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In het vooriaar  was hwde  b‘eurt  aan’ de 1 Ook kwam onder de hamer de befaamde
Goudse boeken en prenten van de,overleden
apotheker-historicus. In totaal kwamen ruim
60 en minstens 150 zeldzame boeken en,
prenten onder de hamer, waaronder talloze
exemplaren, die zelfs in het Goudse gemeente-
archief of in andere geschiedkundige collec-_ -

loterij-prent, waarmee in het jaar 1609
geld bijeen werd gebracht voor het gasthuis
en het oude mannenhuis, Deze houtsnede.
waarvan het ‘drukkers-blok’ nog aanwezig
is in stedelijk museum Het Catharina Gast-
huis, is zeer zeldzaam,

‘e  geveilde boeken behoorden het werk
A,  G. Vorstman. ‘Onuitgegeven
betreffende de Sint Janskerk.  de

Tot d
van M..
stukken
Broeders des Gemeenen  Levens etc., ‘dat in
1847 werd uitgegeven, een vroeg 18de  eeuws
manuscript over de Raden en Vroedschappen
van Gouda en een 17de eeuws manuscript
met de tekst van het handvest van Maximili-
aan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië,
aangaande keuze der Veertigen van Gouda.
Voorts een reeks gedrukte keuren - die in de
17de eeuw in een kleine oplaag werden
vervaardigd, een bijzonder boek van de
Goudse predikant E. Poppius (Aenwijsinghe
vande groote ende grove mis-slaghen
D. Bartholomaei Nicolai, Contra-Remon-
stratsch Predicant  binnen ter Goude, in sijn
boeckgen’), en statuten voor het Oude
Mannenhuys (uit 1774).

t i es ontbrek.en.

Tot de 01Idste aangeboden archivalia
behoorden twee prenten van de befaamde
caertsnyders  Braun en Hogenberg. Het ging
om een plattegrond van de stad Gouda, uit
het jaar 1585, en een blik-in-vogelvlucht op
Gouda, voorzien van Franse en Nederlandse
toelichtende tekst.

Voorts omvatte de veiling Goudse prenten
van C. J. Visscher ( 16 12)  Josua Offermans
(1650) F, B. Werner (17de eeuw), Covens en
Mortier ( 18de  eeuw), H. Scheurleer ( 1760),
St. Janskerk  (A.  Lepelaar, 18de  eeuw),
Gezigt op de Tiendewegspoort (uit 1844,
door G. J. Verspuy), het Goudse kasteel
(door A. Rademaker), de Markt (J. Sirks),
Gezicht vanaf de rivier (G. Bouttats, 17de
eeuw), en Ha  van der Jagt (1945).

Het is opvallend dat men in roerige tijden
meer behoefte voelt zich nauwer aaneen te
sluiten, elkaar meer zorgende aandacht te
schenken. Zo hebben de leden van de kerke-
raad van de Hervormde Gemeente van
Gouda aan het eind van de 18de  eeuw in een
speciaal “wetboekje” ook de oude regle-
menten in die geest herzien of aangevuld.
Men was er zich kenneliik van bewust dat men
betere resultaten kreeglals  het werk in een
vreedzame sfeer plaat&indt.  In dit artikel zesvreedzame sfeer plaat&indt.  In dit artikel zes
staat bijv. te lezen:staat bijv. te lezen:
“Dat een iegelijk in het adviseren gebruike alle“Dat een iegelijk in het adviseren gebruike alle
behoorlijke en Christelijke zedigheid, Broeder-behoorlijke en Christelijke zedigheid, Broeder-
lijke liefde en bescheidenheid, zonder on-lijke liefde en bescheidenheid, zonder on-
manierlijkheid, bitterheid en onbeleefdheidmanierlijkheid, bitterheid en onbeleefdheid
zoals roepen of anderszins, volgens de verma-zoals roepen of anderszins, volgens de verma-
ning van Paulus, Eph. 4:31:  “alle bitterheid enning van Paulus, Eph. 4:31:  “alle bitterheid en
toornigheid en gramschap en roepingen entoornigheid en gramschap en roepingen en
lasteringen zij van u geweerd met alle boos-lasteringen zij van u geweerd met alle boos-
heid”.heid”. - - -

Men had in deze periode van politieke enMen had in deze periode van politieke en
kerkelijke onrust die wiisheid meer dan ooitkerkelijke onrust die wijsheid meer dan ooit
nodig.nodig. L

I

Woelige tijdenWoelige tijden
De Franse Revolutie van 1789 had in veleDe Franse Revolutie van 1789 had in vele
Europese landen verstrekkende gevolgen, dieEuropese landen verstrekkende gevolgen, die
nog lang daarna op wereldlijk en kerkelijknog lang daarna op wereldlijk en kerkelijk
terrein hun sporen nalieten,terrein hun sporen nalieten,

De Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen werd in 1795 omgedoopt inBataafse
Republiek en deze werd in 1806 gevolgd door
het Koninkrijk Holland en in 1810 door
inlijving bij Frankrijk. In die roerige jaren
kwamen veel, hervormingen tot stand, zoals
in het belastingstelsel en het onderwiis, maar
ook in het kerkelijk leven.

J ,

rotestantisme  in het algemeen zag
onfronteerd met de meest uiteen-

Het p
zich gec
lopende theologische uitdagingen. De theolo-4 . . . .*  . *gie werd overspoeld door naturalistische
theorieeën en rationalistische reducties van
het christelijk geloof, In de Goudse her-
vormde Gemeente vond dit eveneens ziin

”

weerslag.
Een van de gevolgen van deze veranderin-

gen was de aanmerkelijke daling van het
aantal kerkelijke huwelijksbevestigingen:
in 1800 waren dat er vier en tien iaar later
werd er een dieptepunt bereikt met slechts
één! Verontrust door deze gang van zaken,
kwam de kerkeraad in 1812 met het voorstel
de mogelijkheid te scheppen het kerkelijk
huwelijk ten huize van een der predikanten
te laten bevestigen. Men betaalde hiervoor:
op zondag zes gulden en door de week een
gulden meer.



predikant en ouderlingte kiezen. Van deze
gelegenheid werd echter niet of nauwelijks
gebruik  gemaakt.
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Het stond het bruidspaar vrii zelf een I

Het aantal kerkelijke huwelijksbevesti-
gingen was in 1820 nóg maar vijf.

Bij een huwelijk betaalde men aan de
burgelijke gemeente zulke hoge leges-kosten,
dat het zeker voor minder draagkrachtigen
niet mogelijk was ook nog eens de kosten
voor een inzegening in de kerk te betalen.
Tegen de hoge leges-kosten had de kerkeraad
bij de burgelijke gemeente geprotesteerd,
maar tevergeefs. Dus werd het kerkelijk
trouwen maar achterwege gelaten,

Zoals zo vaak al was gebeurd, ook nu
vond na tijden van verwarring en onrust
een opleving plaats: er volgde een conserva-
tieve reactie in de vorm van een reeks op-
wekkingsbewegingen in het protestantse deel
van Europa. De gunstige invloed hiervan
vinden we terug in de kerkelijke huwelijks-
registers: in 1830 is het aantal kerkelijk
bevestigde huwelijken in Gouda weer
gestegen tot 19, Daarna bleef het aantal

te Amsterdam. Voor de preekstoel de zgn. “trouwstoel”
met kussens waarop het echtpaar zal knielen om de zegen te
ontvangen. Een dergelijk meubel is in de St.-Janskerk
onbekend. Gravure van B. Picart, 1730, uit Cérémonies

toenëmen: 1840- 11; 1850-24; 1860-62;
1872-72; 1880-71 en 1891-63.

etc. Met welwillende toestemming van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg overgenomen uit een van haar
uitgaven “Een huis voor het Woord” door C. A. van Swig-
chem  e.a., Staatsuitgeverij ‘s-Gravenhage 1984.

vond plaats aan de hoofddeur van het stad-
huis.

Pas na de voltrekking van het burgelijk
bcht  het kerkelijk huweliik

De kerkelijke huwelijksbevestig;ingen
De kerkelijke huweliiksbevestiging was en

huwelijk mc
plaatsvinden. Ook dit vereiste voorbereiding.
Daarom was er op vrijdagavond in de kerk
een dienstdoende ouderling aanwezig om het
kerkelijk huwelijk in te schrijven. Wenste
men dit op een ander tijdstip te doen plaats-_ _

is een plechtigheid waarbij velendirect of vinden, dan betaalde men hiervoor 12 gulden
indirect zijn betrokken: kerkeraad, predi- en 10 stuivers. Die kwamen ten goede aan de
kant, ouderling, diaken, organist, koster, armen der kerk. Het kerkelijk huwelijk
hulpkoster enz. Jammer genoeg is er in de werd daarna on drie oneenvolgende zondagen-_- --
kerkelijke registers geen directe infor matie in de kerk door de voorlezer7voorzanger-
te vinden waardoor de plechtigheid. z(3-----1  - oals die afgekondigd aan de gemeente. In die periode
vroeger plaats vond, op de vo ~. ~-.~~let  kan worden bestond ook reeds gelegenheid eventuele
gevolgd. Orden van dienst, foto’s of films
zoals wij nu kennen, zijn uit die tijd helaas.I----y I

bezwaren ertegen in te brengen. .
Voor wat het tiidstin van het ,kerkeliik  ”

niet beschikbaar. huwelijk betreft, was ei vanwege het gemeen-
Gelukkig zijn er altijd teker  ____-  ___lciars  en tebestuur in overleg met de kerkvoogdii  een

schilders geweest, die van allerlei gebeurte- I vaste regeling getroffen: de huwelijkcbevesti-. _
nissen, oÖk  een huwelijksvoltrekkmg,  een
afbeelding vastlegden Öp prent of sch lilder-
stuk. Zo krijgen we toch een i
het er ongeveer moet hebben
bijgaande illustratie).

ndruk van hoe
uitgezien (zie

gmg kon plaatsvinden op zondagmorgen na
de kerkdienst of op dinsdagmorgen om 11.00
uur. De kosten ervan bedroegen f 5,- voor de
diaconie en f 3,- voor de koster. Wie op andere
doordeweekse dagen wilde trouwen was f 12,-
verschuldigd, f 8,- voor de diaconie en f 4,-

Daar in de rooms-katholieke kerk het
huwelijk geldt als sacrament, vond dit in de
middeleeuwen altijd plaats in de kerk. Na de
Reformatie van 1572 kwam hierin verande-
ring: het burgeliik  zowel als het kerkeliik
huwelijk warën rechtsgeldig, zij het laatste
met een machtiging van de overheid. Pas na
1795 werd het burgerlijk huwelijk verplicht
gesteld,

Trouwde men alleen op het gemeentehuis,
dan liet men het voorgenomen huwelijk
aantekenen door de daartoe aangestelde
ambtenaar. De officiële afkondiging ervan

56

voor de k&ter.  In dit geval betrof dit steeds
de “koster van de consistorie”, wij zouden
nu zeggen de hulpkoster,

Men kon het huwelijk ook laten bevesti-
gen in het eigen  huis. in dat van de nredikantI 1
en bovendie;  buiten de stad. Dit laatste was
echter een zeer kostbare zaak, want dan was
men aan de kerkelijke gemeente in eigen
stad alleen al f 50,- verschuldigd. Ook was
trouwen in de kerk mogelijk “met gesloten
deuren”. Men vermeed dan de kosten van het
leggen van de trouwtapijten. De hulpkoster
die hiervoor f 7,- ontving, was hiermee uiter-
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aard niet zo biister gelukkig. Ook de inkom-
sten van drie stuiver%,  verschuldigd voor het
bezichtigen van de kerk en de Glazen gingen
tijdens een dergelijke ‘dienst verloren,

Naar gelang van de financiële middelen
van het bruidspaar en de wederzijdse ouders
werden de dagen van ondertrouw op feeste-
lijke wijze doorgebracht. In de 18de eeuw
was het niet ongebruikelijk dat familie of
vrienden die hun huwelijksgeschenken
kwamen aanbieden tot na de bruiloft bleven
logeren. In welgestelde kringen was aan het
huwelijk voor de bruid vaak een jarenlange
periode vooraf gegaan, waarin zij haar tijd
besteedde aan de uitzet. Kasten vol linnen-
goed, kledingstukken, mutsen en kragen,
in die tijd natuurlijk alles met de hand
bewerkt, In oude boedellijsten vindt men
beschrijvingen van wat hiertoe allemaal
behoorde.behoorde.

Ook de wijze waarop de bruidsstoet zichOok de wijze waarop de bruidsstoet zich
naar gemeentehuis en kerk begaf, wasnaar gemeentehuis en kerk begaf, was
afhankelijk van de stand waartoe men be-afhankelijk van de stand waartoe men be-
hoorde: per koets of draagkoets, maar somshoorde: per koets of draagkoets, maar soms
kon men ook in de stadsgrachten een bruids-kon men ook in de stadsgrachten een bruids-
stoet zien, die zich met pleziervaartuigenstoet zien, die zich met pleziervaartuigen
naar de plaats van bestemming liet varennaar de plaats van bestemming liet varen

Een tijd lang was “trouwen bij avond”Een tijd lang,was  “trouwen bij avond”
zeer in de mode en gold als heel deftig. Hetzeer in de mode en gold als heel deftig. Het
moet wel een sprookjesachtige aanblikmoet wel een sprookjesachtige aanblik
hebben opgeleverd, zo’n bruidsstoet verlichthebben opgeleverd, zo’n bruidsstoet verlicht
door meegedragen fakkels of kaarsen. Datdoor meegedragen fakkels of kaarsen. Dat
zo’n trouwerij alleen was voorbehoudenzo’n trouwerij alleen was voorbehouden
aan draagkrachtige bruidsparen laat zichaan draagkrachtige bruidsparen laat zich
raden, want een huwelijksbevestiging in deraden, want een huwelijksbevestiging in de
kerk kostte dan f 30,-.kerk kostte dan f 3O,-.

Ook werd er een royale bruidsgift in deOok werd er een royale bruidsgift in de
“armenbus” verwacht en een extra fooi voor“armenbus” verwacht en een extra fooi voor
de hulpkoster. De 30 gulden kwamen tende hulpkoster. De 30 gulden kwamen ten
goede aan het Aalmoezeniershuis (weeshuis).goede aan het Aalmoezeniershuis (weeshuis).

In 18 11 vond de invoering van de Burgei
lijke Stand plaats. De kerken moesten hun
1;rl*ntan A,,, t+.z.kr*r.t  na..  L.-.---c--:-
IlUlllClC~11’) u u u y - ,  LI  UUW’  Cl1  ULzjg  itlclllb-

boeken afstaan aan de burgelijke gemeente
voor het samenstellen van de eerste registers
van de -

In en
Burgelijke Stand.
kele trouwboeken staat een inschri~j-

ving van een in een pastorie bevestigd kerke-
lijk huwelijk:

Op den 21 April 1819
zijn op bewijs van Politieke Huwelijks-

bevestiging aan het huis van de
WelEerw.  Heer J, W. Bussingh

In den Huwelijken Staat kerkeliik  bevestigd:
De heer Jean Antoine Dutilh

weduwnaar van
Mejuffrouw Johanna de Coole,

met Meiuffrouw Marie Elizabeth Van Canel
’J.D.* geboren te Alphen

Beide woonende alhier.
- -
* J.D.: jongedochter.
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Deze J. A.‘Dutilh  was een jàar na de oprich-
\ ting van de Kamers van Koophandel in 1815
een der eerste leden: “voor het vlas”, d.w.z.
als vertegenwoordiger van de touwslagerijen

Voor minder draagkrachtige bruidsparen
was het voordelig om met meer paren tezelf-
dertiid in het huweliik te tredt :n.

Niet altijd waren bruid en bruidegom
beiden belijdend lid van de Hervormde
kerk ,al  werd het huwelijk hier gesloten.
Soms behoorde de partner tot een andere
kerkgenootschap, bijv. R.K., Luthers of \
Remonstrants. Werden uit een dergeliik
huwelijk kinderen geboren, dan is % de
doopregisters achter de naam van de vader
of moeder vermeld tot welke kerkelijke
gezindte deze behoorde, Een opvallend
voorbeeld: bij de doop van de zes dochters
van een Gouds echtpaar blijkt dat de moeder
steeds-R.K. is gebleven, hoewel de kinderen
Hervormd werden opgevoed. De echtgenoot
was lid van de Hervormde kerk.

Van de 17de tot in de 19de eeuw vond in
de Sint-Jan de bevestiging van het huwelijk
plaats in het koor van de kerk. Later gebeurde
dit voor de grote preekstoel in het schip.
Tot ver in onze eeuw was dit laatste nog
mogelijk op verzoek. Thans wordt hiervoor
altijd het koor gebruikt.

Vanaf 1880 werd er regelmatig aantekening
gehouden van het aantal uitgereikte trouw-
bij hels.

Hoewel tegenwoordig‘de mogelij,kheid
aanwezig is om de Westerkerk, de Pauluskerk
of de Vrëdeskerk  te trouwen, de St. Janskerk
blijft toch bij velen favoriet. In 1987 werden
er 39 huwelijken bevestigd, waarvan 23 in de
St. Janskerk, 3 in de Westerkerk, 12 in de
Pauluskerk en 1 in de Vredeskerk.

. H.A. van Dolder-de-Wit


