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Aflevering I

i;
Arnoult Carlier (1565-1624)  en  Jannetge Naar het noorden
Braye (* i565  - 1636) Centraal in deze eerste aflevering staan Arnoult

l
Carlier en echtgenote Jannetge Braye, die bei-

Woord vooraf den afkomstig waren uit de Zuidelijke Neder-
Genealogisch onderzoek is doorgaans vooral landen. Hun levensgeschiedenis verliep in het
interessant voor degene die het onderzoek ver- kort als volgt. Onder de vele vluchtelingen, die,
richt en die niet zelden in nauwe relatie staat tot gedwongen door geloofsvervolging en algeme-
de familie van wie hij de geschiedenis in kaart ne politieke en maatschappelijke ontreddering,
brengt. De resultaten van het onderzoek, indien in het laatste kwartaal van de zestiende eeuw
beperkt tot uitsluitend genealogische informa- vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het
tic,  hebben in dat geval nauwelijks meerwaar- noorden uitweken, bevond zich ook de uit
de. Wordt familieonderzoek evenwel ingebed in Wambrechies bij Rijssel (Lille) afkomstige
een breder maatschappelijk en politiek kader, Jean Carlier met zijn gezin. Zoals vele andere
dan kan er een schildering ontstaan van een vluchtelingen met ervaring in de lakennijver-
tijdvak die ook voor andere belangstellenden beid,  koos hij als Hollandse vestigingsplaats
dan familieleden van belang is. Het onderzoek voor het toenmalige textielcentrum Leiden,
naar de familie Carlier is daar een voorbeeld waar hij in of even voor het jaar 1584 aankwam,
van. De onderzoeksresultaten zijn weliswaar in Zijn zoon Arnoult, geboren in Wambrechies
de eerste plaats interessant voor de leden van in 1565, en aangelokt door zeer gunstige per-
het geslacht-Carlier,  maar de informatie over soonlij ke en bedrij fsvoorwaarden, toegezegd
deze familie is niet beperkt gebleven tot een door het Goudse stadsbestuur, vertrok reeds in
opsomming van geboorte-, huwelijks- en over- 1586 met vrouw en kind vanuit Leiden naar
lijdensdata. Integendeel, het leven en handelen Gouda. Arnoult werd in zijn verwachtingen niet
van de Carliers hebben een plaats gekregen in teleurgesteld. Dankzij het gunstige economi-
een groter verband. Het zal geen verwondering sche  getij, eigen ondernemingslust en de daad-
wekken datjuist  de rol die de stad Gouda in het werkelijke hulp van zijn echtgenote, de uit
leven van de familie Carlier gespeeld, en, Kortrijk afkomstige Jannetge Jansdochter
omgekeerd, het stempel die de Carliers op het Braye (geboren omstreeks 1565) wist Arnoult,
Goudse leven hebben gedrukt, boeiend is voor die reeds snel consequent met het verholland-
hen die in Gouda S geschiedenis zijn geïnteres- ste Aernout tekende, een bescheiden welstand
seerd. te bereiken en waardering en aanzien te ver-

Het verhaal van enkele nieuwkomers in de werven bij het Goudse stadsbestuur en in de
i6e  eeuw, dat in nauwe samenwerking tussen de gemeenschap van mede-immigranten. Zijn
heer A.PC.  Carlier en de Tidinge-redactie tot oudste zoon, Jaques, en zijn vier dochters,
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stand is gekomen, tracht dan ook een weergave onder wie Lijsbeth, vonden binnen deze laat-
te zijn van de wisselwerking die er tussen leden ste, nog zeer gesloten groep, hun levenspart-

1
van de familie Carlier en de Goudse gemeen- ners. Bij zijn overlijden in 1624 liet Arnoult,
schap is geweest. Het oorspronkelijke, zeer uit- die in Gouda als saay- en jiusteyndrapier en
voerige genealogische verslag, is voor dit doel later als verver werkzaam was, een redelijk
bekort en aangepast en zal in een drietal afle- grote blauwververij na, die door zijn echtgeno-
veringen verschijnen, te met behulp van de jongste zoon en, na diens

Drie personen zullen een centrale rol vervul- overlijden, door één van haar schoonzoons
len  in deze bijdragen. Het betreft in de eerste werd voortgezet.
plaats Arnoult Carlier, vervolgens diens zoon Het jaar 1636 bleek voor de familie een
Jaques en ten slotte  dochter Lijsbeth. Zoals rampjaar. Jannetge, twee dochters, een schoon-
gezegd zal op de rol van de Carliers binnen de zoon en twee kleinkinderen vielen ten offer aan
Goudse samenleving de nadruk komen te liggen de afschuwelijke pestepidemie, die rond dat
en doen de genealogische en algemeen-politie- jaar in Gouda en vele andere Nederlandse ste-
ke bijzonderheden er wat minder toe. den heerste. De verwanten, die minder dicht bij

de brandhaarden van de epidemie woonden,
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en ander kwaad bloed gezet, want nog jaren van een vernuftig doorspoelsysteem de stads-
later, bij een verschil van mening, ook weer grachten en waterlopen dagelijks werden ver-
betreffende de lakenindustrie, tussen beide ste- verst. De al genoemde bierindustrie maakte
den kwam Leiden nog steeds enigszins bele- hiervan dankbaar gebruik. Dit resulteerde in
digd op het voorval terug. een kwalitatief hoogstaand product. Door de

Onder degenen  die zich door Geleyn lieten contacten van de grote brouwers, die in het
overhalen was Arnoult Carlier. Hij zal hiervoor stadsleven en ook in de magistraat een belang-
goede redenen hebben gehad. Zeker heeft hij rijke rol speelden, met hun klanten in het wel-
zich al vroeg gerealiseerd dat het verblijf in het varende Vlaanderen, ontstond het verlangen om
noorden niet van tijdelijke aard zou zijn en dat door middel van grote, fraai geornamenteerde
hij zich hierop diende in te stellen. Op korte ter- gebouwen ook de eigen belangrijkheid te tonen
mijn waren de vooruitzichten in de nieuwe en zo mogelijk andere steden de ogen uit te ste-
woonplaats gunstiger dan in het overbevolkte ken. Dit gelukte zeer goed met het unieke vrij-
Leiden. Gouda kon in de talrijke door de stad in staande stadhuis en nog meer met de St.-
beslag genomen kloosters volop huisvesting en Janskerk  met zijn overbekende ‘Goudse
werkruimte bieden en was ook niet ongenegen, Glazen’ die, hoewel vele malen gerestaureerd
waar nodig, geldelijke ondersteuning te vers- en gerepareerd, nog steeds getuigen van een

sindsdien niet meer gekende plaatselijke allure
en kunstliefde.

‘De stede van der Goude’ Andere uitingen van kunst en cultuur stonden
Van het toenmalige Gouda hebben wij dankzij op een minder hoog niveau. Er was sprake van
de gedetailleerde plattegrond van Frans enkele schilders van iets meer dan lokale bete-
Hogenberg uit 1585 een duidelijk beeld. We kenis en zeker moeten diverse boekdrukkers
zien een ruim gebouwde stad, gelegen aan de worden genoemd, overigens hoofdzakelijk van
rivier de IJssel, temidden van een uitgestrekt Zuid-Nederlandse afkomst, zoals Tournay,
polderlandschap. Opvallend zijn het merkwaar- Migoen en Rammeseyn, uitblinkers in hun vak-
dig gevormde marktplein met het vrijstaande gebied en bekend tot over de landsgrenzen. De
stadhuis en de overheersende St.-Janskerk, toen vele kloosters gaven blijk van een levendig reli-
reeds en nog steeds met een lengte van 123 gieus leven, ook in de periode voor de reforma-
meter de langste kerk van Noord-Nederland. tic. De meest bekende getuige hiervan was
Uit de opsomming van belangrijke gebouwen Erasmus, die van 1488 tot 1493 in het
blijkt de aanwezigheid van een groot aantal Regulierenklooster van het onder Gouda ressor-
kapellen en voormalige kloostergebouwen. terende Stein verbleef.  Chauvinistische
Juist deze kloosters konden aan de immigranten Gouwenaars beweren nog steeds dat hij geen
volop woon- en werkruimte verschaffen. Niet Rotterdammer maar een onecht verwekte
alleen de werkers in de lakenindustrie gingen Goudse pastoorszoon zou zijn.
hiervan gebruik maken, maar ook, vanaf 1585, Als laatste detail moge vermeld worden, dat
een grote groep ‘tapitsiers’ uit Oudenaarde, die op de kaart uit 1585 duidelijk te zien is dat van
gedurende een reeks van jaren Gouda tot een het eertijds belangrijke kasteel van de Heren
belangrijk centrum van tapijtfabricage maakte. van Gouda aan de IJssel nog slechts de zuidge-
De plattegrond illustreert in menig opzicht de vel, die deel uitmaakte van de stadsmuur, en
voorafgaande .Goudse  geschiedenis. We zien twee torens restten. De weliswaar verdraagza-
dat het veenriviertje de Gouwe via een aantal me, maar anderzijds zeer vrijheidslievende
vertakkingen dwars door de stad loopt en Gouwenaars zagen in 1577, vijfjaar  na de over-
samenvloeit met de IJssel. Deze samenvloeiing gang van de stad naar de Prins, hun kans schoon
initieerde het ontstaan van een bewoonde kern, om dit symbool van een achterliggende feodale
welke uitgroeide en in 1272 van Floris V stads- tijd voor een groot deel met de grond gelijk te
rechten verkreeg. De ruime opzet van de stad maken.
met aanvankelijk veel vrij gebied tussen cen- In deze stad, weliswaar verarmd, maar niet
trum en stadswallen, later gedeeltelijk ingeno- door oorlogshandelingen beschadigd, ruim
men door nieuw gestichte kloosters, herinnerti gebouwd en met een overvloed aan groen,
aan de oorspronkelijke opzet van de graven van zowel binnen als buiten de wallen, zien we op
Holland om van Gouda, in verband met zijn een voorjaarsdag van het jaar 1586 Arnoult
strategische ligging aan de oostzijde van tezamen met zijn vrouw Jannetge Braye en hun
Holland, een belangrijk bolwerk tegen de eenjarige eerstgeboren dochter Marritge op weg
Utrechtse bisschoppen te maken. De genoemde van de aanlegplaats van de Leidse schipper naar
riviertjes zorgden voor een overvloedige aan- hun, door de zorg van het stadsbestuur gereed-
voer van schoon water, waarmee met behulp gemaakte huisje in het voormalige Maria
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Magdalenaklooster. Het gebouwencomplex van
dit klooster fungeerde bij uitstek als opvang-
plaats voor nieuw aangekomen immigranten.
Na het overbevolkte Leiden moet de eerste ken-
nismaking met deze lokatie, met zijn grote bin-
nentuin en slechts schaars bebouwde omge-
ving, een verademing zijn geweest. Betref-
fende ,de allereerste Goudse jaren van de nieu-
we poorter en ‘zijn gezin is in het Goudse
archief (nog) niet veel gevonden. Blijkens zijn
verdere loopbaan moet Arnoult, die zich inmid-

Gouda, er werden kinderen geboren, waarvan er
ongetwijfeld een aantal voortijdig gestorven
zullen zijn. Ook familieleden van Jannetge
kwamen naar Gouda en met hen en andere

dels Aernout is gaan noemen, een goede naam
hebben verworven als drapier  en ook als lid van

Zuid-Nederlandse families werd dagelijks ver-
keerd. Duidelijk maatschappelijk succes en
erkenning blijken voor het eerst vanaf het jaar

de stedelijke gemeenschap. Voor 1594 verhuis-

1600.

de ook zijn broer Adriaen van Leiden naar

De verdere levensloop van Arnoult
Omstreeks 159 1 werd in Gouda uit het huwelijk
van Arnoult en Jannetge een dochter geboren,
die Lijsbeth ging heten. Van Lijsbeth weten we
dat ze in 1610 trouwde met Abraham Markus-
zoon Taelman, wiens familie hoogstwaarschijn-
lijk afkomstig was uit Oudenaarde (zie over
Lijsbeth Carlier de laatste aflevering). Het echt-
paar Carlier had al een dochter Marritge. Na de

‘Zayfusteynen’.

geboorte van dochter Jannetge werd omstreeks

De superintendent, die recht-
streeks fungeerde onder de magistraat, was de

1593 zoon Jaques geboren, op wiens leven en

hoogste organisatorische rang welke een dra-

werken eveneens in een volgende aflevering
dieper zal worden ingegaan. Nadien werden

pier kon bereiken. Drie jaar later, in 1603, legde
Arnoult tezamen met zijn broer Adriaen de eed

nog de kinderen Jan, Cathalinty en Suzanne
geboren.

Arnoult werd in 1600 in het kader van de
door het Goudse stadsbestuur beoogde verbete-
ring van de organisatie van de lakennering voor
een jaar benoemd tot superintendent van de

als schutter af. Hieruit blijkt dat hij financieel
draagkrachtig was en een volwaardige burger
van Gouda was geworden.

Weer een jaar later kocht hij voor zestienhon-
derd gulden een groot huis met achtergelegen
lijnbaan en loods ‘inde Vogelesangh’, niet ver
van het Maria Magdalena-klooster. Arnoult zal
meer ruimte nodig gehad hebben voor zijn
groeiende gezin, maar belangrijker zal zijn
geweest dat hij nu in staat was een eigen laken-
ververij te stichten. Het pand kreeg de naam ‘In
de Vergulde Blaucuyp’. Onder de buurtnaam
Vogelesangh (later Vogelenzang) die tot het
eind van de negentiende eeuw werd gebruikt,
vielen verschillende huizenrijen, die thans
andere straatnamen dragen. De woning van
Arnoult maakte deel uit van een blok huizen
a a n d e noord-oostziide van de huidipe Nieuwe

. -
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Het  Maria Magdalenaklooster waar Arnout Carlier met ziin vrouw en eerstpeboren dochter  enipe tijd verbleef
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Markt, Het vijfde huis in dit blok, te rekenen
vanaf de Lem Dulstraat, kwam in het bezit van
Arnoult. Het pand dat eeuwenlang dubbel werd
bewoond was vanaf de twintiger jaren van deze
eeuw in gebruik als ‘Bodehuis de Vos’. De lijn-
baan, die tot omstreeks 19 10 in gebruik is
gebleven, werd na dit jaar overkapt.

Een nieuw bewijs van erkenning ontving
Arnoult in 1607 toen hij door de burgemeesters
werd benoemd tot ‘Hoofdman int Vogelen-
sangh’.  In 1609 werd hij door zijn collega’s tot
wardijn gekozen. In het organisatiesysteem
waren de wardijns, waranderers of staalmees-
ters belast met de kwaliteitskontrole  op de
geproduceerde stoffen. Deze stoffen moesten
hiertoe doorde drapiers in de in 1603 ingerich-
te Looyhalle worden aangeboden. Uit de aan-
koop van ‘fusteynkettingen’ (een halffabrikaat
bij de fabricage van saayfusteynen) te Embden
in 16 15 blij kt dat Arnoult ,zich  niet beperkte tot

het verversvak, en ook blijkt hieruit dat de
immigranterr  die zich in Holland hadden geves-
tigd,  nog steeds contacten onderhielden met de
vluchtelingen die naar Duitsland waren uitge-
weken. Uit een eerdere akte blijkt dat er ook
zakelijke verbindingen met Noord-Frankrij k
zijn blijven bestaan.

Arnoults zakelijke beslommeringen eindig-
den soms dramatisch. Schoonzoon Abraham
Taelman waspachter geworden van de meelac-
cijns. Amoult trad op als borg. Toen in 1618
Taelman niet aan zijn financiële verplichtingen
kon voldoen werd Arnoult aangesproken, die
echter evenmin in staat was bij te springen.

zijn huismerk, wat, enigszins beverig, nog net
gelukte.

Op 11 augustus 1624 werd Amoult begraven
bij de St.-Janskerk. Naar alle waarschijnlijkheid
is hij het slachtoffer geworden van de pestepi-
demie, die in dat jaar hevig woedde. Hij was
dubbel kwetsbaar: enerzijds door zijn voor die
tijd reeds gevorderde leeftijd, anderzijds door
het extra risico dat hij liep doordat zijn met
stoffen gevulde bedrijfsruimte rechtstreeks aan
zijn woonruimte grensde.

Arnoult ais mens en burger
De feiten, genoemd in bovenvermelde jaartal-
len en de uitvoeriger teksten van de akten en
andere bronnen, waaraan ze zijn ontleend, ver-
schaffen ons enig inzicht in het karakter van
Arnoult. Zeer overheersend bij al zijn handelen \
en reageren zijn vanzelfsprekend de externe
omstandigheden geweest: de vlucht naar het
noorden op betrekkelijk jeugdige leeftijd en
daarna het leven in een besloten immigranten-
gemeenschap, temidden van een op verschillen-
de wijze reagerende oorspronkelijke bevolking. \ :
Hoewel godsdienstovertuiging de voornaamste
drijfveer voor het vertrek uit Frans-Vlaanderen
moet zijn geweest, komt Amoult uit de ter
beschikking staande gegevens zeker niet naar
voren als een dweepzieke fanaticus of ‘gepas-
sioneerde yveraer’. Hij behoorde niet tot de
zogenaamde ‘slijkgeuzen’, een groep calvinis-
ten, hoofdzakelijk van Vlaamse afkomst, met
orthodoxe opvattingen, onderrneer :voor  wat
betreft predestinatie en erfzonde. Gèen enkele ’

Amoult werd daarop gegijzeld in de gijzelka-
mer van het beste logement ter plaatse, ‘Het

Herthuys’ aan de Markt. De zaak werd na enige
darren met de eiser, Comelis Reynierszoon
Bl&k,  in der minne geschikt, waarbij er reke-
ning mee werd gehouden dat ‘Carlier nootsac-
kelick thuys in sijn neringe heeft te doen’. Een
andere gast in ‘Het Herthuys’ was in dat jaar
16 18 prins Maurits, die de zittende, remonstr-
antgezinde  magistraat afzette,

lult en Jannetge

Carlier komt voor in het uit originele bronnen \ \
samengestelde ‘Register van lidmaten der
Dolerende Gemeente’, opgenomen in de 21 ste
Verzameling Bijdragen van de Goudse \
Oudheidkun&ge -&-ing.  Integendeel, uit alle
gegevens blijkt dat Arnoult en zijn nakomelin-
gen, evenals aanvankelijk de meeste Goudse
protestanten, sterk remonstrantgezind waren.
Hij heeft de consequenties hiervan aanvaard.
We zien dat na 16 18 zijn kinderen hun huwelij-
ken niet zonder meer in de Sint Jan laten inze-
genen. Zij trouwden bij voorkeur ‘voor het
gerecht’, dus ten overstaan van de magistraat,
een administratief gebeuren, dat kan worden
gezien als een voorloper van het Napoleontisch
burgerlijk huwelijk. Hun kerkelijk leven speel-
de zich hoofdzakelijk af in de remonstrantse
kerk. Pas in de tweede helft van de achttiende
eeuw zien we Carliers, die zich anders dan inci-

Zus  jaar lat&  maakten Amc
ten overstaan van notaris Dominicus Douw hÜn
testament. De urgentie hiervan blijkt uit de vol-
gende  zinsnede: ‘Aemout is leggende siecke-
lick op sijn bedde  ende  Jannetge Jansdr., mede
nyet wel te passe op heur stoel sittende’. De
echtelieden benoemden elkaar, met de gebrui-
kelijke bedingen voor wat betreft de kinderen,
over en weer tot universeel erfgenaam vanwege
‘de liefde ende  affectie die sij t%  malcander si$ denteel,  weer aansluiten bij de officiële
hebbende’. Arnoult was kennelijk al zeer ver- Nederduits Hervormde kerk.
zwakt,  want het is on de akte goed zichtbaar dat In zijn  zakelijk handelen was Amoult zeker,
een poging om zijn handtekening te zetten, mis-
lukte. Hii besloot daarom tot ondertekening met

een realist. Toen zijn lotgenoten nog droomden
van een terugkeer naar het zuiden, bevroedde
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hij reeds dat het om een blijvende verhuizing
ging. Arnoult wilde verhollandsen. Dit blijkt
wel uit het feit dat hij reeds in de eerste beken-
de, hem betreffende akte met ‘Aernout’ teken-
de. Kennelijk waren betrokken notarissen en
overheidsdienaren het hier niet mee eens. Tot op

het eind van zijn leven bleven zij hem vrijwel
steeds met Arnoult aanduiden!

\ Zoals reeds vermeld waren het zeker niet uit-
sluitend godsdienstige overwegingen die de
massale ‘emigratie naar het noorden veroor-
zaakten.  ‘Naast vrijheid hoopten de vluchtelin-
gen op werk en welvaart. Voor \ wat betreft
Arnoult en zijn familie, enzeker  ook voor zijn
onmiddellijke nakomelingen, ,zijn  deze ver-
wachtingen niet beschaamd geworden.~Arnoult
en zijn mede-immigranten waren echter  bereid
hiervoor hard te werken. In het bijzonder de
‘Franse’ Vlamingen, die in het algemeen over
de meest geavanceerde productietechnieken en
organisatie beschikten, hadden wat dat betreft
een bijzonder goede naam, wat ondermeer
blijkt uit de ~getuigenis  van een Leidse burge-
meester, die in 1590 verklaarde ‘dat zij gewoon
zijn de profyten ten nausten te soecken’. Ook
Posthumus, de belangrijkste deskundige en
schrijver op het gebied van de Leidse textielin-
dustrie, schrijft vele jaren later: ‘De Fransche
Vlamingen zijn voor de bloei der stad en der
textielindustrie van bijzondere betekenis ge-
weest: harde werkers, voortreffelijke organisa-
tors en uitnemende winstmakers’.

een verver hoger aangeslagen dan voor een dra-
penier, ook al omdat het wegens de geringe

Aruoult als ondernemer
Arnoult was ondernemend. Dit blijkt niet alleen
uit zijn vertrek uit Leiden maar ook uit het feit
dat hij in 1604, inmiddels bijna 40 jaar oud met
betrekkelijk weinig eigen geld een groot huis
kocht en een eigen ververij stichtte. Het is niet
geheel duidelijk waarom Arnoult het drapiers-
vak vaarwel zei. Zeker is wel dat hij het ver-
versvak  van zeer nabij kende. Jannetge Braye,
zijn echtgenote, stamde uit een verversfamilie,
haar broers en zwagers waren verver, en ook
verscheidene Carliers uit Rijssel, waarschijnlijk
ooms van Arnoult, waren ‘Vrije Meester
Verver’. Doorslaggevend echter zullen ook hier
economische motieven zijn geweest, ingegeven
door de hernieuwde pogingen van de Goudse
magistraat om de lakennijverheid te stimuleren.
Zoals hiervoor vermeld was Gouda op dit
gebied reeds eerder actief geweest, kennelijk
echter zonder voldoende resultaat. Daarom
werd vanaf 1601 de zaak opnieuw, en nu groot-
schaliger, aangepakt. Onder andere werden van
buiten Gouda 23 drapeniers en drie ververs aan-
,,+,,l,l,,,  xxr,,ll:,L+  L,,.A  A  -----IA t::  1-  .-‘------

kapitaalsinvestering vrij gemakkelijk, was om
zich in laatstgenoemd beroep te vestigen. Het
inrichten van een ververij daarentegen vereiste
een vrij groot aanvangskapitaal. Bovendien was
het vak moeilijker. Receptuur en technologie
waren ingewikkeld, het zelfstandig zakendoen
vereiste inkoop- en administratieve vaardighe-
den. Arnoult, die zoals uit diverse gegevens
blijkt, een goede opleiding had genoten en
onder andere door de verschillende functies, die
hij had uitgeoefend in de lakennering goed was
ingevoerd, zal samen met Jannetge tot de con-
clusie zijn gekomen, dat hij in het nieuwe vak-
gebied zijn specifieke kwaliteiten beter uit kon
buiten, terwijl ook, uitgaande van de heersende
normen, gerekend mocht worden op een aan-
zienlijk  hoger inkomen.

In samenhang met zijn activiteiten zien wij
Arnoults maatschappelijke positie en aanzien
een stijgende lijn vertonen. De eerste bevesti-
ging hiervan vormde zijn benoeming tot supe-
rintendent van de lakennering in 1600. Ook
latere aanstellingen tot schutter, waranderer,
hoofdman van zijn wijk en tot vuurschouwer
wijzen op waardering en achting vanuit de
Goudse gemeenschap en magistraat. In het
Vlaamse immigrantenwereldje, waarin hij zich
hoofdzakelijk bewoog, genoot hij aanzien, hij
werd menigmaal gevraagd als getuige of als
borg. Zijn kinderen trouwden binnen dezelfde
Vlaamse kring met ‘collega-middenstanders’.
Zij waren maatschappelijk en anderszins gezien

\allen ongeveer van Arnoults niveau.
Van culturele en kunstzinnige activiteiten

was, buiten wat indirecte contacten met de
rederij kerswereld, weinig sprake, Ook hierin
paste Arnoult in het beeld van het toenmalige
Gouda, een stad die zich op artistiek gebied
zeker niet kon meten met plaatsen als Haarlem,
Delft of Dordrecht, waarbij echter een uitzon-
dering  gemaakt dient te worden voor de glas-
schilderkunst en voor diverse religieuze kun-
stuitingen, die hoofdzakelijk bestemd waren
voor de nieuw in te richten katholieke schuil-
kerken.

Er is van Arnoult geen afbeelding bewaard
gebleven. Wel kunnen we ons van zijn uiterlijke
verschijning een betrouwbare voorstelling vor-
men aan de hand van eengevelsteen, afkomstig
van de gesloopte Goudse Looyhalle, een gewe-
zen kloosterkapel, waar producten van de loka-
le textielindustrie aangeboden werden voor
kwaliteitskeuring en verloding door de waran-
derers bij goedbevinden. Deze steen uit 1603
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ontstane getalsverhoudingen de kansen voor
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derers, in vrijwel zeker dezelfde uitmonstering
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als die van Arnoult, die exact in deze tijd tot
deze groep behoorde.

Jannetge Jansdochter Braye
Reeds bij het eerste schriftelijke teken van
Arnoults aanwezigheid in Noord-Nederland bij
zijn inschrijving in 1584 in de Waalse Kerk te
Leiden, blijkt hij gehuwd te zijn. Betreffende
zijn oudste dochter Marritge werd bij haar
huwelijksinschrijving te Gouda in 1603 ver-
meld dat ze ‘Van Leyden’ was. Uitgaande van
de voor ‘jonghedogters’ gebruikelijke huwe-
lijksleeftijd van omstreeks 18 jaar, moet zij
geboren zijn in 1585, dus inderdaad voor het
vertrek van Arnoult en Jannetge naar Gouda.
Arnoult was, afgaande op een notariële akte van
1613, omstreeks 1565 in Wambrechies gebo-
ren. Een huwelijk omstreeks 1584 is dus goed
mogelijk. Het is echter zeer onwaarschijnlijk
dat dit huwelijk in Leiden is gesloten, omdat
hieromtrent in het zeer uitvoerige Leidse
archief niets te vinden is. We moeten daarom
niet uitsluiten dat de families Braye en Carlier
deel uitmaakten van dezelfde ‘vluchtgroep’ en
dat het huwelijk gesloten is in een tijdelijke ver-
blijfsplaats gedurende de gezamenlijke vlucht
naar het noorden.

Jannetge, dochter van Jan en kleindochter van
Josse Braye, stamde uit  een zeer oude
Kortrijkse familie, oorspronkelijk wellicht
afkomstig uit het plaatsje Bray (tussen Douai en
Orchies). Reeds omstreeks 1300 werd de fami-
lie Braye in Kortrijk genoemd en in 1399 was er

1610, blijkt dat Jannetge, als een van de erfge- \
namen van Jan Braye, haar overleden vader,
recht had op een deel van zijn huis, gelegen \
‘binnen Cortriick in Over Leve’. Het is derhal-

sprake van een zekere Nees Brayen, die ‘Over
Leye een huus inde Cuerne strate’ bewoonde.
Uit een ,notariële acte, opgemaakt in Gouda in
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ve goed mogelijk dat we in genoemde Nees een
voorvader van Jannetge moeten zien.
We zagen reeds dat Arnoult tezamen met een
aantal familieleden naar Noord-Nederland is
gevlucht. Voor zijn vrouw gold hetzelfde. Zo
vinden we in het Leidse poorterboek een Joos
van Bray,  die in 1583 werd ingeschreven. In de
huwelijksjaren van Jannetge Braye vinden we
haar naam slechts sporadisch genoemd. Dit is
niet verwonderlijk gezien de zwakke juridische
positie van de vrouw in de eerste helft van de
zeventiende eeuw,

Na de dood van Arnoult, als zij verschillende
zaken zelfstandig moet gaan regelen, komt hier-
in verandering. Dit moge blijken uit de hierna
volgende opsomming. In mei 1625 machtigde
Jannetge haar schoonzoon Abraham Taelman
om uit haar naam haar schuldenaars te manen
en uitstaande vorderingen te innen. Het komt
wat vreemd over dat Jannetge hiervoor niet een
van haar eigen zoons, Jan of Jaques, inschakel-
de. Kennelijk heeft zij meer vertrouwen in de
zakelijke capaciteiten en het overwicht van
Abraham, ook wel genaamd ‘De Reus’, die als
pachter van diverse accijnzen ruime ervaring
had voor wat betreft het innen van schulden. In
1630 kocht Jannetge, tezamen met schoonzoon
Abraham, een ‘huys ende  erve, staende ende
gelegen opte  Elsmarckt’. Het blijkt uit de akte- I. . _
dat haar overleden zoon Jan hier vlakbij heeft \ _
gewoond. Dochter Lijsbeth en Abraham
Taelman woonden ook niet ver hiervandaan in
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de herberg ‘Het Schaeckbordt’ op de Kleiweg. kleine, weinig propere huisjes, langs sloppen en
De Elsmarckt maakt thans deel uit van de stegen met zwaar vervuilde open riolen woon-
Turfmarkt (het noord-oostelijk gedeelte).

In datzelfde jaar werden aan Samuel de Sitter,
gehuwd met Cathalinty Carlier, de dochter van
Jannetge, de ververij en de woning aan de
Vogelensangh verhuurd. Ook werden aan hem
de bedrijfsinventaris en een werkkapitaal, groot
1400 gulden, ter beschikking gesteld. Hij moest
hiervoor jaarlijks 237 gulden en 10 stuivers
huur en rente betalen. Ditmaal werd Jannetge
‘geassisteert’ door haar zoon Jaques. Borgen
voor Samuel zijn Mahieu de Sitter, zijn vader,
en zijn oom Elias van Holandt,  de tapijtwever.
Het blijkt dat Samuel onder supervisie van
Jannetge Braye reeds sinds de dood van Jan de
zaken heeft waargenomen.

In 1632 betaalde Jannetge ‘verpanding’  voor
haar huis aan de Vogelensangh en in 1633
bovendien ‘hooftgelt’. In 1635 verkocht
Jannetge haar huis aan de Elsmarckt. Op 25
april van dat jaar liet zij notarieel vastleggen dat
er terstond na haar overlijden aan de armen van
de kerkelijke gemeente ‘genaemt de
Waterlanders’ uit haar nalatenschap een legaat
van honderd gulden moest worden uitgekeerd.
Met de ‘Waterlanders’ bedoelde Jannetge de
doopsgezinde gemeente. Blijkbaar was
Jannetge, wellicht pas na het overlijden van
Arnoult, naar deze kerk overgegaan. Het is niet
onmogelijk dat ze hierbij terugviel op haar
jeugd. Haar geboorteplaats Kortrijk was reeds
vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw een
centrum van doopsgezinden. In de betreffende
akte wordt over Jannetge het volgende vermeld:
‘Zijnde naer  de tijt haers ouderdoms redlick
clouck van lichaem.  Gaende en staende met ons
over de aerde, haer  verstant, redenen, memorie
ende  vijff sinnen wel hebbende ende  gebruyc-
k e n d e  zoo uiterlick  blijcken  machte’.
Desalniettemin blijkt uit diverse gegevens dat
Jannetge in het jaar 1636, omstreeks 70 jaar
oud, moet zijn overleden. Wellicht was zij even-
als indertijd haar man, slachtoffer van een pes-
tepidemie. In juni verkochten de erfgenamen
van Jannetge het ouderlijk huis aan Samuel .de
Sitter, hun zwager,

Het rampjaar 1636
De rampzalige gebeurtenissen, waardoor de
familie Carlier in het jaar 1636 werd getroffen
(Jannetge, twee dochters, een schoonzoon en
twee kleinkinderen overleden toen) illustreren
zeer wel diverse facetten betreffende de oorza-
ken en het verloop van de builenpest, één van
de meest voorkomende variaties van de ziekte.
Bekend is, dat in het algemeen de arme bevol-
kingsgroepen, die nauw opeengepakt in zeer

den, als eersten werden getroffen. We zien dan
ook dat het, zeker naar zeventiende-eeuwse
maatstaven, zeer ruime huis aan de
Vogelensangh, bewoond door Cathalinty en
haar gezin, in het eerste jaar van de epidemie
van 1635/1636  geheel gespaard bleef. In het
tweede jaar bleken de risico‘s toch te groot, Op
de eerste plaats was dat de onmiddellijke nabij-
heid van een zeer dichtbevolkte buurt, die reeds
in een vroeg stadium was aangetast en daar-
naast de aanwezigheid in het huis van sterk risi-
coverhogende werkruimten. De daar opgesla-
gen voorraden wollen- en andersoortige stoffen
vormden een ideale schuil- en nestelplaats voor
de zwarte ratten en hun rattenvlooien, die prac-
tisch  zeker verantwoordelijk waren voor ver-
spreiding en besmetting. Textielstad Leiden,
volgestouwd met wol en andere stoffen, had bij
de epidemie van 1636 het hoogste sterfteper-
centage van Holland: omstreeks 26%. Gouda
had 10%.

Jannetge, die na de verkoop van haar huis aan
de Elsmarckt hoogstwaarschijnlijk terugge-
keerd was naar haar vroegere woning aan de
Vogelensangh, en die met haar 71 jaar in de
zeventiende eeuw als hoogbejaard mocht gel-
den, liep het grootste risico. Zij zal dan ook
ongetwijfeld als eerste zijn aangetast. Haar
exacte sterf- of begrafenisdatum is niet nauw-
keurig vast te stellen. Waarschijnlijk was ze in
het begraafregister ingeschreven onder de zeer
veel voorkomende naam: Jannetge Jans. Uit
diverse stukken blijkt evenwel dat zij in de eer-
ste helft van het jaar 1636 moet zijn gestorven

In augustus en september 1636, tijdens het
hoogtepunt van de epidemie, stierven alle ove-
rige bewoners van de woning. Als eerste was
dat het eveneens zeer kwetsbare jongste kind,
op 31 augustus gevolgd door beide ouders,
Samuel de Sitter en Cathalinty, en ten slotte  op
8 september stamhouder Matheus.

Zoals gezegd trad de ziekte zeer wijk- en
zelfs woninggebonden op. De elders wonende
familieleden, met uitzondering van Marritge
Aernoutsdochter, bleven gespaard, Ook Jaques,
met zijn zwartververij bij de Agnietenkapel
toch ook risico lopend, bleef tezamen met zijn
grote gezin volledig gespaard. Wellicht dat de
hier aanwezige betere scheiding van werk- en
leefruimte een doorslaggevende factor is
geweest.

De waarde van het huis ‘de Vergulde Blau-
cuyp’  met de bijbehorende lijnbaan, blijkt 2908
gulden te zijn. Hierop moest nog ruim zeven-
honderd gulden worden afgelost, Bovendien
was er nog het bezit van een huis ter waarde van
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175 gulden aan de Nobelstraat. Door het uitko-
pen van de erfgenamen aan de Carlier-zijde,
verwierf Mahieu de Sitter het gehele pand.

wesen  tsij mette historye van Clebeckan, item
Salomon, ofte de Verlooren Soon, t’welcke
staen  sal tot believen van de voorschreven cre-
diteurs, ende  sullen de voorschreven beelde

Enkele kinderen van Arnoult en Jannetge moeten wesen  gemaeckt van sijde ende  gestof-
Aan enkele kinderen van Arnoult en Jannetge feert nae behooren’.‘,
zal  later nadere aandacht worden besteed. Dit Gesteld wordt wel dat Joris de Potter,  de \
betreft dan zoon Jaques  eyt  dochter Lijsbeth, grootvader van Abraham, de eerste Ouden-
wier levens in afzonderlijke afleveringen zullen aardse tapitsier was die zich in Gouda vestigde. \\
worden belicht. Van de wederwaardigheden van Dit gebeurde volgens het Goudse Poortersboek
de overige kinderen zal hier melding worden in 1585. Uit andere gegevens blijkt dat hij ver-
gemaakt voorzover deze verband houden met gezeld moet zijn geweest van zijn echtgenote en
het Gouda vun  de 17de  eeuw. een getrouwde zoon, te weten Joos  Joriszn.
Dochter Jannetge huwde in 16 12 met Abraham Abraham, de zoon van Joos  Joriszn en de toe- \
de ,Potter,  een jeugdige weduwnaar. Hij was komstige echtgenoot van Jannetge Carlier werd
afkomstig uit een zeer bekende Oudenaardse in Gouda geboren, waarschijnlijk kort voor
familie. Oudenaarde was tot aan de zestiende 1590. We vinden het gezin Potter-Carlier in \
eeuw één van de belangrijkste centra van de 1622 in de Doelenstraat op korte afstand van de \
Zuid-Nederlandse tapijtindustrie. Van de wel- toenmalige woning van Lijsbeth Carlier.,
vaart die hiervan het gevolg was, getuigen tot Jannetge Carlier overleed in 1635. Abraham
op heden de fraaie tapijthal bij het gothische overleefde zijn vrouw en is in 1647 gestorven.
stadhuis en diverse monumentale kerken en Zoon Jan oefende als opvolger van zijn vader
andere gebouwen. De steden en streken, waar en onder supervisie van zijn moeder het blauw-
goed-opgeleide en ontwikkelde vaklieden een verversvak uit in het pand aan de Vogelenzang.
hoogwaardig ambacht beoefenden, waren vaak Jan woonde op de Elsmarckt (tegenwoordig
de brandpunten waar de reformatie reeds in een Turfmarkt, nummer 5).

\\

vroeg stadium wortel schoot. In Oudenaarde Dochter Suzanna, geboren in 1608, trouwde
leidde dit tot een zeer sterke calvinistische in 1626 met Willem Franszoon Wassenburgh,
bevolkingsgroep, die tot tweemaal toe kans zag die een leerlooierij-schoenmakerij dreef op de
het bestuur van de stad over te nemen. Toen hoek van de nog bestaande Lem Dulstraat en de \
deze ‘groep uiteindelijk het onderspit moest del- Vogelenzang, op korte afstand van het ouderlijke
ven, volgde als gebruikelijk een massale vlucht huis van Suzanne (nummer 6).

\\ naar het noorden; die zich voor een aanzienlijk
‘, deel op Gouda richtte. Zo werd Gouda in de Omkoping

’eerste helft van de 17de eeuw een belangrijk Willem Franszoon Wassenburgh voerde een
tapitsierscentrum. De artistieke getuigenissen voor zeventiende-eeuwse  begrippen tamelijk \
hiervan zijn ondermeer te vinden in het Goudse groot bedrijf. Zijn familie was niet onbemid-
stadhuis, maar ook in de collectie van het deld,  hij genoot enig aanzien en werd evenals
Zweedse koninklijke huis in Stockholm. zijn schoonvader regelmatig aangezocht om op \
Uitgaande van deze gegevens wordt veelal zon- te treden als borg, getuige, raadsman en derge-‘
der meer aangenomen dat in Gouda uitsluitend lijke. Door deze bezigheden, maar ook door
sprake was van enkelfabricage van hoogwaardi- afwezigheid in verband met~in-  en verkoopacti-
ge tapijten. Het tegendeel blijkt echter uit een viteiten, moest hij kennelijk diverse zaken aan\
notariële akte van 3 maart 1620, opgemaakt een knecht, een zekere Jan Hendriks den Os,
door notaris Douw, waarin Pieter Maertens van overlaten. Jan bleek de weelde van deze zelf-
Holandt,  lid van een bekend tapitsiersgeslacht, standigheid niet te kunnen dragen, wat blijkt uit
een overeenkomst sloot met Mahieu de Sitter en de volgende gebeurtenis. Het incident wordt‘
de verver Gedeon van Heumen, waarin hij ver- beschreven in twee akten, verleden voor notaris
klaarde een belangrijke ~schuld  aan de twee Tombergen. Uit verklaringen van getuigen,
laatstgenoemden te zullen vereffenen door het daartoe verzocht door Willem Franszoon, komt j
met korting leveren van ‘tapitserye clederen
van twaalf ellen ende  tien ellen een halff, ter
nombretie van tachtich stucken’, Er werden ook
afspraken gemaakt over de uitvoering: ‘Doch
met sulcken conditie dat hij (Pieter van
Holandt)  de ,voorschreven  stucken  inbrengen
sal in sorteringen van coleuren nae behooren
ende sullen deselve stucken  moeten gebeelt

naar voren dat Jan den Os de verdenking op
zich heeft geladen op eigen houtje handel te
drijven met huiden uit de bedrijfsvoorraad van
zijn baas. Er was sprake van drie huiden die Jan
had verkocht, maar waarvan werd betwijfeld of
ze wel zijn eigendom waren. Jan probeerde
zichzelf vrij te pleiten en benaderde eetrzekere
Pieter Giisberts Cloots met het verzoek om te
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getuigen dat hij de genoemde huiden aan Jan echtgenoot was van Suzanna Carlier, dochter
had verkocht. van Arnoult Carlier en Jannetge Braye, aan wie

Het verloop van deze benadering en een pri- in deze eerste aflevering de grootste aandacht
mitieve poging tot omkoping, die-plaats vond is besteed.
op 19 juni 1675, wordt in de tweede akte uit-
voerig beschreven. Op genoemde datum ont-
moetten Pieter en Jan elkaar ‘s  ochtends  tussen
vier en vijf uur in de herberg ‘In ‘t Misverstant,

* op ‘t hoekje van de Doelesteegh’, waar zij zich
op de vroege ochtend reeds aan brandewijn
tegoed deden. Het weer was gunstig, want de
heren vertrokken voor een flinke wandeltocht.

st. ‘en gaende van daer ‘t Doelepoortie uyt met
malkander nae Haestrecht’. Aldaar-werd twee
uur gerust in de eerste de beste herberg,
genaamd het ‘Huys van Goemaet’. Er werden
weer verscheidene glazen bier en brandewijn
gedronken. Jan den Os betaalde ook hier het

j
gelag, maar kwam nu ook terzake: ‘Seggende

i
daerop de voornoemde Jan de Os tegen hem
deposant, wil je wel seggen aan mij drie

E gekalkte huyden verkocht te hebbe. Waarop hij
E deposant antwoorde, neen, voegende daerbij ik

ben geen koopman, ik soude  den kuyl invallen
1 indien ik sulcs kwam te doen. Echter en liet de
i/ voornoemde Jan de Os niet nae hem deposant
I hart aen te dringen om sulcs te doen, hem belo-

vende  een vereeringe te sullen geven’. Het was
hierna weer tijd voor enige lichamelijke bewe-
ging, thans in de richting van Bovenkerk, even
ten oosten van Stolwijk.\Men  legde nu aan in
‘de herberghe aen de Overtoom’. Het drinken
en onderhandelen werd voortgezet, Pieter ech-
ter bleef weigeren om op Jans wensen in te
gaan, waarop genoemde Jan antwoordde: ‘soo
je ‘t niet doet ben je een schelm, hem deposant

NOTEN

1. Voor dit art
spronkelijke
tuur, welke
Omdat dit 1
voor historil~  1

aenporrende, om toch rijkelijk te drinken, hem
ook belovende salm te sullen laten opdissen.
Doch hij deposant, nergens naer  willende luys-
teren om iets te doen met gerechticheyt.
Snijdich wesende, is te huyse uyt gegaen nae
weer de voornoemde Jan de Os hem deposant
vervolgde tot de wegh, seggende d’eerste pas
dien je voort gaet, wou ik dat jou de hals en
benen brecke’ .

ikel is uitsluitend gebruik gemaakt van oor-
: bronnen uit diverse archieven en van litera-
geacht mag worden, betrouwbaar te zijn.

geschrift  niet in de eerste plaats bestemd is
ci. volgt hieronder geen uitputtende opsom-

Volstaan is met enkele belangrij-
betreffende een of meer vermelde
bndinformatie zouden willen heb-

~0~ ~~~
ming van alle bronnen.
ke. Aan degenen,  die JI
feiten nadere achtergrc
ben, kan deze eventuee 1 op aanvraag worden verstrekt.
OORSPRONKELIJKE BRONNEN-
- Streekarchiefdienst Hollands Midden te Gouda: DTB-
gegevens, Oud-Notarieel Archief, Oud Rechterlijk
Archief, enz.

- Gemeentearchief Leiden: idem.
- Archives Departemen tales du Nord, Lille.
AFGELEIDE BRONNIEN
- ‘Matthijs-Registers’ irI het Streekarchief te Gouda.
-Diverse bundels en geschriften, uitgegeven door de

g ‘Die Goude’.T.  . . . t T ir  tNa deze verklaring, waarin nog meer geuite
bedreigingen worden vermeld, zal Jan zijn
gerechte straf wel niet ontlopen hebben.

Oudheidkundige Krinl
- De Zuid-Nederlandse lmmgrane,  aoor J. urters.
- Bronnen tot de geschiedenis van de Leidse textielnìjver-

beid, door N.W. Posthumus.
Willem kreeg een nieuwe assistent in de per-
soon van Teun, de zoon van zijn jonggestorven
-AhU A ,.oA.,.-.c  T,r  _“^_  1, 1%  --l-LI:---l-  --_--__

- De Pest in Holland vanqf  de late Middeleeuwen, doot
Leo Noord1  ^  -

De transcrip
egraat-en  Gerrtt  Valk.
ties van de oorspronkelijke akten e.d., wer-

i LUUII  L-k~llIUUL. lul  Vt;l  UI  ut:  a~IILllt5Iluc  txuw den voor een zeer groot deel verzorgd door Harry Carlier.
4 komt de naam Wassenburgh in Gouda voor. Diverse afbeeldingen werden bewerkt door Gerard Pel.

Enkele deskundigen zullen weten dat er nog De tekst in de cursief-gemarkeerde blokken is afkomstig
! \

steeds een tastbare herinnering aan de familie
van de 7ldinge-redacteur.

bestaat. Op de Turfmarkt vindt men tussen de
2. Het is wel een bijzonder toeval dat de amateur-historie-

schrijver J.H.Carlier  juist aan dit klooster in 1940 zijn
/ nummers 120 en 124 het Steegje van Willem eerste grote artikel wijdde, geen moment veronderstel-

! Corneliszoon Wassenburgh, genoemd naar een
lende dat een verre voorvader ruim 350 jaar daarvoor als
vluchteling in het gebouwencomplex van dit klooster een

i neef van Willem Franszoon, welke laatste d e toevluchtsoord had gevonden.


