
van Gouda in de St.-Janskerk zijn onderge-
bracht, was oorspronkelijk de stedelijke
bibliotheek - de Goudse Librije - gehuisvest.
Zij verbleef daar meer dan vier eeuwen

In de ruimte, waar nu het archief en het
boekenbezit van de Hervormde Gemeente

In 1564 is er reeds sprake van ‘Librarie-
meesters’. Aanvankelijk is er weinig over
hun activiteiten bekend. Later bepaalden zij
het aankoopbeleid. Het, later gemeentelijk,
college werd pas in 1982 opgeheven en ging
toen op in de Commissie van Advies voor de
Archieven.

Dit jaar is het echter precies vijf eeuwen
geleden, dat in een archiefstuk melding werd
gemaakt van bouw-activiteiten aan de zuid-
zijde van het in 1485 gefundeerde koor van
de St. Janskerk,

De werkzaamheden betroffen kennelijk
de aanbouw van de kerkmeesterskamer
en de daarboven liggende ruimte. Een post
uit de jaarrekening van 1487 van de St.-
Janskerk  vermeldt namelijk een betaling
‘van de lybery te tymmeren ende te decken’.
Een jaar later ontving de schilder Jannes
zeven Rijnse guldens voor het stofferen en
werd aan Filips, de metselaar, 22 gulden
uitbetaald voor het ‘verwelven ende paneren’
van de ruimte. Tenslotte kreeg de glazen-
maker Codde vier C(arolus) gulden ‘van 6 ‘ \
glasen  te verloyen  in de libery’.

In die beginjaren was de archiefkamer
wanrcrhiinliik Alleen vnnr het hewQ-

geschriften. Het boekenbezit werd in de  loop
der jaren door schenkingen en legaten, o.a.
van de pastor van de St.-Janskerk Rudolf
Monnickendam  (1545) en Johannes Tsanci-
tus  (1554). .

Bij de brand van 1552, waarbij de kerk
grotendeels werd verwoest, liepen de kerk-
bibliotheek en de daaronder gelegen kerk-
meesterskamer geen schade op. De eerste
geschiedschrijver van Gouda, Ignatius
Walvis, schriift  hierover: ‘Maer waer’t verwulf
was met steen, als de sacrifiecie-broeders
Capelle, voorts het voorportael aen de Noord-
sijde en hadde sonderling geen noodt, met de
Kerckencamer, die boven de Libri solder  bekent
was’. De dikke muur tussen kerkruimte en de
aangebouwde vertrekken bood blijkbaar
voldoende bescherming.
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Nadat Gouda in ~1572 was overgegaan naar
de Prins, kwamen enkele boekencollecties
van opgeheven kloosters naar de St.-Jans-
kerk. Het boekenbezit nam voortdurend in

omvang toe. Diverse catalogi geven een
beeld van de steeds wisselende samenstelling
ervan, vaak naar gelang de interesse van de
librijemeesters. In 1612 werd de archiefruimte
grondig verbouwd en van enig meubilair
voorzien.

\ \
Een der meest bekende (en dominerende)

figuren onder de Librijemeesters uit de 17de
eeuw was Hieronymus van Beverningh, die
in 1646 toetrad tot het college. De naam van
een der fraaiste grafkapellen in de St.-Jans-
kerk, gebouwd in 1668-1674, houdt de
herinnering aan hem levendig.. Ziin aankoon-
beleid wasvooral gericht-~-~“~~~~~~~he
werken, waarvan er in de Librije maar weinig
aanwezig waren.

In 1650 kwam hij op het idee een bord te
laten vervaardigen, waarop in gouden letters
zou worden aangegeven: ‘de tijt en de namen
van Librariemeesters door welcker moeyte
ende voorsorge de Lybrye soo zierlijck ge-
timmswfl  on vorctdt ic’
CmnnBmm.~L”  QII  .  WLUCYII  1”  .

Het cirkelvormige, door Van Beverningh
ontworpen bord is nog in het Gemeente-
archief van Gouda aanwezig, Het werd~
geschilderd door Barent  Arbos. \

Inderdaad had in 1648 een grondige ver- ’
bouwing plaatsgevonden. De ruimte werd
toen tevens verfraaid door het aanbrengen
van kruiskozijnen; de vloer werd vernieuwd
en voorzien van een Italiaans mozaiek,

’bestaande uit witte en blauwe tegels. Jammer
genoeg werden daaroverheen matten gelegd,
die de fraaie vloer weer grotendeels aan het
gezicht onttrokken. Tot in 1819 werden er
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..DE PAAUW” aan de Markt. tmbliek veilen
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staande en gelegen in den Roozendaal te

I I Gouda. wiik  M-no.  10 en 12. met TUIM
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Het pand bevat : ruime Gelagkamer, tevens
ingericht tot Danszaal, en diverse andere
lokaliteiten, en is vóorzien van Gas- en
Waterleiding,

l Hieronymus van Beverningh,  eens Librijemeester  te
Gouda. înkelhuis,

staande aan- en naast het vorige perceel,
in den Roozendaal te Gouda, wijk M.  no. 14,

nog  vier borden met namen,der  1

werden zel& beschilderd met de-1
wapens van de leden van dit col16

Deze  borden zijn te zien in ‘het
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verhuurd bij de week voor f 1.50, met inbe-
grip van Waterleiding.

No. 3.het stedelijk museum ‘Het Cathal_---  _-__
huis’ , staande en gelegen,in  de Boomgaardstraat <,

te Gouda, wijk RR no. 44, verhuurd bij
,Il,,+:s.  erin*In 1893 verhuisde de  boekencoiicLric  WW I

de G‘asthuiskapel aan de Oosthaven. waar een /
de week ’ voor f 1.70 met’ inbegrip van._  -
Wàterleiding.

jaar eerder het archief van de gel mbineerd
Gouda was ondergebracht. dat nu
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neente \ De perceelen 1, en 2 worderì gecor

----_---_ 7 -~---  ~~- is gevestigd èin zi$  te bezichtigen alle werkdagen ; perceel
aat. 3 te bezichtigen de 3 laatste werkdagenaan de Spieringstr,.-.  __

Een in zandsteen gehouwen opschrift
‘Librye’ in de muur van het koor in de
St.-Janskerk is het enige, dat thans nog
herinnert aan het langdurige verblijf van deze
oude stadsbibliotheek in de huidige archief-
ruimte.

Henny van Dolder.

vóór de verkoopin g des vóórmiddags, en op
den dag van verkooping.

Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris
MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg  E 21.
Breeder  bij biljetten._\\, \ \

\ \. _
\

3 1


