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Koen Goudriaan
Het middeleeuwse Gouda telde behalve de aan
Sint Jan de Doper gewijde parochiekerk nog
een flink aantal kapellen, waarvan er acht in en
twee buiten de,stad stonden. Eén van de twee
kapellen buiten de singels droeg de naam van
Sint Olevaer. Zij was gesitueerd aan de
IJsseldijk bij de Dijk& of Rotterdamse poort en
werd onderhouden door het schippersgilde.
Over de oorsprong van ‘deze kapel is niets
bekend maar sommigen houden haar voor oeroud, S.J. Fockema Andreae, een geleerde die
zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de
geschiedenis van de waterstaat, lanceerde in
1954 de theorie dat in het buurtje rondom deze
kapel de oudste bewoonde kern van Gouda
gezocht moet worden. Een groep Friese kolonisten zou hier, op instigatie van de Hollandse
graaf Willem, 1 (1203-1222) in het begin van
diens regering zijn neergestreken. Zij zouden de
ontginning in dit deel van Schieland‘ter hand
hebben genomen en allereerst de,IJsseldijk hebben aangelegd. Voor hun godsdienstig leven
stichtten zij een kapel, die ze opdroegen aan
hun ‘nationale’ heilige Sint Odulphus van
Staveren,*
De bedoeling van deze bijdrage is antwoorden te vinden op een aantal vragen die aan de
geschiedenis van de Goudse Olevaerskapel kleven. Is de kapel werkelijk zo oud als Fockema
Andreae ons wilde doen geloven? Welke functie had de kanel en wat precies wàs de rol van
ervan? En
-het
- - - -schinner&ilde
- - - -TT ---c)-~-~ bii- de-IJexploitatie
Ik
als laatste maar meest dringende ,vraag: wie is
de heilige die in de kapel werd vereerd?
Bij ons onderzoek kunnen we steunen op een
artikel van de Goudse historicus G.J.J. Pot uit
1949.3 Verder beschikken we over enkele opmerkineen van Walvis. over mappen met materiaal &r de Olevaerskanel aan;legd door De
,Lange v a n Wiingaerden
e n GeseÏschap,
en
< vooral over een omvangrijk dossier samengesteld door Johannes Taal4 Dit laatste dossier
maakt een flink deel van het zeer verspreide
Goudse archiefmateriaal over de kapel toegankelijk. Het zal bovendien blijken, dat uitstapjes
naar andere Noordnederlandse steden, met
name naar Amsterdam, bijdragen aan de oplossing van de raadsels rondom deze kapel.
Geschiedenis van de kapel
De eerste ondubbelzinnige vermelding van de
Olevaerskapel die we hebben kunnen vinden is
van 1485 en betreft een rente die door de stad
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Gouda aan de kapel wordt betaald uit enkele
erven bij het Minderbroederklooster, Dezelfde
rente wordt in 1484 aan het Olevaersgilde afgedragen5 Een vergelijkbare rente op gen huicin
’
de Spieringstraat wordt al in 1476 aan ‘Sinte
Olevaer’ uitgekeerd, terwijl in dat jaar ook spra”
ke is van de koster van Sinte Olivier.6 Met enige
waarschijnlijkheid mogen het bestaan van de \
kapel dus tot dat jaar terugvoeren.
’
In 1489 heeft de kapel te lijden van de zogenaamde Jonker Fransenoorlog, de laatste
opflakkering van de Hoekse en Kabeljauwse
twisten. De Hoekse voormannen Jonker Frans
van Brederode en Reinier van, Broekhuizen
maken zich eind 1488 van Rotterdam meester
en bestoken van daaruit de omgeving. In Gouda
wordt een Hoeks complot ontdekt, waarbij
onder meer vijf schippers zijn betrokken, ,die
worden terechtgesteld. Als in Rotterdam het
gerucht van de onrust in Gouda doordringt,
\
denkt Reinier van Broekhuizen de kans te heb‘\
ben ook Gouda aan zijn zijde te brengen. Met
een gewapende bende verschijnt hij voor de
’
stad, maar zonder succes. Alleen weet hij ,,de
twee voorsteden buiten de singels plat te branden, die bij het Lazarushuis voor de Potters\
poort en die bij de Olevaerskapel. Ook de
\
kapellen zelf,moeten het ontgelden7
Hoe lang de kapel er vóór de eerste vermel\
ding al stond is moeilijk te zeggen. Het wijkje
buiten de Dijkspoort is zeker enkelen tientallen
jaren ouder. Reeds in 1435 staan er huizen bui\
ten de ‘Huge Ockerssoensnoorthuvs’. zoals de
Diikspoortianouds heettey
_--_.-. Het
---~s’taat _~...~~
vast dat
zich hier ook scheepswerven bevonden9
,Dit
gedeelte van de IJssel, buiten de haven van
Gouda even stroomopwaarts ,gelegen; diende
als een soort rede, waar schepen voor anker gingen die op hun beurt wachtten om de haven van
_
Gouda binnen te varen. Het zou dus goed kunnen dat de aanwezigheid van zoveel activiteiten
al in de eerste helft van de viiftiende eeuw aanleiding gaf tot de stichting van de kapel.
Een vraag die dus niet met zekerheid beantwoord kan worden is die naar de relatieve
ouderdom van de Olevaerskapel buiten
Dijkspoort en het Olevaersaltaar in de SintJanskerk. Het Goudse schippersgilde bezat
behalve de kapel nog een tweede plaats voor
zijn eredienst: een altaar in de parochiekerk, dat
in 1443, na de grote stadsbrand van 1438,
samen met een reeks andere altaren werd
gewijd. l” Bij de uitbreiding van de kerk, die in
de jaren na 1475 zijn beslag kreeg, stond dit
altaar bij één van de-pilaren tussen het midden-
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schip (het gedeelte ‘achter het koor’) en het
oosteinde van de noorderzijbeuk. t *In de zestiende eeuw, waarvoor we wat meer gegevens
hebben, lijkt het altaar in de Sint-Jan de hoofdvestiging van het gilde.
Ook als de kapel ouder is dan het altaar in de
Sint Janskerk, zijn we nog steeds ruim twee
eeuwen verwijderd van graaf Willem 1 en zijn
Friese kolonisten. Iets verder kunnen we nogin
de tijd terug, als met de raadselachtige ‘scoenbaerdsen’ die in 1404 worden vermeld de
schippers zijn bedoeld.i2 Maar vóór het jaar
1400 zwijgen de bronnen geheel. Met argumenten ontleend aan stilte van de bronnen moeten
we weliswaar voorzichtig zijn: als de bronnen,
die voor de vroege geschiedenis van Gouda
schaars zijn, ons over de kapel niets vertellen,
betekent dit niet persé dat die er niet was. Maar
het ontbreekt ons totaal aan positief bewijs voor
de theorie van Fockema Andreae. De manier
waarop deze zich de vroegste geschiedenis van
Gouda voorstelde is door recent onderzoek volkomen achterhaald .i3 Er kan geen sprake van
zijn dat het begin van Gouda in het buurtje voor
de Dijkspoort moet worden gezocht. Het idee,
dat de Olevaerskapel oeroud was, is wellicht
ingegeven door de opmerking in een notariële
acte van 1570, dat de kapel er ‘van overouden
tijden gheweest is’: t4 zo’n uitdrukking is
natuurlijk relatief.
We keren nog even terug naar het eind van de
vijftiende eeuw. Na de brand in de Jonker
Fransenoorlog bouwde men de Olevaerskapel
opnieuw op, want in 1497 wordt zij als belending genoemd.Is In datzelfde jaar betaalde de
stad een bedrag voor stenen afkomstig van (of
gebruikt voor) de Olevaerskapel.16
Enkele tientallen jaren later blijkt het slecht gesteld met de
bouwkundige staat waarin de kapel verkeert: in
1525 vragen de dekens en de kapelmeesters de
Goudse vroedschap toestemming om voor de
noodzakelijke reparatie van de kapel een collette te mogen houden. De vroedschap weigert,
omdat zij de toch al door economische tegenspoed geplaagde bevolking van de stad niet met
extra lasten wil opzadelen. 17
Op de ene wijze of de andere weten de kapelmeesters het bestaan van de kapel nog te rekken
tot de tijd van de Opstand tegen Spanje.
Volgens een later opgetekende overlevering
deed zich omstreeks het midden van de zestiende eeuw in de omgeving van de kapel een wonder voor. Op de IJssel ter hoogte van de kapel
brak een verschrikkelijke scheepsbrand uit.
Toen deze niet onder controle te krijgen was,
organiseerden de Gouwenaars een processie
met het wonderdadige Mariabeeld uit de
Noodgodskapel naar de kapel van Sint Olevaer.

Pas toen iemand de mantel van Maria over de
brand wierp doofden de vlammen. i 8
Kort na 1572 volgt de afbraak, hetzij, zoals
Pot vermoedt, in verband met de aanleg van de
Mallegatsluis, hetzij in het kader van de ontmanteling van alle gebouwen buiten de Goudse
singels die nodig wordt tijdens het Spaanse
beleg van Leiden. Volgens Walvis stond er in
zijn tijd als overblijfsel van de kapel nog een
‘huisje’, dat gebruikt werd voor de bediening
van de sluis.r9

Het functioneren van de kapel
De Olevaerskapel had als functie, aan voorbijvarende schippers gelegenheid te geven voor
het vervullen van hun godsdienstige plichten,
aldus Pot20 De kapel telde één altaar, waarop
de mis werd gecelebreerd door een priester, die
zijn aanstelling vermoedelijk aan de kapelmeesters dankte.21 Dat de kapel het eigendom
was van de grootschippers, staat buiten kijf. In
de gildebrief van 15 10 wordt hun gilde soms
aangeduid als het Olevaersgilde.22
Elders is
sprake van de ‘koster van de schippers’.23 Het
Olevaersaltaar in de parochiekerk wordt ook
‘schippersaltaar’ genoemd.24
We leren dit gilde het best kennen uit de gildebrief die het in 15 10 ontving.25 Aan het hoofd
ervan staan de dekens. Een tweede bestuurslichaam, misschien bestaande uit oud-bestuursleden, heet ‘de acht’.26 Van tijd tot tijd houden de
dekens ‘morgenspraak’ met de gewone gildebroeders, onder nauw toezicht van de burgemeesters. Behalve bepalingen met betrekking
tot het economisch leven, waarop hier niet
wordt ingegaan, bevat de gildebrief ook regelingen voor het ‘gildedrinken’, voor de verplichtingen van de gildebroeders bij overlijden en
begrafenis, en voor de inschrijving van nieuwe
leden. Het gilde beschikt voor zijn administratie over een eigen klerk. Opvallend is de prominente rol die in het schippersgilde aan vrouwen
wordt toegekend. Dit hangt natuurlijk samen
met het feit dat schippers beroepshalve vaak
niet in Gouda aanwezig zijn: ook met die
omstandigheid houdt de gildebrief rekening.27
Overigens lijken niet alleen schippers, maar
ook scheepmakers van het gilde lid te zijn
geweest: in 1557 wordt een zekere ‘Job de scipmaker’ vermeld als oud-deken van de Sint
Olevaerskapel. 28 Daarentegen werden bierbrouwers die over een eigen schip beschikten niet tot
het gilde toegelaten.29
In de loop van de zestiende eeuw ontstaat er
onenigheid over het beheer van de kapel. In
1548 wordt er een proces gevoerd tussen de
dekens van het gilde, de schippers en de kapelmeesters van Sint Olevaer naar aanleiding van
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een huurcontract. 30’ De details van dit proces
ontgaan ons echter.
Vervolgens wordt blijkens een notariële
van 1570 een regeling getrofi en tussen de
. --dekens en gildebroeders van Sint: Olevaer ‘van
binnen der Goude’ ener- en ,de kapelmeesters
‘van buiten’ anderziids. De regeling bezepelt
een eeuwige vriendschap tussen de twee groepen en moet dus (zo kunnen we wel tussen de
regels lezen) aan gerezen geschillen een einde
maken. De dekens ‘van binnen’ zullen jaarlijks
vier kapelmeesters kiezen, twee van binnen en
twee van buiten, Dat is enigszins verwarrend,
misschien betekent het dat het gilde was
gesplitst in twee gedeelten, met leden die
respectievelijk binnen Gouda en daarbuiten
(rondom de kapel) woonden. Die van buiten
hadden zich van de kapel en haar inkomsten
meester gemaakt, maar bij de regeling die nu
getroffen wordt vestigen de dekens (van het
héle gilde) hun suprematie en de voorrang van
het altaar in de Sint Janskerk boven de kapel bij
de Dijkspoort. Twee van de vier kapelmeesters
zullen van binnen Gouda komen, als functionarissen van het hele gilde. Voor de inkomsten en
uitgaven van beide cultusplaatsen wordt een
gedeeltelijke financiële scheiding tot stand
gebracht.
Het inkomen van het gilde en de kapel
bestond uit verschillende componenten. Er
waren rente-inkomsten, bijvoorbeeld uit het al
genoemde erf in de Spieringstraat, maar ook
uit op de stad Gouda lopende losrenten. Ook
uit een scheepswerf betrok het gilde inkomsten.33 De gildebrief van 15 10 voorzag in de
maandelijkse betaling door elk van de leden van
een nieuwe ‘groot’ ten behoeve van de mis op
het Olevaersaltaar. Natuurlijk waren er ook collette-inkomsten, zowel aan het altaar in de
parochiekerk als in de kapel. Soms subsidieerde de stad het schippersgilde ter gelegenheid
van haar jaarlijkse festijn.34 Niet onbelangrijk
waren de boeten die naar altaar en kapel toevloeiden bij overtredingen door de leden van de
gildebepalingen. 35 In 1509 werd een kwart van
de boete die bierschippers op Antwerpen moesten betalen als ze hun waar elders dan te
Antwerpen aan wal brachten, aan de
Olevaerskapel toegewezen.36
Ondanks al deze
bronnen van inkomsten, en ondanks het feit dat
de talrijke schippers van de stad toch voor een
voldoende draagvlak moesten kunnen zorgen,
was de financiële toestand van de kapel niet
gezond, zodat zij al omstreeks 1525 met achterstallig onderhoud te kampen had.
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Sint Okvaer
De patroonheilige die de Goudse schippers
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gekozen hadden was dus Sint Olevaer. Maar
wie was deze heilige nu eigenlijk? Omdat een
Sint r)levmr niet on de kerkelijke kalender
voorkomt, moeten we OD zoek naar de \ ware
- ________
identiteit
van
-. deze
. ~~ . Goudie heilige.
Op het eerste gezicht is Sint Odulphtis de
beste kandidaat. Ziin naam is nauw met de
geschiedenis van het bisdom Utrecht verbonden; het jaarfeest van de heilige werd in dit bisdom op 12 juni gevierd. Volgens de overlevering was Odulphus de zoon van de hooggeplaatste Frank Ludgis uit Oirschot in NoordBrabant. Nadat hij eerst pastoor was geweest
aan de kerk die zijn ouders op hun landgoed
hadden gesticht, werd hij naar Utrecht gehaald,
waar hij monnik en vervolgens onder bisschop
Frederik prior van het Maartensklooster werd.
Toen kreeg hij het verzoek pastoor van de kerk
te Staveren in het gebied van de pas bekeerde
Friezen te worden, Hij stemde erin toe, naar
verluid onder voorwaarde dat hij uiteindelijk
weer naar het klooster in Utrecht zou mogen
terugkeren. Zo gebeurde. Op het eind van zijn
leven treffen we hem opnieuw in Utrecht aan,
waar hij nog een rol speelde bij de verkiezing
van bisschop Unger. Na zijn dood omstreeks
855 werd hij heilig verklaard. Relieken van
werden
bewaard
in
de
Odulphus
Oudmunsterkerk te Utrecht en in Staveren; een
deel ervan kwam vandaar in Engeland (Londen
en Evesham) terecht.37
In één van de wonderen die aan Sint Odulphus wordt toegeschreven treedt hij op tegenover bisschop Frederik. De kroniek van de abdij
Evesham vertelt het volgende: Eens was Sint
Odulphus te Staveren bezig tijdens de Paasnacht de mis te celebreren. Plotseling verscheen
hem een engel met de boodschap, zo snel
mogelijk de mis te beëindigen en zich met kelk
en misgewaden naar de waterkant te begeven,
waar een schip klaar lag dat hem naar Utrecht
zou brengen. Daar moest hij verhinderen dat
bisschop Frederik de mis zou opdragen: deze
had zich kort tevoren aan incest schuldig
gemaakt, en zou hij in die toestand de mis vieren, dan zou hem Gods toorn treffen en in de
eeuwige verdoeming doen belanden. Odulphus
volgt het bevel van de engel op. Het schip ligt
er, en hoewel het niet is opgetuigd en ook geen
bemanning aanwezig is, brengt het hem in die
nacht nog naar Utrecht, een reis die gewoonlijk
enkele dagen in beslag neemt. Een engel
bestuurt het vaartuig. Zo is Odulphus nog bijtijds in Utrecht om het onheil van Frederik af te
wenden. Niet Frederik, maar Odulphus celeb&
reert de Paasmis in de bisschopskerk.38
Volgens
van Buijtenen zou Odulphus zelfs enkele jaren
het bisschopsambt te Utrecht hebben waargeno-
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men als vervanger van Frederik. Dit verklaart
dan zijn prominente rol als heilige in dit bisdom
en enkele naburige diocesen.j9 Ter herinnering
aan het wonder vertoonde het stadswapen van
Staveren nog in de tweede helft van de veertiende eeuw een schip met aan boord de heilige
en de engel, met Gods hand beschermend
boven het schip.40
Een heilige die zich onder Gods bescherming
aan de zeevaart overgeeft: is dat geen geschikte
patroon voor een schippersgilde? En behoorde
Gouda niet tot het dekenaat Lek en IJssel en dus
tot het aartsdiakonaat van Oudmunster, de
Utrechtse kapittelkerk die over zoveel relieken

van Sint Odulphus beschikte? Geen wonder dus
dat Van Buijtenen, maar ook Walvis, Pot,
Fockema Andreae en Van der Linden in de
Goudse heilige Olevaer de Fries-Utrechtse Sint
Odulphus zagen. 41 Met dien verstande dan wel,
dat Van Buijtenen niet dacht aan import van
deze heilige door Friese kolonisten vanuit
Staveren, maar aan rechtstreekse invloed van
Oudmunster. Voeg daar nog bij, dat in Schieland en dus ook aan de IJsseldijk een jaarlijkse
schouw werd gehouden op Sint Odulphusdag
(12 juni),43 en het pleit lijkt beslecht ten gunste
van de identificatie van Sint Olevaer met Sint
Qdulphus.
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Alleen Johannes Taal, J.E.J. Geselschap en
Sjoerd de Meer hebben deze conclusie niet willen aanvaarden. 44 Naar mijn oordeel was hun
weigering terecht. In het nu volgende zal ik
beargumenteren dat we in de Goudse Sint
Olevaer niet Odulphus moeten zien, maar de
Noorse heilige Olaf.
Het zijn vooral taalkundige argumenten die
de gelijkstelling van Olevaer met Odulphus
onmogelijk maken. In de Goudse archivalia
wordt de naam van de heilige op allerlei manieren gespeld. Behalve Olevaer vinden we ook
Oelevaer, Olevaert, Olivaer, heel vaak Olivier,
verder Olevier, Olaver, Olavus, Olav, Olaus en
Oeloff Slechts éénmaal, in een late notitie in
het rechterlijk archief, treffen we de naamsvorm Odulphus aan, maar dan nog is déze naam
onmiddellijk doorgehaald en vervangen door
Oolevaer.4s Blijkbaar wisten de Gouwenaren
zelf ook niet goed raad met Sint Olevaer, maar
als het erop aankwam beseften ze wel dat het in
ieder geval niet om Sint Odulphus ging, In de
editie van het geschiedwerk van de Goudse
geleerde Reinîer Snoy staat Olanus; vermoedelijk is dit een verlezîng van de uitgever en
schreef Snoy zelf Olavus.46 Zou Odulphus zijn
bedoeld, dan zou men met zijn naam niet zoveel
problemen hebben gehad, aangezien hij immers
op de Utrechtse heiligenkalender voorkomt. De
schouw van de Goudse singels vond plaats op
de dag ‘nae Sinte Odulphusdage’, niet ‘na Sint
Olevaersdag’.47
Doorslaggevend is de tekst van de oorkonde
die in 1443 werd opgemaakt van de wijding
door Johannes, bisschop van Cork, als wijbîsschop van het diocees Utrecht, van 22 altaren
in de Sint-Janskerk en elders in de stad.4x Als
vierde in de rij wordt in deze officiële Latijnse
oorkonde een altaar genoemd dat is gewijd aan
‘Olavus et Eamundus’ en aan enkele meer
bekende heiligen. Zonder twijfel gaat het hierbîj om het schippersaltaar in de Sint-Janskerk.
Met Eamundus kan alleen de Engelse heilige
Edmund zijn bedoeld, wiens naam ook wel
wordt gespeld als Eadmundus. Edmund was de
koning van het Engelse deelrijkje East Anglia,
die in 870 sneuvelde in een slag tegen binnenvallende Denen. Men vertelde van wonderen
die in de nabijheid van zijn dode lichaam
plaatsvonden Het verhaal ontstond dat hij als
martelaar voor het christelijk geloof was
gesneuveld. Bij zijn graf ontstond de beroemde
Engelse abdij Bury St. Edmunds.49
Als koninklijke heilige is Edmund van hetzelfde type als Sint Olaf, en de associatie van
deze twee aan hetzelfde altaar in de Goudse
Sint-Jan is dus niet zo vreemd. Van de Noorse
koning Olaf Haraldszoon is vermeldenswaard,

dat hij kort na het jaar 1000 Noorwegen verenigde, nadat hij zijn jeugd in Engeland en
Normandië had doorgebracht. De kerstening
van zijn land, die al eerder was begonnen, nam
hij met hernieuwde kracht ter hand door onder
andere missionarissen vanuit Engeland te ontbieden. Maar in 1030 kreeg hij te maken met
gewapende oppositie van rijksgroten, die zich
tegen zijn centralisatiestreven verzetten. Hij
sneuvelde in de slag bij Stiklestad, zijn lichaam
werd bijgezet in de kerk van Trondheim.
Volgens de overlevering voltrokken zich ook bij
het lichaam van deze gesneuvelde koning wonderen Degenen die hem afvallig waren
geweest, kregen spijt van hun ontrouw en
begonnen hem als heilige te vereren. De strîjd
tegen opstandige onderdanen werd geherinterpeteerd als een strijd voor het christelijk geloof.
De kerk te Trondheîm waar Olaf begraven was
werd een bedevaartplaats en hijzelf de natîonale heilige van Noorwegen. Ook in de andere
Scandinavische landen en daarbuiten vooral in
Engeland verbreidde zich zijn cultus. In
Zweden heette hij Olof.5o
Het altaar van de schippers in de SîntJanskerk had dus als voornaamste patroon Sint
Olaf (van Edmund hoort men in minder offîciële verwijzingen naar dit altaar nooit meer iets).
Welnu, als het altaar van de schippers in de
parochiekerk aan Sint Olaf is gewijd, kan met
de Sint Olevaer van de kapel buiten de
Dîjkspoort moeilijk een andere heilige zijn
bedoeld.
Toch is het nog niet zo eenvoudig in te zien
wat Gouda met een Noorse heilige aan moet,
Om de aanwezigheid van Olaf in Gouda aannemelijk te maken, kijken we naar zijn presentie
in andere Nederlandse steden met belangrijke
scheepvaart. In de Grote Kerk van Dordrecht
was één van de kapellen gewijd aan ‘Sint Olof
of Sint Odulphus’.sl Deze parallel helpt ons dus
niet bij het achterhalen van de identiteit van de
Goudse heilige Olevaer. In de Kampense Onze
Lieve Vrouwe - of Buitenkerk bestond er een
Sint Olofsmemorîe (een broederschap met als
voornaamste doel het houden van zielmissen).
In de Sint Nicolaas- of Bovenkerk in deze stad
stond een altaar gewîjd aan koning Olof en
enkele andere heiligen.53 Het ligt voor de hand
deze beide gegevens in verband te brengen met
de Kampense scheepvaart op het Oostzeegebied, maar bewezen is dat verband niet.54
Vergelijkbaar is hetgeen ons bekend is over ‘sHertogenbosch. Eén van de altaren in de
Bossche Sint Jan was gewijd aan de Heilige
Olaus (Olaf), die dit altaar echter moest delen
met het Heilig Kruis en Sint Caecîlîa. Het altaar
werd in 145 1 gesticht door een zekere Pauwels
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De dood van Sint Olaf bij Stiklestad. Miniatuur in het Flatqjarbók, Gks 1’00.5, kol. 310.
Koninklijke Bibliotheek Kopenhagen.
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Jansz van Wordragèn,, een korenkoper. Eden
Bosch bezat, een vitte (handelsnederzetting) op
Schonen (Skane) in Zuid-Zweden.56
Het ligt
voor de hand dat er verband is tussen de
Bossche Schonenvaarders en de Olafsverering
aldaar. Ondubbelzinnie is d e situatie in
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Oudezijdskapel in Amsterdam. Deze kapel, die
in de Nieuwe Tijd langdurig voor de protestantse eredienst in gebruik was, stond in de Middeleeuwen bekend als de Olofskapel. ‘De overeenkomsten met de situatie van de Goudse
Olevaerskapel zijn frappant. Ook de Amsterdamse Olofskapel stond aan de rand van de
stad bii de Sint Olofspoort en aan de zeedijk,
tegenover de rede waar binnenvarende schepen
voor anker gingen. Evenals bij de Goudse Sint
Olevaerskapel, heeft men van de Amsterdamse
Olofskapel beweerd dat daar de oudste kern van
de stad lag, ook in dit geval ten onrechte. Ook
van de Amsterdamse Sint Olof is de identiteit
omstreden geweest: in de zeventiende eeuw
aarzelde men tussen Olaf en Odulphus, daarna
overheerste langdurig de mening dat de Noorse
Olaf was bedoeld, in onze eeuw brak men
opnieuw een lans voor Odulphus, maar in de
jongste publikatie is men teruggekeerd tot
Olaf. De vroegste vermelding van de kapel,
die dateert uit 145 1, spelt de naam van de heilige als ‘Olever’: dat is dus bijna identiek met het
Goudse ‘Olevaer’.59 Waarom wijdde men de
kapel in 145 1 aan deze Noorse heilige? Volgens
Wagenaar was de aanleiding daarin gelegen, dat
in 1443 een scheepvaartverdrag tussen Amsterdam en Denemarken tot stand kwam, dat talrijke uit Scandinavië afkomstige schippers in
Amsterdam bracht.60 Maar uit de vroegste
gegevens over de kapel blijkt niet dat de kapel
speciaal voor vreemde, uit het Noorden afkomstige schippers was bestemd. Die associatie met
vreemde schippers kwam pas later.
Laten we het er maar op houden dat Sint Olaf
favoriet was bij Amsterdamse schippers die zelf
de noordelijke wateren bevoeren. Het is niet
vergezocht om in Sint Olaf de patroon van de
zeevarenden in het algemeen te zien. In de
Olafslegende komen enkele episoden voor
waarin scheepvaart een rol speelt. Toen Olaf op
weg was om Noorwegen te veroveren, beval hij
zijn schippers tot dicht bij de klippen te varen.
Zodra ze er één naderden sloeg Olaf een kruis,
waarop de klip zich opende en de zegevierende
vloot doorliet. De klippen bleven openstaan tot
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op de huidige dag: zo zijn de fjorden ontstaan.61
Een ander verhaal meldt een scheepsrace tussen
Olaf en zijn broer Harald. Olaf voer op een veel
zwaarder schip, maar als christen had hij God
aan zijn zijde, zodat hij de race won.62
Was het te verwachten dat de patroon van de
schippers op de grote vaart ook in het landinwaarts gelegen Gouda vereerders zou vinden?
Een feit waarbij men te weinig stilstaat, is dat
Gouda in de middeleeuwen inderdaad een zeevarende stad is geweest. Reeds omstreeks 1284
ontmoeten we een Gouwenaar, die door graaf
Floris V aan de Engelse koning wordt aanbevolen.63 Rondom 1400 vernemen we herhaaldelijk
van de aanwezigheid van Goudse schippers in
Engeland.(j4 Ze leverden er goederen van het
continent zoals bier en Rijnwijn af en namen
onder meer steenkool als retourlading.65
De
kolen diende in hun vaderstad als brandstof
voor de bierbrouwerij. De Goudse brouwers
verstookten wel hoofdzakelijk turf, maar het is
bekend dat voor een goed verloop van het
brouwproces toevoeging van steenkool noodzakelijk was.66
We kunnen zelfs nog verder gaan en het spoor
van Goudse schippers tot in de Oostzee vervolgen. In 1391 treffen we een Gouwenaar in
Danzig aan temidden van andere Hollandse
schippers die borg moeten stellen in verband
met de naleving van een ordonnantie tegen de
Vlamingen,67 Danzig ligt wel niet in Scandìnavië, maar wie vanuit Holland deze stad wil
bereiken moet wel langs Schonen. In deze
samenhang krijgt de vermelding van ‘scoenbaerdsen’ in een opstelling van aan de Sacramentsprocessie deelnemende gilden uit 1404
betekenis.68 De verklaring van deze term heeft
tot verschillende gissingen geleid. Men heeft er
zowel ‘vermomde personen, zotten’ in willen
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zien als barbiers.69 Maar het element ‘baerdsen’
in de samengestelde term wijst eerder op de
scheepvaart: een ‘baerdse’ is een scheepstype.
En misschien hebben toch diegenen gelijk die
in de ‘scoenbaerdsen’ uit de processielijst de
Goudse versie van de Schonenvaarders willen
zien.70 De ‘scoenbaerdsen’ zouden dan de voorloper zijn van het latere grootschippersgilde,
dat we van nabij alleen kennen uit een periode
waarin de Goudse overzeese contacten onbelangrijk waren geworden. De parallel met
Haarlem en misschien met Den Bosch, waar
Sint Olaf de Patroon is van de Schonenvaarders,
completeert deze argumentatie.
Dit -_--__~~
behoeft nog
niet te betekenen dat de
-^_
~~
Goudse schippers,Sint
Olaf in Scandinavië hebben leren kennen, Hiervoor ‘zagen we al dat de
Olafscultus zich behalve in ,Noord-Europa
ook
in Engeland verbreidde. Omdat in Gouda de
verering van Olaf was geassocieerd met di.e voor
Edmund, is het plausibel de oorsprong van de
Goudse Olafsverering in Engeland te zoeken.
\
Samenvatting
De kapel van Sint Olevaer buiten dè Goudse
Dijkspoort wordt voor het eerst vermeld in de
rteriode 1476 - 1485, al is~niet uit te sluiten dat
zij enkele tientallen jaren ouder is, Zij werd gesloopt tijdens de Opstand tegen Spanje, De
kapel behoorde, evenals het Olevaersaltaar in
de Sint Janskerk, toe aan het schippersgilde.- In.
de loop van de zestiende eeuw kwam een admlnistratieve scheiding tot stand tussen het beheer
van het altaar in de Sint Janskerk en dat van de
kapel. De heilige die in de kapel en op het altaar
werd vereerd is de Noorse koning Olaf, niet de
missionaris van Friesland Odulphus. Handelsbetrekkingen van Gouda met Engeland geven
de meest plausibele verklaring voor de import
van deze uitheemse heilige.
NOTEN
1. In de noten worden de volgende afkortingen gebruikt:
StrAHM = Streekarchief Hollands Midden te Gouda
RA = Rechterlijk Archief
OA = Oudarchief
SJ = Archief Sint Jan vóór de hervorming
Gilden = Archief gilden
Dank aan drs. Martha Hulshof en aan drs. Bart Ibelings,
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der Linden, ‘Het platteland in het Noordwesten met
nadruk op de occupatie circa 1 OOO- 1300’ in: Algemene
Geschiedenis der Nederlanden 11 (Haarlem 1982) 4882, aldaar 69.
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ik.
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Olaversgilde resp. Sinte Olavus Capelle.
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Historische Reeks 22 (Hilversum 1922) 379. Het verhaal ook, met verkeerd jaartal, bij Walvis, Beschryving,
\
11,186. De toedracht is anders dan Pot, ‘De Sint
Odulphus-kapel’, zich voorstelt.
8. StrAHM, Gilden inv. 43 nr. 2: rente op een half huis buiten Huge Ockerssoenspoorthuys, belend door twee
andere huizen, d.d. 10 maart 1435. Vgl. ook inv. 43 nr.
d.d. 16 jan. 1450.
9 . : ;ilden inv. 43 nr. 3: Willem de scheepmaker (1460).
Vgl. ook L.M. Rollin Couquerque en A.*Meerka&p van
Embden. Rechtsbronnen der stad Gouda. Werken OVR
2e reeks 18 (Den Haag 1917) 307; vgl. 5 10. OA inv.
811, regest 445 d.d. 18 nov., 1568.
10. StrAHM, SJ inv. 33. Meer bijzonderheden over‘ dit
altaar verderop in dit artikel.
ll. SJ inv. 24 f. 38~ en 51v-52, Zie Bianca van den Berg,
‘De vijftiende-eeuwse Sint-Janskerk te Gouda en het
van 1438-1489’, Bulletin KNOB 93 (1994)
f srafboek
214-225. Volgens RA inv. 396 f. 14 stond het altaar tot
i cort voor 15 16 tegen &n van de pilaren vóór het koor.
1 2 . 1iollìn, Rechtsbronnen, 33. Op deze kwestie wordt verlerop ingegaan.
13, IGemakshalve verwijs ik naar J.C. Visser, ‘Gouda, de
wording van een polderstad’, Historisch-geograjìsch
Tijdschrift 94.2 (1994) 37-52; ,daarin ook de verdere
literatuur.
14. Gilden inv. 42.
15. RA inv. 319/320 f. 193. Vgl. ook RÀ inv. 321 f. 95~
( 15 17) en f. 2 15~ ( 1526) met Gilden inv. 43 nr. 4 d.d. 23
juli
1525.
.
16. OA inv. 1160 f. 28: ‘betaelt van iii m (3000) steens die
wij gehadt hebben van Sinte Olauscapelle’.
17. ( 1A inv. 43 f. 66~.
18. 7ie
2-w K.
--_ Gnudriaan.
-____ --_-.--, ‘Maria
~~~~~~ ter Nood Gods’. Tidinae 14
(1996) 93- 100, aldaar 96-97, met bespreking van de
,.momlen.
1 9 . W a l v is,
\
- Beschryving, 11, 186.
\_
\
20. Pot, ‘De Sint
-. C3dulphus-kapel’.
2 1. Vgl. de regelin lg voor de bekostiging van de liturgie in
Gilden inv. 42.
22. Gilden inv. 4. Zie M. Hulshbf, ‘De gilden’ in: K.
Goudriaan e.a., De gilden in Gouda (Gouda en Zwolle
1996) 87-148, aldaar 100-102.
23. RA inv. 9 f. 199~ (1556).
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