
TIDINGE VAN DIE GOUDE

-Psalm 54 (55)
m-1
G od hoer miin ghebet ende  versmade- -
- miin bedinghe niet; aendenc mi
ende  hoer mi. [I]c bin bedroeft in miinre
oefeninghe  ende  beswaert vander  stemmen-
des viants ende  van droefheit des sondaers.
Want in mi nEgheden  ongherechtichl
eden; ende  in toern waren si mi swaer.-
[M]iin herte  is bedroeft in mi; ende  die
anxt des doets  viel op mi. Anxte ëñde

e du.Ïter-bevinge quamen op mi; ende  di
nissen bedectenmi. Ende iceide:  wie säl
mi glï&en vederen  als der duven. enrde]  ic sal

N. D. B. Habermehl

Inleiding
Voorjaar 1944 trad J. Taal onder moeilijke om-
standigheden aan als gemeente-archivaris van
Gouda. Hii was toen 51 iaar oud en had een

vlieghen  ende  rus&.Siet%  heb-mi ghe-
verdert[sic]ënde  vïöech  ende  bleef inder  woes-
tinen,  IC verbeid hem die mighesont  ghe-
maect heeft-van  cleiñÏnoedicheit  des

bewogen leGen  achter de rug. Naast zijn hoofd-
activiteit. het toegankeliik maken van het
archief voor onderioekers: maakte hij ook tijd
vrij voor geschiedschrijving. Taal publiceerde
een aantal artikelen met als hoogtepunt zijn
dissertatie over de Goudse kloosters in de

gheests en& den storme. Here werpse
haestelike nedo,  deile hoer tonghen  want

middeleeuwen, waarmee hij zich een niet meer
weg te denken plaats in de lokale historiografie

lw
ic sach  ongherechticheit ende  wedersprekin-
ghe inder  stat. Dach ende  nacht  saThoer
ommevä&  op hoeren &ÏÜreln]  boesheit, ende
arbeit is inden middel van hoer ende  on-

-

gherechticheic  Ende daeren  ghebr%-
niet van horen straten woeker ende  loesheit.-

verwierf. In deze bijdrage wordt ingegaan op
de persoon Taal, zijn werkzaamheden als archi-
varis en zijn functioneren als lokaal historicus.
Tot slot is een bibliografie opgenomen van zijn
Goudse publicaties.

Want häd  mi&in  viänt vermaledut
ic haddet ymmer gheleden:Ende  h[ad hi]-
grote dinghe[n] op mi ghesproken  die m[i]
hatede, ic had mi lichte van hem ghehu[ut.]
Mer du biste  een mensche,  eenmoedic[h]
mit mi, miin leider ende  miin  bekend[e.]
Die mit mi te satñ& suete  spise nam[s-]
te; inden huse des heren wanderden w[i]
mit eendrachticheit.Diëdoet  moet
comen op hem, ende  moeten nedergaen
inder  hellen, Wantscalchedën  siin!&  ho-

levend

renwoninghe; inden middel Van  hem-

[custode: Mar ic heb]

Levensschets
Johannes Taal werd op 10 augustus 1893 gebo-
ren in de ruime nastorie ‘Die Wehme’ te Nieuw-
Beijerland waai zijn vader hulpprediker was
in de Hervormde Kerk. Vader Taal - ‘een statige
figuur, met een ascetisch-ernstig uiterlijk, hele-
maal het type van een dominee’l) - drukte een
duidelijk stempel op het gezin waarin religie,
bijbellezing en gebed centraal stonden. Van huis
uit calvinistisch opgevoed, was Taal senior door
eigen nadenken tot een andere overtuiging
gekomen: het Methodisme en de geestelijke

Noten :
1)  Een  dubbe lb l ad  i s  een  ve l  da t  doo r  een  x

is  ve rdee ld .
vouw in  twee  b laden

cus tode  voor  een

UB Ltk  234 .  een

2)  Door  he t  a f sn i jden  van  de  marges  i s  de
groot  dee l  weggesneden.

3 )  Ik  heb  gebru ik  gemaak t  van  hs .  Le iden ,
Midde lneder lands  psa l t e r ium u i t  Hol l and .
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erfgenaam, het Leger de Heils. Het was evenwel
van zijn moeder - ‘een stille, vrome vrouw met
een piëtistische inslag’*) - dat de jonge Taal en
zijn beide zusters het eerste bijbelonderricht
ontvingen.
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l Viering van het 50-jarigjubiIeum  in 1950 van S  H. van der Kraats als custos van de gemeentelijke archiefdienst.
Rechts gemeente-archivaris J. Taal, links custos S. H. van der Kraats.

Foto:  Streekarchief  Hol lands  Midden,  Gouda.

Eind 19de  eeuw konden veel vacante predi-
kantsplaatsen in de Hervormde Kerk niet wor-
den opgevuld. Vandaar dat in sommige gemeen-
ten een godsdienstonderwijzer tot hulpprediker
werd aangesteld. De positie van een dergelijke
functionaris was uiterst onzeker omdat ieder
jaar een beroep op een proponent of een
dominee moest worden uitgebracht. Nam deze
het beroep aan dan betekende dat ontslag voor
de hulpprediker. Voor Taal senior, die de ver-
antwoordelijkheid had voor een gezin, was dit

lar zijn opluch-een onmogelijke positie. Vand:
ting toen hij ‘In  1896 werd benoemd tot gods-
dienstonderwijzer in Den Haag.
In de hofstad werd de jonge Taal naar de

gereformeerde Groen-van-Prinstererschool ge-
zonden, waar de opvoeding typisch anti-revo-
lutionair was. Psalmzingen bij de aanvang van
de schooltijden, bijbellezen en van het calvi-
nisme doortrokken geschiedenislessen waren
kenmerken daarvan. Bij het verlaten van de
ULO-school werd na uitvoerige discussie beslo-
ten te gaan leren voor onderwijzer aan de
christelijke Kweekschool, toentertijd gevestigd
in een hokkerig gebouw aan de Prinsenstraat
44. Het onderwijs daar was geheel afgestemd
op het later les kunnen geven in de vakken
van het lager onderwijs. Van een brede literaire
vorming zoals die op het gymnasium plaatsvond
was, tot zijn teleurstelling, geen sprake.
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In 19 13 legde Taal het onderwijzersexamen met
goed gevolg af. Vervolgens vervulde hij enkele
betrekkingen bij het lager onderwijs, overigens
met weinig succes. Dit deerde hem nauwelijks
omdat hij reeds gedurende zijn kweekschool-
periode het plan had opgevat zich te gaan
voorbereiden op het predikambt in de Her-
vormde Kerk. Taal dacht hiervoor aanleg te
hebben omdat hij altijd met theologische vraag-
stukken bezig was en bovendien gemakkelijk
in het openbaar kon spreken. Na een periode
van voorbereiding, waarin hij privélessen nam
in Latijn en Grieks, behaalde Taal in 1917 het
Staatsexamen dat hem toegang verschafte tot
de universiteit. Niettegenstaande zijn blijdschap
om het slagen, overheerste bij hem de twijfel
omdat hij zich aan geen der bestaande rich-
tingen  in de Nederlandse Hervormde Kerk kon
binden, ook niet aan de vrijzinige. Uiteindelijk
besloot hij doopsgezind te worden om dogma-
tisch  geheel vrij te zijn. Nadat hij een klein
examen had afgelegd in bijbelkennis en voor-
drachtskunst volgde toelating tot het Doops-
gezind Seminarie, waar enkele aanvullende col-
leges op het universitair onderricht werden
gegeven. Voorts kreeg Taal een studietoelage
van f 700,- per jaar met vergoeding van de
collegegelden.
Taal ervoer zijn studententijd in Amsterdam
als uiterst moeilijk. Tot dan toe had hij als gevolg
van zijn zwakke gezondheid, fragiele lichaams-
bouw en introvert karakter een geïsoleerd leven
geleden met als hoopvol perspectief een zalig
hiernamaals. In de hoofdstad viel dit vertrou-
wen steeds meer weg. Medio 19 19, na een

te worden, een functie die hem gezien zijn
neiging tot perfectionisme op het %jf was ge-
schreven. In 1933 legde hij met goed gevolg
het doctoraal examen geschiedenis af. Kort
daarop keerde Taal terug naar zijn voormalige
woonplaats Den Haag om zich op het Alge-
meen Rijksarchief te bekwamen voor het
archiefexamen dat hij in 1938 aflegde. In deze
periode leerde hij zijn vrouw Annie van Velt-
hoven kennen die hem in zijn latere leven tot
grote steun is geweest. Een jaar na zijn aan-
stelling tot adjunct-commies aan het gemeente-
archief te Leiden, volgde op 1 april 1944 zijn
benoeming tot gemeente-archivaris van Gouda.
De omstandigheen waaronder Taal zijn werk-
zaamheden aanving, waren in veel opzichten
ongunstig. De archieven lagen uit veiligheids-
overwegingen over vier gebouwen verspreid,
terwijl de doop-, trouw- en begraafboeken op
last van de bezetter naar Vaassen  waren over-
gebracht. Gedurende de wintermaanden moest
het archief wegens brandstofgebrek voor het
publiek worden gesloten. Met een kolenkachel,
waarop hij tot zijn geluk beslag had weten te
legen, wist Taal zijn werkkamer te verwarmen
zodat hij gedurende drie dagen per week zijn
werkzaamheden kon verrichten. Hij behan-
delde  de correspondentie en begon met het
eigenlijke inventariseren en het maken van
indexen, het zogenaamde ‘klapperen’. Boven-
dien was hij in de gelegenheid zich in te werken
in de geschiedenis van de stad. Taal spitste
daarbij zijn onderzoek toe op de relatie tussen
de door hem bewonderde Hugo de Groot en
Gouda.

mislukte zelfmoordpoging, begon Taal zich
‘vrijdenker’ te voelen hetgeen zijn ideaal van

‘Een zucht van verlichting ging op uit mijn hart

voorganger te zijn aan het wankelen bracht.
en uit het hart van velen’, zo schreef Taal

Enkele maanden later brak hij zijn studie aan
terugkijkend op het bevrijdingsjaar 1945, ‘bij

de Universiteit van Amsterdam af en trad in
de gedachte, dat de stukken, waaronder er zijn,

dienst bij Centraal Beheer, een onderlinge ver-
die de troebelen van de Hoeksche en Kabel-

zekeringsbank. Eindelijk voelde hij zich bevrijd
jauwsche twisten overleefd hebben, ook ditmaal

van het dogmatisme dat hem thuis door zijn
weer aan het bommen- en artilleriegevaar van

vader was opgelegd. De nu volgende jaren
den oorlog 1940-1945 waren ontkomen. Het

besteedde Taal al zijn vrije tijd om zoveel
Goudsche archief is bewaard gebleven!‘j)

mogelijk verschillende wetenschappen te bestu-
Dadelijk na de bevrijding werd begonnen met

deren. In 1923 kwam aan zijn zoektocht een
het terugbrengen van de archiefstukken naar

einde; een periode van diepe gemoedsrust brak
het gebouw aan de Oosthaven. Na een grondige

aan waarin hij - zoals hij zelf zei - tot een
schoonmaakbeurt van het archiefdepot werden

zelfstandig geloofsleven kwam. Uiteindelijk liet
onder leiding van Taal alle stukken zoveel

Taal zich op Pasen 1925 opnemen in de Rooms-
mogelijk op de oude plaats teruggezet. In 1946

Katholieke Kerk, een keuze die hij altijd trouw
besteedden Taal en custos (toezichthouder)

is gebleven.
G. Schrijvers veel tijd aan het controleren en

Na deze ommekeer in zijn leven ging Taal
waar nodig ordenen van het archiefbezit. Op

filosofie studeren aan de Universiteit van Nij-
twee stukken na, waarvan er een tijdens de

megen  om de rooms-katholieke denkwereld
bezetting was ontvreemd, bleek alles aanwezig

beter te kunnen doorgronden. Als bijvak koos
te zijn.

hij geschiedenis, hetgeen hem erg boeide. Zijn
Langzaam maar zeker keerde de regelmaat in

vrienden gaven Taal advies zich geheel toe te
het archiefgebouw terug. Het aantal bezoekers

leggen op de geschiedenisstudie en archivaris
groeide gestaag van 16 in 1945 naar 42 in 1948
om vervolgens een aantal jaren op dat niveau
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-te blijven. Taal, daarin bijgestaan door custos de resultaten enkele maanden na de bevrijding
G. Schrijvers en diens voorganger S, H. van in een boekwerkje en een tweetal krante-arti-
der Kraats, legde zich toe op het inventariseren kelen publiceerde.
van nog ongeordende archiefstukken, het bij- Eveneens kort na de bevrijding in 1945 ver-
werken van de inventarislijsten, het ‘klapperen’ scheen van de hand van Taal een publicatie
van de doop-, trouw- en begraafboeken en het over de bevrijding van Gouda in de jaren 1572,
maken van regesten (samenvattingen) van mid- 18 13 en 1945. Twee jaar later schreef hij ter
deleeuwse oorkonden. In 1949 begon Taal met gelegenheid van het 675-jarig  bestaan van
de inventarisatie van de Goudse kloosterarchie- Gouda een historisch essay, getiteld: Honderd
ven, een werkzaamheid die hij zes jaar later jaar uit de Goudse geschiedenis (1500-1600).
met succes afrondde. Het in druk verschijnen Taal had juist deze eeuw gekozen omdat het
van deze inventaris vormde voor Taal een voor Gouda de periode was van een gods-
waardige afsluiting in 1958 van zijn loopbaan dienstige en politieke omwenteling die zijn
als archivaris. weerslag vond in de voorstellingen van de

Goudse Glazen.
Ondanks zijn zwakke gezondheid schreef Taal \ Vanaf 1948 legde Taal zich vrijwel geheel toe
na zijn pensionering nog een dissertatie over op het publiceren van artikelen over Goudse
de Goudse kloosters in de middeleeuwen. Na kloosters en kapellen in met name het rooms-
zijn promotie, een hoogtepunt in zijn leven, katholieke dagblad voor Gouda en omstreken
legde Taal zich weer toe op de theologie; hij de Nieuwe Zuid-Hollander. Een voorlopige
was en bleef in de eerste plaats theoloog. In afsluiting en tevens de kroon op zijn carrière
1966 publiceerde hij zijn sterk autobiografisch als archivaris vormde de uitgave: De archieven
getinte boek: Door vrij denken tot christelijk van de Goudse kloosters in 1957. Het belang
geloven, waarin hij een uiteenzetting geeft van van deze publicatie reikt verder dan louter de
zijn jarenlang zoeken op godsdienstig gebied. functie van inventaris, doordat per klooster ook
Zeven jaar later, op 26 juni 1973, overleed Taal een korte historische inleiding is opgenomen,
na een langdurig ziekbed op bijna 80-jarige
leeftijd.

Deze inventaris vormde de grondslag voor de
dissertatie die Taal schreef over de Goudse
kloosters in de middeleeuwen. Hiermee vol-
tooide Taal op 66-jarige leeftijd (!) wat hij zag
als zijn levenswerk, een prestatie die gezien zijn
gevorderde leeftijd en zwakke gezondheid veel
bewondering oogstte. Zo moest hij het schrijven
van zijn proefschrift enkele malen onderbreken
vanwege opname in een ziekenhuis. Het nieuwe
in zijn studie was dat Taal een dwarsdoorsnede
gaf, waarbij het kloosterleven in zijn geheel
werd bekeken. Evenals in de inventaris werd
ook in zijn dissertatie het klooster Stein, dat
van origine buiten de stadsmuren lag, buiten
beschouwing gelaten.

Als geschiedschrijver was Taal uiterst nauwgezet
in zijn feitelijk informatie. Hij baseerde zich
met name op de originele bronnen. Vandaar
dat zijn werk van blijvende waarde is voor de
Goudse historiografie. Het accent bij zijn publi-
caties ligt op de geschiedenis van de Rooms-

Taal als historicus
‘De taak van den gemeente-archivaris is wel
in de eerste plaats om het archief voor onder-
zoekers toegankelijk te maken, doch daarnaast
moet hij toch ook eenigszins zijn wat men
oudtijds noemde ‘stadshistorieschrijver” ‘4)  Met
deze woorden gaf Taal in 1945 aan wat hem
bewoog tot het publiceren van lokaal-histori-
sche  artikelen en boeken. In de barre winter
van 1944/1945  besteedde hij veel tijd aan het
instellen van een onderzoek naar de relatie
tussen Hugo de Groot en Gouda, waarvan hij

Katholieke Kerk te Gouda, in het bijzonder
op de kloosters en kapellen in de middeleeuwen‘
Taal formuleerde helder en nauwkeurig hetgeen
de leesbaarheid en de betrouwbaarheid van zijn
werk ten goede komt. Voor de geïnteresseerden
in de geschiedschrijving van Gouda is Taal dan
ook nog steeds een belangrijke informant die,
zeker als het gaat om de middeleeuwen, nie-
mand terzijde kan leggen In zijn hart theoloog,
maar om redenen van persoonlijke aard archi-
varis geworden, is Taal erin geslaagd beide
elementen in zijn historische studies te vere-
nigen.
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Samenvatting
Reeds op jonge leeftijd wilde Taal predikant
worden. Eenmaal op de universiteit begon hij
aan dit ideaal te twijfelen. Uiteindelijk brak hij
zijn studie af en ging bij een verzekeringsbank
werken. In 1925 liet hij zich in de Rooms-
Katholieke Kerk opnemen. Na deze ommek
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