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GOUDSE KLOOSTERS
IN DE MIDDELEEUWEN (3)
Het klooster van Sint Agnes
Henny van Dolder - de Wit
De oprichting.
Een van de weinige overblijfselen van een
Gouds klooster, eertijds gelegen tussen de
Zeugstraat en de Kleiweg is de AgnietenkapeL
Lange tijd werd naar het stichtingsjaar van dit
Agnietenconvent gegist, totdat Bik in 1982
(J.G.WF Bik, De geschiedenis van het
Agnietenconvent, Die Goude 19 (1982), 43) tot
een vrij betrouwbare conclusie kwam: om•streeks het jaar 1400. Hij baseerde dit op een
aantekening uit het Eerste Verhuurboek (1390 1413), waarin bij het jaar 1402 staat te lezen
" ...dat is die waterscap die loopt tusschen die
susteren van synte marie magdalenen clooster
ende after die agnieten voir lemduls na den
tiendwech doer die voghele sang" en " ... dat is
die waterscap tusschen den voghelenzanc ende
den Raemweh, lopende voer blinde herten steghe ende die agnieten kerck uyttet convent-''. Als
er toen al een 'agnieten kerck' bestond, moet er
zeker een klooster hebben gestaan!
De namen van de eerste rector en mater van
het klooster zijn mr. Dirc van Moert en Eypgen
Volpertsdochter. Pastoor Artur de Bourbon verleende de zusters een aantal voorrechten, welke
in 1480 door Adam van Craenleyden werden
vernieuwd. Hiertoe behoorde het recht om een
eigen biechtvader te kiezen die in de kapel de
mis kon opdragen en de sacramenten toedienen.
De overleden zusters en inwonende kostgangers
werden op het eigen kerkhof begraven. Voor
deze en andere privileges betaalden zij omstreeks Pasen aan de pastoor van de St.Janskerk acht stuivers en vier grossen.

De orde.
Het klooster van deze lekenzusters, die leefden
volgens de regel van St. Augustinus, maakte
geen deel uit van het kapittel van Sion, maar
was daarmee wel indirect verbonden door het
recht van visitatie en de benoeming van een rector of pater, afkomstig uit het Regulierenklooster te Stein en Op den Donck, een dochterinstelling van Den Hem. Deze toezichthouders gaven o.m. toestemming om het Agnietenklooster in 1556 over te dragen aan de H.
Geestmeesters.
De gebouwen.
In 1455 vond een belangrijke uitbreiding plaats
"Claes Pouwelsz. heeft vercoft ende overgegeven der zusteren van Sinte Angnieten een huys
[ende erve] staende in die Zeuchstraet, nast die
zusteren noordwaerts". In 1465 schonk Supyn
Dirricsdochter een stuk land dat aan het
Magdalenaklooster grensde. Er zijn vervolgens
nog zeven aankopen van huizen en erven vermeld, de laatste in 1489, toen een huis met tuin
aan de Kleiweg, vermoedelijk bestemd voor de
pater van de Agnieten: "AelbrechtDircxz, heeft
vercoft ende overgegeven die pater van Sinte
Agnieten een half huus, cameren, erven ende
tuingen, gelegen up die Cleywech naest Arent
Pieter Feyssen noirtwairts vry mit s'heren
pacht".
Binnen het klooster waren de gebruikelijke
vertrekken te vinden, zoals een refter, keuken ·
en slaapzaal. Verder worden genoemd drie
bleekvelden, een brouwerij, een bakkerij, een
'sieckhuys', een 'verckenhuys ofte schuyr', een
Agnyten kerck met een washuys' en een kerkhof.
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Detail uit de Plattegrond van 1 Blaeu (/649). d = Agnietenklooster

In 1509 werd de begrenzing van het terrein
gevormd door de Kleiweg, Nieuwstraat, Vogelenzang (sinds 1897 Wilhelminastraat), het
Agnietenwatertje, Zeugstraat en St. Anthoniestraat. De Nieuwsteeg vormde vanaf 1495 een
scheiding tussen het Agnietenklooster en het
Maria Magdalenaconvent.
Onenigheid tussen beide kloosters maakte de
aanleg van de steeg noodzakelijk. Beide partijen verklaarden echter in een accoord van 25
augustus 1495 " ... dat alle twisten die zij tegen
malcanderen uutstaende gehadt mogen hebben,
sulle off dood ende nyete wesen".

Het leven in het klooster.
Hoe ijverig de Agnietenzusters ook werkten, de
inkomsten bleven ver bij hun prestaties ten achter. Schenkingen in geld en natura door Goudse
burgers zullen dan ook zeer welkom zijn
geweest. Een voorbeeld van zo'n gift is vermeld
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in een oorkonde van 30 maart 1539: "Heilige
Geestmeesters erkennen ontvangen te hebben
van Machtelt van Proeyen 22 sc[udi] gr[oot]
VI[ aamsch], waarvoor zij jaarlijks op witte donderdag aan het S. Agnietenconvent zullen betalen 6 st[uivers] voor de aankoop van wijn ten
behoeve van de zusters".
Het is schrijnend dat de armoede in veel
kloosters werd veroorzaakt door forse belastingen, tot zelfs de helft van de inkomsten, opgelegd door hen uitetlijk welgezinde vorsten en
pausen, die er deels hun oorlogen mee bekostigden. Het kloosterb~stµur trachtte de financiën op peil te houden •door vanaf de laatste
helft van de vijftiende eeuw al weer huizen te
verkopen. Gheryt Sîmonsz., die in 1497 en
1515 wordt genoemd als pater van de Agnieten
beklaagde toen al " het arme ende miserabel,
scamel convent", dat onder de grootste lasten
gebukt ging en waar desondanks " ses en 't
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negentich personen zijn die leven moeten voert
van den arbeid vroich ende laet in 't sweet hairs
aensichts". Behalve de vaste bewoonsters verbleven er kostgangers en arbeiders.
In 1556 verslechterde de toestand nog verder
vanwege de grote duurte van levensmiddelen,
reden waarom de priors met de stedelijke overheid en de Gasthuismeesters de mogelijkheid
onderzochten het Agnietenklooster te veranderen in een Begijnhof. Dit vond echter geen
doorgang. De oplossing werd gevonden in een
overeenkomst met de H. Geestmeesters. Zij
namen alle bezittingen van de Agnieten over,
betaalden de schulden van het convent, lieten de
nodige reparaties aan de gebouwen uitvoeren en
verzekerden de zusters van een vast inkomen.
Bij het sluiten van het accoord tekenden 20
van de 25 zusters niet met hun naam, maar met
een kruisje, hetgeen iets zegt over het ontwikkelingspeil van de vrouwen. Achter enkele
namen staat de opmerking 'ic bent te vreden'.
Er verbleven toen behalve de zusters twee proveniersters en vijf anderen in het convent.
Ondanks dat Gouda nooit een Begijnhof rijk
was, komt in de kerkrekeningen van de Sint Jan bij het begraven van een geestelijke zuster
de benaming 'bagijn' regelmatig voor, 1578:
"een bagijn van de anenieten van een baer, 12
stuivers. Zo ook in 1614: Marritgen Dionijs
bagijn, 1621: Marritgen Heyndricx d[ochte]r.
bagijn en 1622: Lijsbeth Jans en Marriten
Stoffels, bagijn). Waaruit kan worden geconclu'èleerd dat in de vijftiende en zestiende eeuw
nonnen in het algemeen ook wel als 'bagijn'
werden aangeduid.
De ondergang.
Het jaar 1572 bracht ook voor de Agnieten
grote veranderingen mee. Enkelen van hen sloten zich door een huwelijk bij deGeuzensoldaten aan. Zeven gewezen zusters
ontvingen van stadswege een alimentatie en
bleven in een woninkje op het kloosterterrein
achter. De overige huisjes werden door het
stadsbestuur verhuurd of verkocht.
Van deze lotgevallen hoorde ook de prior van
het voormalig Regulierenklooster aan de Raam,
Wouter Jacobsz. Hij was tot 1572 een van de
visitatoren van het klooster. In zijn Dagboek
schrijft hij zeer bedroefd te zijn, terugdenkend
aan Sint Agnietendag, 21 januari 1572: " ...als
siende nu schuersgelijck die schoene kerck van
mijn sint Agnietenconvent binnen der Goude,
die ickjaers voorleden paradijsgewijs ter eeren
Goods toegemaect hadde gesien, mids dat aldaer schoene dienst gedaen werde, ende was dese
nu woest ende geheel desolaet"
Na opheffing van het klooster vestigden zich

Agnietenwatertje, gedempt in 1910. Gouda verloor
toen een pitoresque plekje. Foto: H. A . van Dolder.

in de kapel tapijtwevers, afkomstig uit
Oudenaerde en omstreken. Zij vonden hier voor
hun weefgetouwen de nodige ruim.te. Om de
capaciteit te vergroten bracht men extra vloeren
aan. De lakenbereider Jan Blom kreeg in 1612
verlof van het stadsbestuur om op gunstige
voorwaarden een zwartverver:ij te beginnen in
een gebouw aan de zuid - westzijde van de
Agnietenkapel. Hier werd in ijzeren potten de
lakense stof geverfd. 1).
In 1631 werd de hoofddeur naar rechts verplaatst en het gebouwtje vernieuwd. Op 21 april
1643 werd " de Agnyetenkerck met een waschhuys ende eene bequame wooninghe" bij opbod
en afslag voor 205 gulden per jaar verpacht aan
Johan Bens. In 1653 kreeg de kapel weer een
andere functie: nu als Bank van Lening
(Lommerd). Voor dat doel metselde men de
grote vensters dicht en werden er drie balklagen
met vloeren gelegd. Op elke verdieping verscheen een-reeks kleine kruisvenstertjes, terwijl
nieuwe dakkapellen zorgden voor meer licht op
de zolder.
Walvis beschrijft in 1714 de toestand van het
voormalig convent aldus: " ...d' oude gebouwen
in St. Anthonisstraat wijzen noch heden de verdeelde cellen aan, 't huis op de Noorderhoek
van gemelte straat aan den Kleyweg was de
Brouwerij (nu HEMA), de huizen aan de
Zuidzijde van de Nieuwesteeg begrepen onder
één dak, waren stallingen voor de koeyen".
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De Agnietenkapel in verwaarloosde staat. Potloodtekening door Gerrit van Bruggen (1957).

· De gebeeldhouwde versiering boven de deur
van de Agnietenkapel, met centraal het Goudse
stadswapen, dateert uit 1756 en is uitgevoerd in
Lodewijk XV stij 1.
In 1910 werd het Agnietenwatertje, later
Lommerdse Watertje genoemd, gedempt en
verloor Gouda een buitengewoon schilderachtig
stadsbeeld. De kapel bood na sluiting van de
Lommerd nog onderdak aan een reeks van
instanties, waaronder het Arbeidsbureau, de
Distributiedienst, het Postkantoor (in de voorbouw) en aan Kunstcentrum Burgvliet. De
voorbouw werd in 1930 afgebroken voor een
doorbraak naar de Nieuwe Markt.
Bij onderzoek naar de fundering van de
kapel, eind jaren veertig, kwam het oude bakstenen straatje langs de zijgevel aan de westzijde tevoorschijn, dat ca. 80 cm onder de tegenwoordige bestrating ligt. De kapel was dus oorspronkelijk rijziger dan thans het geval is.
De toekomst van de kapel, die wegens instortingsgevaar lange tijd werd gestut, leek omstreeks 1970 onzeker, omdat het gemeentebestuur overwoog beschikbare gelden voor de restauratie te bestemmen voor de bouw van een
openlucht zwembad. Mede dank zij financiële
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steun van wijlen de heer G. Bouwmeester,
directeur van de 'Goudse Verzekeringen', kon
na een ingrijpende restauratie de kapel op 30
augustus 1975 feestelijk in gebruik worden
genomen.
Tijdens de restauratiewerkzaamheden werden
in 1972, eveneens onder het straatniveau, funderingen van de ververij gevonden. Een trapje
van enkele treden doet vermoeden dat de stookplaats verdiept is geweest. De vondst werd in
het plaveisel voor de kapel zichtbaar gemaakt
door een sierbestrating, aangebracht naar een
idee en met financiële steun van de Vereniging
Behoud Stadsschoon.
De Agnietenkapel wordt veelvuldig gebruikt
voor concerten, lezingen, exposities, recepties
enz. Opvallend in het interieur zijn de''klankpotten', hoog in de muur van het koor, die dienden tot verbetering v~n de akoestiek. Een
altaarsteen, herkenbaar aan de wijdingskruisjes
ligt in de plavuizenvloer, op de plaats waar
vroeger het altaar moet hebben gestaan.
1) Een deel van de geschiedenis van de Agnîetenkapel als
onderkomen voor de lakenindustrie staat beschreven in
de artikelen van A.P.C. Carlier in de Tidingen 14/4 oktober 1996 en 15/2 - apri 1
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REVOLUTIE IN BLOEMENDAAL
Gerard Prins

Inleiding
Op zaterdag 28 februari 1795, dus aan het begin
van wat wij de Franse tijd noemen, was in
'Herreberg De Zeven Gebroeders' - aan de
Goudkade onder Bloemendaal, de huidige
Zuidkade in Waddinxveen - een aantal burgers
uit het Ambacht Bloemendaal bijeen. Zij wilden, zoals zij zich uitdrukten, "voorzieningen
treffen in het gebrekkige bestuur der regering
van Bloemendaal". Zij bedoelden eigenlijk dat
het bestuur van het ambacht moest verdwijnen.
Hun bezwaren golden niet zo zeer een eventueel wanbeleid, maar hadden alles te maken met
de politieke ontwikkelingen in Nederland in die
tijd. Nadat de Franse troepen Nederland hadden
veroverd en stadhouder Willem V naar
Engeland was gevlucht, hadden burgers in veel
steden en ambachten de regering (het bestuur)
veranderd. Op 22 januari 1795 was dat ook in
Gouda gebeurd. De regenten waren er afgezet
en personen met meer democratische ideeën
waren aan de macht gekomen. Ook in het
Ambacht Bloemendaal vond een verandering
plaats: mr. A. H. Metelerkamp was door het
nieuwe bewind in Gouda 1) als baljuw afgezet
en daardoor ook geen baljuw van Bloemendaal
meer.
.. Hij werd daar vervangen door mr. J. Couperus, een patriottisch regent, die in 1787 baljuw
van Gouda en Bloemendaal was. In maart 1788
werd hij door stadhouder Willem V afgezet
wegens zijn patriottische ideeën. Behalve deze
verandering bleef in Bloemendaal verder alles
bij het oude. En dat was het grote bezwaar van
de Bloemendalers in 'De Zeven Gebroeders ' :
de door de stad Gouda aangewezen landbewaarders en schepenen waren nog altijd in
functie. Naar hun mening moest de macht nu
komen in de handen van democratisch gekozen
Bloemendalers. Daar hadden zij recht op, want
volgens de "Verklaring van de Rechten van de
Mens en de Burger" 2) berustte de soevereiniteit
(de macht) bij de burgers, dus ook in het
Ambacht Bloemendaal. De burgerij daar had
daarom het recht zelf haar eigen bestuurders
aan te wijzen. Men wilde vrij zijn van Gouda,
ook al zaten daar nu patriotten als bestuurders.
Zij wilde dus in feite niets anders dan een al
eeuwenlang bestaande toestand veranderen.
Zij noemden dat een revolutie, zoals men de
veranderingen in de besturen elders in Nederland ook noemde. "Revolutie in Bloemendaal"
dus. Het verslag van de gebeurtenissen, waar-

door de veranderingen in het Ambacht Bloemendaal tot stand kwamen, kreeg daarom de
hoogdravende titel: "Notulen der Revolutionaire verrigtingen van de Burger!J° van Bloemendaal in den Jaare 1795." 3) Gelukkig was
de revolutie in Bloemendaal niet meer dan een
"fluwelen• revolutie". Zij ging namelijk niet
gepaard met geweld of bloedvergieten, evenmin
als de "revoluties" elders in Nederland in diezelfde tijd.
Voor een beter inzicht in de vraag wat de burgers van Bloemendaal door een "revolutie" wilden veranderen, geven wij eerst enkele bijzonderheden over de polder Bloemendaal en de
Ambachtsheerlijkheid Bloemendaal, zoals die
in het begin van 1795 nog functioneerden.
Daarna geven wij in het kort de gebeurtenissen
in het land weer die plaats vonden tot ert met de
komst van de Franse troepen, waardoor men
ook in het Ambacht Bloemendaal bepaalde toestanden kon veranderen. Daarna volgt het relaas
van die z.g. "revolutie".

Polder Bloemendaal en de Ambachtsheerlijkheid Bloemendaal
Als we het hebben over Bloemendaal in vroeger
eeuwen moeten we een duidelijk onderscheid
maken tussen de Ambachtsheerlijkheid Bloemendaal en de polder met dezelfde naam .
Het begrip polder kennen we nu nog als een
gebied waar binnen, kort gezegd, de waterstanden worden geregeld. Om wateroverlast of
watertekort te voorkomen is zo'n polder, dus
ook polder Bloemendaa l, voorzien van sloten,
kaden (dijken) en andere waterwerken. Daar
waren in vroeger tijd ook nog twee molens, de
Achtkant en de Btmsing (een wipmolen) en een
afwateringssluis bij de Goejanverwelledijk bij
Gouda. Door verzanding van de IJssel was dat
later niet meer mogelijk. In 186 1 werd de sluis
afgebroken. Een modern gemaal aan de Gouwe
zorgt nu dat de bewoners van Bloemendaal
droge voeten houden. De functie van de dijkgraaf en de vijf heemraden, die vrneger samen
met het college van baljuw en landbewaarders
de zorg voor de polder hadden, is nu overgenomen door het Waterschap de Gouwelanden.
De Ambachtsheerlij.klleid Bloemendaal functioneerde meer zoals een huidige gemeente. Het
was een gebied, waar een bestuur, bestaande uit
een baljuw (die ook schout was), vijf schepenen
en drie landbewaarders, de bestuurlijke en rechterlijke zaken regelden.
Het Ambacht Bloemendaal viel echter niet
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samen met de polder Bloemendaal. De polder
was veel groter dan het ambacht. Die reikte in
het zuiden tot aan de Goejanverwelledijk, liep
vervolgens langs de Breevaart en de
Omloopkade (ook wel Bloemendaalse Kade
genoemd). Kort Bloemendaal lag ook binnen
de polder. De Gouwe vormde eveneens de
grens, evenals de kaden langs de Goudse singels. Hoewel de streek van Kort Haarlem en de
Ouwe Gouwe wel in de polder Bloemendaal
lagen, behoorden zij niet tot het Ambacht
Bloemendaal, evenmin als de stadsvrijheid 4)
van de stad
Gouda. Bestuurlijke taken en
poldertaken liepen echter dooreen.
Zo werd Bloemendaal door de stad Gouda
verantwoordelijk gesteld voor een in verval
geraakte duiker in de Kamemelksloot, die dus
in de polder Bloemendaal lag. Er waren ook
twee stroken grond, gelegen aan de overkant
van de Gouwe, dus aan Waddinxveense zijde,
die bestuurlijk wel tot het Ambacht Bloemendaal behoorden, maar niet in de polder Bloemendaal lagen. Dat was het geval met een
strook grond langs de Gouwe, zo'n 350 meter
breed en 1500 m lang, ongeveer waar nu de huidige Zuidkade van Waddinxveen is. Het stond
toen bekend als "Goudkade onder Bloemendaal". Door de aanwezigheid van molens en
andere bedrijvigheid was het economisch een
betrekkelijk belangrijk gebied. Het was het
dichtst bevolkte gedeelte van Bloemendaal, dat
verder dun bevolkt was. Het was bij
Bloemendaal gebleven na een rechttrekking van
de Gouwe. Het behoorde waterstaatkundig
onder het waterschap van Zuid-Waddinxveen.
Verder was er aan de overkant van de Gouwe
een soort corridor van de Gouwe naar de kerk
in Waddinxveen, dat eveneens aan het Ambacht
Bloemendaal toebehoorde. De Dorrekenskade
vom1de daarvan de zuidelijke grens. Aan de
andere kant werd de grens van die strook
gevormd door een pad dat liep van de Gouwe
over het kerkhof, dwars door de kerk naar de
Dorpsstraat, toen Herenweg geheten 5). De kerk
stond in de Kerkstraat. Door deze eigenaardige
situaie konden de Bloemendalers over hun
eigen pad ter kerke gaan, en op eigen grond
gedoopt, getrouwd en begraven worden. De
kerk heette officieel dan ook "de Gereformeerde Kerk van Waddinxveen en Bloemendaal". Deze toestand is in 1825 gewijzigd.

De Ambachtsheerlijkheid Bloemendaal
Bloemendaal was dus vroeger, in de tijd van de
Republiek en eerder, een zelfätandig gebied met
een eigen bestuur en met eigen rechtsregels.
Die zelfstandigheid was echter betrekkelijk,
omdat de heerlijke rechten van Bloemendaal in
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handen waren van de stad Gouda. Daardoor
werden de schepenen en andere functionarissen
van dat ambacht door het stadsbestuur van
Gouda benoemd. Dat waren voor een groot deel
inwoners van die stad en tevens eigenaren van
land in Bloemendaal. De baljuw van Gouda
was altijd ook baljuw van Bloemendaal.
Het Ambacht Bloemendaal was een Hoge of
Halsheerlijkheid. Dat wil zeggen dat de heer
ervan (dus hier: de stad Gouda) de hoge jurisprudentie had, d.w.z. dat hem ook de rechtspraak in criminele en halszaken toekwam, dus
tot zware straffen als verbanning en doodstraf
kon veroordelen. De baljuw diende daarbij als
openbare aanklager. De Magistraat van die stad,
zittend ter Vierschaar, vonniste. De baljuw
zorgde tevens voor de uitvoering van het vonnis. Andere rechtzaken dienden voor het
gerecht van Bloemendaal. Dat bestond uit de
baljuw\schout en vijf schepenen. Dat was tegelijkertijd een bestuurscollege, waarin ook civiele zaken behandeld werden, zoals akten vaststellen. Dit gerecht hield zitting in de rechtkamer van Bloemendaal 6).
Secretaris van het Ambacht Bloemendaal was
Willem Frederiksz. van der Hoeve, een invloedrijk regent in Gouda. Hij was o.a. burgemeester
van Gouda, maar bekleedde ook vele andere
functies, zoals baljuw, dijkgraaf en kastelein in
Woerden en gecommitteerde voor Gouda bij de
Staten van Holland. Hij was meer ciao veertig
jaar secretaris van Bloemendaal. Behalve het
gerecht was er ook een college van landbewaarders. Die hadden tot taak te zorgen voor de
algemene zaken van het ambacht. Twee bedegaarders moesten, volgens een omslagsysteem,
bij de bewoners geld innen, dat behalve voor
het gemene land (het Ambacht Bloemendaal)
ook bestemd was voor de school en de kerk.

Patriottentijd en Restauratie
De gebeurtenissen in Bloemendaal stonden
vanzelfsprekend niet op zichzelf. Overal in
Nederland kwam het na de komst van de Franse
troepen in het begin van l 795 tot "revolutionaire" veranderingen. Deze ontwikkelingen betekenden het einde van de Republiek van de
Zeven Verenigde Provinciën, maar brachten uiteindelijk ook meer democratie.
"Het wonder is niet, dat de oude Nederlandse
staat in 1795 gevallen is, maar dat hij toen nog
bestond ."7) Al vele jaren heerste bij velen in den .
lande onvrede over de misstanden in de
Republiek. De gegoede en ontwikkelde burgerij
werd volledig buiten de politiek gehouden.
Velen van hen streefden, bovendien beïnvloed
door de ideeën van de Verlichting over vrijheid
en gelijkheid, naar staatsrechtelijke vemieuwin-
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gen met meer democratie. Bij het aan de macht
komen van stadhouder Willem IV in 1747
hoopten zij tevergeefs dat hij grote misstanden
in de Republiek zou afschaffen. Hij verzuimde
echter de mogelijkheden die hij had, evenals
zijn opvolger Willem V Zij zagen de noodzaak
van vernieuwingen niet in en hielden alles bij
het oude. Tussen 1784-1787 hadden de patriotten meer macht weten te verwerven ten koste
van Willem V, maar dat werd bijna een burgeroorlog. Op 28 juni 1787 werd Prinses Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van Willem V,
door een patriottisch vrijkorps uit Gouda bij de
Vlist aangehouden. Daarop eiste haar broer
Frederik Willem II, de koning van Pruisen,
genoegdoening van de Staten van Holland en
toen hij die niet kreeg, kwam hij met een leger
van 20.000 man naar Nederland. Dat leger herstelde in oktober 1787 op een gewelddadige
wijze het gezag van stadhouder Willem V Dat
ging ten opzichte van de patriotten gepaard met
geweld en plunderingen, waarbij de Pruisische
soldaten met het oranjevolk en het grauw
samenwerkten. Vooral de Rooms-Katholieken
hadden het in sommige plaatsen zwaar te verduren. In Gouda werden bij meer dan 200 huizen van patriotten vernielingen aangericht en
werd een aantal ervan ook nog geplunderd.
Frederik van der Hoeve, schepen in Bloemendaal en zoon van genoemde secretaris van het
ambacht, gaf met een brandende toorts aan
welke huizen in Gouda aangepakt moesten worden.
Ook in de ambachten Bloemendaal en Waddinxveen8) is in 1787 bij de patriotten geplunderd en zijn ruiten ingegooid. De Remonstrantse dominee Gijsbert van Leeuwen was
voor het geweld op de vlucht geslagen. Toen de
baljuw kort daarop het huis inspecteerde, bleek
het al geplunderd te zijn. In de hoop dat het
huis verder dat lot zou worden bespaard, heeft
hij het met het Bloemendaalse zegel verzegeld.
Het gevaar voor nog meer ernstige rellen was zo
groot, dat de baljuw militairen uit Gouda te
hulp riep. Dat middel was voor de patriotten
nog erger dan de kwaal: de Bloemendaalse
regenten zorgden ervoor dat die militairen bij
de patriotten ingekwartierd werden en niet bij
anderen. De kosten van de geweldenarijen, ook
tijdens de inkwartieringen, werden geschat op
ongeveer 2000 gulden. De Municipaliteit van
Bloemendaal heeft na 1795 getracht deze kosten te vergoeden door ze over de gehele bevolking van het ambacht om te slaan.
Tienduizenden patriotten vluchtten uit vrees
voor de terreur naar omringende landen, vooral
naar Frankrijk. Ook uit Gouda vluchtte een aantal burgers, evenals genoemde ds. G. van
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Leeuwen uit Waddinxveen.
Het herstel van het gezag van stadhouder
Willem V na de inval van de Pruisische troepen
in J 787 wordt de Restauratie genoemd.

Revolutie in Nederland
De revolutie in Frankrijk (1789) had ook in
Nederland de geesten verder rijp gemaakt voor
de nodige veranderingen. Bovendien was het
beleid van stadhouder Willem V na het ingrijpen van de Pruisen nog meer verstard. Toen
Frankrij k in 1793 Nederland binnenviel, hoopten velen op de nodige veranderingen in de
Republiek. In een aantal plaatsen maakte men
al (illegaal) voorbereidingen daarvoor, b.v. door
een Committé Révolutionair op te tichten dat
het bewind kon overnemen, zodra de Fransen
kwamen.
Bij de verovering van de Republiek ondervonden de Fransen in 1794 moeilijkheden bij
het oversteken van de grote rivieren, maar dat
veranderde toen op 12 december door de strenge vorst die rivieren dichtvroren. Toen konden
de Franse troepen met hun paarden en geschut
erover heen trekken en de rest van de Republiek
in hun macht krijgen. Het Franse leger ondervond dmfrbij weinig weerstand van de Staatse
troepen. De Engelse troepen, die zouden helpen
bij de verdediging, vluchtten al plunderend naar
het oosten. In korte tijd waren de belangrijkste
steden in de macht van de Fransen. Op 16 januari 1795 waren zij in Utrecht en op 18 januari in
Amsterdam. Stadhouder Willem V vluchtte op
18 janua1i 1795 naar Engeland.
Binnen enkele dagen was het oude bewind
bijna overal vervangen door een patriottisch, het
eerst in Amsterdam. Op 19 januati 1795 nam
daar een Committé Révolutionair het gezag van
de stadsregering over en droeg het daarna "met
bijval van het volk" over aan 21 nieuwe bestuurdèrs, de Provisionele Municipaliteit (voorlopige
gemeenteraad). Op dezelfde datum gebeurde
iets dergelijks in Haarlem, gevolgd op de 20ste
in Schiedam, op de 21 ste in Rotterdam en
Dordrecht en op de 22ste in Gouda. Bloemendaal was op 28 februari 1795 dus nogal laat met
dit soort activiteiten.
Overal verliep de omwenteling zonder bloedvergieten. Opvallend is dat na het geweld dat in
1787 tegen de pat1iotten gebruikt was, geen
wraak tegen de oranjt,ge!inden werd genomen.
Op marktpleinen en andere plaatsen werden
vrijheidsbomen geplant (wat niet zonder moeite kon, vanwege de bevroren grond). Ook de
land- en zeemacht gaven zich over. Curieus was
daarbij , dat de vloot bij Nieuwediep opgeëist
werd door een groep Franse ruiters, die over het
ijs aan kwam rennen.
Tl
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Plattegrond van de gemeente Gouda in de jaren 1812 tot 1817 - door 1 Verschoor. (Streekarchief Ho!!andsMidden Jnv.nr. 2201 El). De gemeente Gouda werd toen gevormd door de stad Gouda en haar heerlijkheden
Bloemendaal, Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen. Van f 8 f 7 tot f 870 vormden deze heerlijkheden de
gemeente Broek c.a. Daarna werd het gehied verdeeld over de gemeenten Gouda en Waddinxveen.
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De revolutionaire gebeurtenissen in Bloemendaal
De "revolutie in Bloemendaal" begon dus met
de bijeenkomst op 28 februari 1795 in
Herreberg 'De zeven gebroeders', zoals aan het
begin ve1meld. Het was geen officiële vergadering. Niettemin werd er toch een verslag van
gemaakt. Daardoor weten wij dat die bijeenkomst er geweest is. Hoeveel burgers van Bloemendaal van hun belangstelling voor de vernieuwing blijk hebben gegeven, werd er niet in
vermeld. De secretaris van het Ambacht NoordWaddinxveen, burger A.M.de Lange, was ook
uitgenodigd, naar hij zei: ter assistentie 9).
Wat er tijdens die eerste bijeenkomst gezegd
is, staat niet in het verslag. Een opmerking van
David van der Hoeve vond men echter belangrijk genoeg om te noteren. Hij stelde nl. voor,
dat men niet met kabaal 10), maar volksgewijze
zou ageren. Hij bedoelde daannee, dat zij niet
als samenzweerders het bestuur moesten
omverwerpen, maar de veranderingen in het
Ambacht Bloemendaal openlijk door het volk
(de burgers) tot stand moesten laten brengen.
Daarover was men het eens. Men benoemde een
Provisioneel (voorlopig) Committé dat tot taak
kreeg de burgers van Bloemendaal bijeen te
roepen. Leden van dit Committé waren: Gerrit
van der Starre, Dirk van der Toom, Klaas
Verhoek, David van der Hoeve en A.M.de
Lange als secretaris.
De secretaris kreeg de opdracht om de voorstellen van het committé aan de burgerij duidelijk op papier te zetten. Ook werd besloten biljetten aan te plakken, waarmee de burgerij werd
uitgenodigd naar een vergadering in de kerk
van Waddinxveen te komen.

Aanplakbiljetten
De tekst van die aanplakbiljetten luidde als
volgt:
BEKENDMAKING

- Vrijheid Gelijkheid Broederschap
. Daar het de opperregeerder der wereld behaagd,
door Zijne alles bestuurende voorzienigheid de
troonen van geweld en heerszucht, die een reeks
van jaaren dit ons vaderland deed verwelkenen,
geheel en al van onzen vrijen grond te verdelgen, en het natuurlijk recht des menselijkheid
zoo zigbaar te herscheppen, is het voor al de
pligt van de redelijke mensch, van elk Burger,
dit uijtmuntend geschenk niet door laag- of lafheid te verontagtzame, maar door eene geordende medewerking, een dadelijk gebruyk te
maken.
Het zijn een aantal Burgeren van Bloemendaal, die, als willende aan haare verpligting

beantwoorden, reeds een provisioneel committé
uijt haar midden hebbe verkooren om dadelijk
werkzaam te zijn tot herstelling van het in hun
ieder Ambacht geschonden burgerrecht.
Zoo is 't dat dit provisioneel committé oproept alle Burgeren van Bloemendaal die zich
niet hebben schuldig gemaakt, in, en na de jare
1787 aan mishandelingen omtrent hunnen
evenmensch, maar hebben meegewerkt of nog
willen meewerken tot herstel der vrijheid, om te
verscheinen op dinsdag den derden Maart 1795
des namiddags ten twee uure in de Groote Kerk
ten einde aldaar te benoemen een Committé
Révolutionair, volstrekt noodzakelijk ter verkrijging der bove gemelde on(ont)beerlijke verlangens.
Uit naam van het Provisioneel Committé
van Bloemendaal
was geteekend: A.M.de Lange, secretaris

Committé Révolutionair benoemd
Van deze bijeenkomst in de kerk werd eveneens
een verslag gemaakt, zoals van alle volgende
bijeenkomsten. A.M.de Lange hield een toespraak en sprak daarin met de in die tijd gebruikelijke gezwollen taal over de burgers die jarenlang onder "de tiranny der gevloekte dwingelanden als veragte slaaf zijnen vrijen hals hadden moeten krommen" en over "de zon der vrij. heid die nu aan het hemelgewelf van ons
Neerlands sterrendak was verschen.en". Over
het verdere verloop van de vergadering werd
echter niets vermeld. Was er tegenstand van
oranjegezinden? Waren er bezwaren? We weten
het niet. Wel werden de resultaten van de discussie genoemd. Zo werd er, als in andere plaatsen, een Committé Révolutionair benoemd, dat
bestond uit vier personen en een secretaris.
Volgens de reeds genoemde "Verklaring van de
Rechten van de Mens en de Burger" berustte de
soevereiniteit (de macht) bij de burgerij .
Iemand die macht had, moest die daarom van de
burgerij gekregen hebben. Overeenkomstig dit
principe kreeg het Committé Révolutionair in
deze bijeenkomst de macht van de burgerij officieel opgedragen. Het cornrnitté kon daardoor
dus handelend optreden.
De taak van het committé was allereerst: de
zittende regenten te ontslaan. Die waren
immers niet door de burgerij benoemd! De baljuw (tevens schout), de secretaris en de bode
konden echter voorlopig hun functie behouden,
omdat het niet duidelijk was in hoeverre de burgerij in een Ambachtsheerlijkheid deze functionarissen kon ontslaan en benoemen. Dit was
ook het geval met de criminele rechters. De
civiele regenten (dus van het "gerecht") zouden
wel ontslagen worden. Men wilde echter vooral
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geen regeringsloosheid, daarom zou het Committé Révolutionair hun taak voorlopig overnemen. De ontslagen regenten dienden echter alsnog aan de bmgerij rekening en verantwoording
af te leggen. Een ander besluit was, dat zo spoedig mogelijk een Provisionele Municipaliteit 11 )
zou worden ingesteld. Tot leden van het Committè Révolutionair werden benoemd: Hendrik
Alblas, Evert van Klaveren,· Cornelis van der
Prins en Claas van der Stam. Secretaris werd
A.M.de Lange. Daarop legde het Provisionele
Committé "hun posten in de schoot der burgerij
neder". Hun zelf opgelegde taak was verricht.
Ontslag "regenten"
Nog diezelfde dag kwam het Committé
Révolutionair bijeen. Met voortvarendheid
wilde zij de opdracht van de burgerij om de
civiele regeerders te ontslaan, volvoeren. De
secretaris, Willem van der Hoeve, kreeg de
schriftelijke opdracht een vergadering te beleggen van schout, schepenen en landbewaarders
op donderdag 5 maart, 's morgens 11 uur.
Toen op die dag het Committé Révolutionair
zich vervoegde bij de Rechtkamer van Bloemendaal, zei de gerechtsbode dat de rechtsdag
al voorbij was en dat de regenten weg waren.
Secretaris Van der Hoeve, die thuis in Gouda
werd opgezocht, vertelde dat hij de brief wel
ontvangen had, maar dat die naar het verkeerde
adres was gezonden. De schout had de brief
moeten hebben, want die schreef altijd de vergaderingen van het gerecht uit. De brief had hij
inmiddels doorgezonden. De schout, Mr. Jan
Couperus, woonde eveneens in Gouda en werd
ook opgezocht. Hij verklaarde, dat hij niet thuis
was toen de brief gebracht werd. Hij had daardoor de vergadering niet meer op tijd kunnen
uitschrijven. Met hem werd nu afgesproken dat
de bijeenkomst op zaterdag 7 maart 1795 zou
plaats vinden.
Op die dag waren inderdaad de regenten van
Bloemendaal op de afgesproken tijd in de
Rechtkamer aanwezig. Na door de bode te zijn
aangediend, kreeg secretaris De Lange het
woord. Hij deelde de aanwezige schepenen en
landbewaarders mede dat zij door de burgers
van Bloemendaal ontslagen waren en dat zij
van nu af aan ambteloze burgers waren. Ze
mochten dus hun functies niet meer uitoefenen.
Het Committé Révolutionair zou hun functies
voorlopig overnemen. Daarop verlieten de ontslagen schepenen en landbewaarders de rechtkamer en namen de leden van het Committé
Révolutionair hun plaatsen in.
Provisionele Municipaliteit benoemd
Het Committé Révolutionair wachtte niet lang
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met de vervanging van de ontslagen bestuurders. Al twee dagen later, op maandag 9 maart,
's middags om 2 uur, werd een volgende vergadering van de burgerij uitgeschreven. "Alle burgers van Bloemendaal welke geene daden van
geweld in, of na de jaare van 1787 aan haare
even menschen hebben uitgeoefend" werden
uitgenodigd in de Grote Kerk van Waddinxveen
en Bloemendaal te komen om een Provisionele
Municipaliteit te kiezen. Deze uitnodiging werd
op zondag 8 maart met klokgeklep bekend
gemaakt.
Het Committé Révolutionair stelde in deze
bijeenkomst aan de burgerij voor in plaats van
het Gerecht een (Provisionele) Municipaliteit te
benoemen. Behalve uit de schout en de secretaris zouden daarvan zeven leden deel uitn1aken.
De vergadering van burgers vond echter dat de
Municipaliteit groter moest zijn. Het moest
bestaan uit 10 leden, waaruit twee cornrnittès
moesten gevormd: een Comrnitté voor Algemeen Welzijn met 3 leden en een Committé
Civiel, bestaande uit 7 leden. Het eerste committé zou de vroegere landbewaarders vervangen. Zij moesten inwoners zijn van Bloemendaal en bezitters van landerijen. Het andere
cornmitté zou in de plaats van het vroegere
schepengerecht komen. Zij moesten ook in
Bloemendaal wonen en hun medebewoners
kennen. Het Committé voor Algemeen Welzijn
zou bestaan uit Gerrit van der Starre, Jan
Jonkheid en Jan Verklij. Het Committé Civiel
zou bestaan uit Hendrik van Beijeren, Klaas
Verhoek, Dirk van Hoorn, David van der
Hoeve, Abram Lens, Willem Janmaat en Jan
Koster. De secretaris Willem van der Hoeve, die
niet aanwezig was, werd in zijn functie voorlopig gehandhaafd, ondanks zijn oranjegezindheid. De benoemingen waren voorlopig voor
vier maanden. Alle leden van de Municipaliteit
legden daarop de eed af.
Vervolgens kreeg de Municipaliteit van het
Committé Révolutionair de opdracht een lijst op
te maken van alle "collegien" die er in
Bloemendaal waren. Het Committé zou die dan
aan de burgerij rapporteren. De Baljuw (tevens
schout) J. Couperus zou bericht krijgen dat er
(buiten hem en het Goudse stadsbestuur om) een
Municipaliteit in Bloeme.ndaal was ingesteld.
Collegien in Bloemendaal
Begin april was de·-- iljst van collegien in
Bloemendaal gereed. In een op 4 april gehouden vergadering van de burgerij in de kerk werd
dit onderwerp besproken. Het Committé
Rèvolutionair rapporteerde dat er in het
Ambacht de volgende functies en colleges
bestonden:
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Het gedeelte van de Ambachtsheerlijkheid Bloemendaal gelegen aan de westzijde van de Gouwe (Detail van
plattegrond van 1 Verschoor 1812)
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1. De Baljuw en de Schout was één persoon hij was niet door de burgerij, maar door de
Municipaliteit van Gouda benoemd. Deze
persoon (mr.J.Couperus) moest dus door de
burgerij van Bloemendaal worden benoemd
of anders door een ander vervangen.
2. Er was een Collegie van Criminele rechters
(= Hoge Vierschaar), die niet in Bloemendaal
woonden en ook niet door de burgerij waren
benoemd. Zij zouden vervangen moeten
worden door inwoners van Bloemendaal, die
de Rechten van de mens waren toegedaan.
Verder waren er:
3. Een collegie van bedegaarders.
4. Een collegie van weesmannen. 12)
5. Een collegie van armbezorgers. 13 )
6. Een collegie van molenmeesters.
7. Een collegie van heemraden. 14)
Niet genoemd werden het Gerecht en het college van Landbewaarders, maar die waren al
vervangen door de Municipaliteit.
De burgers besloten dat de bedegaarders, de
weesmannen en armbezorgers ontslagen moesten worden en vervangen door andere burgers.
Die werden tijdens deze vergadering benoemd.
Ook de baijuw/schout Jan Couperus werd ontlagen, maar werd meteen opnieuw benoemd, nu
dus door de burgers van Bloemendaal. Over de
leden van de Hoge Vierschaar, de secretaris en
de bode werd niet gerept. Waarschijnlijk, om
reeds genoemde redenen, lag dat moeilijker. De
molenmeesters en de heemraden werden niet
öntslagen. Dat liet men over aan de ingelanden.15) Die alleen hadden daar belang bij . De
bode kreeg opdracht aan de oude en de nieuwe
leden van de diverse collegies mededeling te
doen dat zij ontslagen, resp. benoemd waren.
De armbezorgers moesten op verzoek van hun
opvolgers terstond de lijsten met namen van de
armen en de andere papieren overgeven, want
het werk van dit collegie mocht geen ogenblik
vertraging oplopen.

verdienste voor Bloemendaal. Hij zou nu dus
toch ontslagen moeten worden. Maar de
Municipaliteit wilde zelf echter geen beslissing
nemen en meende dat de burgerij hierover
moest beslissen. Het Committé Révolutionair
was het daar mee eens en riep daartoe op 18
april 1795 de burgerij bijeen.
Als argument om de secreta,is te ontslaan,
werd de burgers ook voorgehouden dat vroegere aanklevers van het Oranjehuis wel eens een
gevaar konden zijn voor de vernieuwingen door
geheime of openlijke tegenwerking. Bovendien
had Gouda een voorbeeld gegeven: de Municipaliteit daar had de beslissing over de secretarissen aan de burgerij overgelaten. De burge,ij
van Bloemendaal ontsloeg secretaris Willem
van der Hoeve inderdaad uit zijn functie.
~

A. M. de Lange de nieuwe secretaris van
Bloemendaal
Maar zonder een secretaris kon een ambacht
niet. Daarom vroeg het Committé Révolutionair
daarop aan de aanwezige burgers of men
iemand wist die het vertrouwen van de burgerij
waard was om deze functie voorlopig op zich te
nemen. De Nationale Conventie in Den Haag
zou binnen niet al te lange tijd over zulk soort
zaken nadere bepalingen maken, verwachtte
men. 16) Door stemming werd met grote meerderheid A.M.de Lange verkozen tot. secretaris
van Bloemendaal. "De burgerij betuigt algemeene genoegen", staat er dan. Aan Van der
Hoeve zou gevraagd worden zo spoedig mogelijk de eigendommen van het Ambacht aan zijn
opvolger over te dragen.
Aan het eind van de vergadering hield de
nieuw benoemde secretaris een toespraak,
waarin hij duidelijk maakte dat hij nimmer deze
functie ten koste van een ander had willen verkrijgen. Wat hem betreft had zijn voorganger
zijn functie kunnen behouden.

Baljuw/schout neemt ontslag
Secretaris Willem van der Hoeve ontslagen
De secretaris van Bloemendaal, Willem
Frederiksz. van der Hoeve, bleek toch niet te
handhaven. Er was bij de Municipaliteit een
brief van de Provisionele Representanten van
het Volk van Holland in Den Haag binnengekomen. Daarin schreven zij dat er "geen aanklevers van het huis van Oranje" op enig post konden geduld worden. Met andere woorden: alle
vroegere aanhangers van het Oranjehuis moesten ontslagen worden. Nu was de secretaris van
Bloemendaal, Willem van der Hoeve, altijd fel
oranjegezind geweest. Hij was waarschijnlijk
ook in zijn functie gehandhaafd doordat hij het
vertrouwen genoot vanwege zijn jarenlange
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Tijdens de volgende vergadering van de
Municipaliteit, op 21 april 1795 was baljuw
Couperus aanwezig. Toen de brief van het
Committé Révolutionair, waarin medegedeeld
werd dat secretaris Van der Hoeve door de burgerij was ontslagen en de Notulen van de vergadering van de burge1ij, waarin dit feit werd
vermeld, besproken ~_ent verklaarde Couperus
het er niet mee eens te zijn. De burgerij was volgens hem buiten haar boekje gegaan door de
Secretaris te ontslaan en een nieuwe te benoemen. Volgens Publicatie nr.9 d.d. 6-3-1795 van
de Provisionele Repressentanten van het Volk
van Holland was dit de taak van de
Municipaliteit en was het besluit van de ·burge-
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rij dus onwettig. Nadat mr.Couperus zich enige
tijd teruggetrokken had om de leden van de
Municipaliteit gelegenheid te geven hierover
met elkaar overleg te plegen, werd hem medegedeeld dat zij eenparig besloten hadden het
ontslag van W.v.d.Hoeve en de benoeming van
A.M.de Lange ongewijzigd te handhaven.
J.Couperus bleef het daarmede oneens en nam
daarom ontslag als baljuw en schout. De nieuwe secretaris A.M.de Lange wachtte eveneens
buiten de rechtzaal. Aan het eind van de vergadering legde hij de eed op de constitutie af.
Er was toch wel enige onzekerheid of men bij
het ontslag van de secretaris wel juist gehandeld
had, want in een volgende vergadering van de
Municipaliteit (op 23 ap1il 1795) rapporteerde
de secretaris dat hij een dag tevoren in Den
Haag was geweest en daar de problemen rond
de secretaris aan een aantal Representanten van
het Volk van Holland had voorgelegd. Die
waren het met hem eens dat de burgerij en de
Municipaliteit van Bloemendaal hierin juist
hadden gehandeld.
Nieuwe baljuw/schout
Op 25 april 1795 werden weer alle burgers,
ouder dan 18 jaar en die "zich nimmer (hadden)
schuldig gemaakt met woorden en daden uit
gehate partijzucht hare medemenschen te beledigen", opgeroepen om naar de grote kerk van
Waddinxveen en Bloemendaal te komen, nu
voor de aanwijzing van een nieuwe baljuw en
·schout. ln deze functies werd aangesteld:
Willem Binke Lambrechts, schout van ZuidWaddinxveen.17) Toch bleek de burgerij het
recht eigenlijk niet te hebben om een baljuw en
schout te benoemen. Want op 26 april vroeg
men aan "Den Haag" toestemming voor deze
benoeming. Die toestemming kreeg men.
Moeilijkheden met Willem van der Hoeve
De oud-secretaris werkte bij de vernieuwingen
van Bloemendaal niet mee. Hem was verzocht
om de eigendommen van het ambacht aan de
nieuwe secretaris over te dragen. Toen deze, na
een schriftelijke en mondelinge aankondiging,
zich met drie leden van de Municipaliteit bij
hem vervoegde, toonde hij zich daartoe niet
bereid. Eerst eiste hij een schriftelijk verzoek en
later vond hij het zelfs nodig dat hij gelast zou
worden A.M.de Lange als secretaris te erkennen. Dan pas zou hij de "secretarije" overdragen. De Municipaliteit zag geen oplossing voor
het probleem en ging daarom advies vragen aan
een instantie, die blijkbaar speciaal voor dit
soort zaken was ingesteld, nl. het "Committé
van Voorlichting en Bestiering der Remotien en
Negeering der aanstellingen in de Steden en ten

Platten landen van Holland". W.B.Lambrechts
en A.M.de Lange kregen opdracht een brief met
het verzoek om advies naar Den Haag te brengen en die met de nodige toelichting aan het
committé te overhandigen. Dat committé
reageerde heel duidelijk: W.v.d.Hoeve werd
gelast binnen 8 dagen de charters, papieren en
effecten van het Ambacht over te dragen. Bij
ongehoorzaamheid werd hij verantwoordelijk
gesteld voor de gevolgen. Op een bezwaarschrift kreeg hij later eenzelfde antwoord.
Het lijkt er op dat hij bakzeil gehaald heeft,
want kort daarop nodigde hij een aantal gecomitteerden 18) van de regering van Bloemendaal
uit voor een conferentie bij hem thuis. Daar zal
hij de bezittingen wel hebben overgedragen.
Hoewel... in maart 1796 waren er nog quohieren en een gaarboek van de verpondingen van
Bloemendaal 19) niet terecht.
Zal dat te maken hebben met de financiële
problemen van Willem van der Hoeve? In een
brief in 1805 van de gemeenteraad van
Bloemendaal aan een financiële commissie is
sprake van een geldschuld van hem en van
zekere onverantwoorde betalingen aan het
Gemeeneland (= Bloemendaal) door hem gedaan in de tijd van vóór de revolutie.
Hoe groot zijn problemen precies waren, is
niet duidelijk. Naar verluidt is hij wegens schulden de stad Gouda ontvlucht.
Zelfstandigheid van de Ambachtsheerlijkheid Bloemendaal
Het ambacht (later de gemeente) Bloemendaal
is niet lang meer zelfstandig geweest. De
Municipaliteit functioneerde nog tot 1804 en
werd toen gemeenteraad. Gouda poogde weer
meer invloed in Bloemendaal te krijgen en
kreeg die. In 1805 b.v. werd de hoofdofficier
van Gouda W.Bolding door "Den Haag" benoemd tot baljuw en schout van Bloemendaal.
In 1812 verloor Bloemendaal helemaal haar
zelfstandigheid: zij werd in haar geheel bij de
gemeente Gouda ingedeeld, inclusief het gebied
aan de overkant van de Gouwe. De grens van
die stad lag toen bij de Dorrekenskade en de
Zuidkade in het huidige Waddinxveen.
Dit duurde niet lang. In 1817, onder Koning
Willem I, werd Bloemendaal, met het gebied
van Broekhuizen, Broek, 't Weegje en het land
van Thuyl, samengevqegd tot een nieuwe
gemeente: Broek c.a. ·(cum annexis = met bijbehoren). Het was een gemeente zonder een
bebouwde kom. Het gemeentehuis bevond zich
op de Markt te Gouda in een kamer van het ·
Herthuis.
In het jaarboekje van Gouda over 1844 staat
vermeld dat Broek c.a. 1619 zielen telde.
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Burgemeester was N.1Jzendoorn20 ). Eigenaar
van de Ambachtsheerlijkheid was de stad
Gouda. Omdat de grondwet van l 848 geen
heerlijkheden meer kende, verkocht de stad al
haar heerlijkheden. Voor een bedrag van f
1550,- werden Nicolaas IJzendoorn en Vrouwe
Anthonia Maria Mens eigenaar van de ambtsheerlijkheden van Bloemendaal, Broek, Thuyl,
't Weegje en Broekhuizen. Betekenis had dat
niet. Hun namen konden ze niet met de namen
van deze heerlijkheden uitbreiden, zoals dat
vroeger gebeurde. Die tijd was voorbij.
Tn 1870 werd de gemeente Broek c.a. opgeheven. Het grootste gedeelte van het gebied
kwam bij Waddinxveen. Gouda kreeg een aanmerkelijk kleiner deel. In 1964 werd deze
gemeente vergroot met een flink deel van
Bloemendaal ten behoeve van de hoogst noodzakelijke uitbreiding van de stad.
Gebruikte bronnen en literatuur:
Streekarchief Hollands Midden, Gouda: Oudarchief Bloemendaal, inv.nrs. 8.10.05 - 1014
tlm 1018.
Balen, P.van/C.Neven. - Uit de geschiedenis
van Waddinxveen. 1940/1983.
Colenbrander, H.T. - De Bataafsche Republiek.
1908.
Homan, Gerlof D.
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Napoleontische tijd 1795-1815. - 1978.
Jansen, dr.H.P.H. - Prisma Kalendarium Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen
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Jong,dr.J.J.de - Met goed fatsoen - De elite in
Gouda 1700-1780. - 1985.
Nijhoffs Geschiedenis lexicon. - l 981.
Verboom, W. - Waddinxveen 750 jaar. 1990.
Smit, J. - Een regentendagboek uit de J 8de
eeuw. 1957. (De regent van wie in dit boek het
dagboek wordt besproken, is de secretaris van
Bloemendaal Willem Frederiksz. van der
Hoeve.)
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NOTEN

1. Het Committé Révolutionair, dat in Gouda tijdelijk de
macht van de regenten had overgenomen om het bestuur
van de stad door verkiezingen op een meer democratische wijze te kunnen regelen. In maart van dat jaar vonden die verkiezingen plaats.
2. Op 31 januari I 795 werd de Verklaring van de Rechten
van de Mens en Burger door de Provisionele
Reprcsanten van het Volk van 1-lolland in de Ridderzaal
te 's-Gravenhage plechtig geproclameerd. Ook in
Gouda vond in de St.Janskerk een plechtige proclamatie van deze Verklaring plaats.
3. Streekarchief Hollands Midden te Gouda: OA
Bloemendaal, inv.nr. 8.10.05- 1014-1018.
4. Het gebied buiten de poorten, waar ook de rechtsregelen van de stad golden.
5. Door de Petteplas en de spoorlijn is dit alles nu niet
meer te herkennen.
6. Deze rechtkamer was in de reeds genoemde Herreberg
'De Zeven Gebroeders', maar ook een kamer van het
Herthuis op de Markt in Gouda was daarvoor in
gebrnik.
7. Dr.H.T.Colenbrander in "De Bataafse Republiek"
(1908).
8. Zie Dr. J. Smit: "Een regentendagboek uit de l 8e
eeuw", waar op blz. 821 e.v. vele namen van personen
genoemd worden, bij wie in Gouda is geplunderd.
Verder op blz. 829 wordt vermeld: " Klaas Booy metselaars baas en Nanne Schenk pottebackers knegt, hebben
behalven hier (in Gouda), ook aan de Goudkaden en te
Wensveen (Waddinxveen) helpen plunderen."
9. Mr. A. H. Metelerkamp beweerde dat hij horlogemaker
was. Uit zijn verdere loopbaan blij kt echter dat hij zeker
ook bestuurlijke kwaliteiten had: hij was o.a. substituutschout, gaarder, secretaris en notaris in NoordWaddinxveen.
10. Cabaal = complot of samenspanning; via het Frans
afkomstig uit het Hebreeuws.
11. Voorlopige gemeenteraad.
12. College dat toezicht hield op de bezittingen van weeskinderen.
13. Zij hadden de zorg voor de "politieke" am1en: de armen
die geen uitkering kregen van één van de kerken.
14. Polderbestuurders.
15. Bezitters van land in de polder Bloemendaal.
16. Die regelingen kwamen pas in 1798.
17. Zoon van Binke Lambrechts, heer van het Ambacht
Zuid-Waddinxveen, medisch doctor en oud-burgemeester van Leiden.
18. Vertegenwoordigers.
19. De financiële bescheiden dus.
20. Van 1850 tot 1864 burgemeester van Gouda.
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'GHEDRUCKT TER GOUDE,
BY JASPER TOURNAY'

Het zeventiende-eeuwse boekenfonds van boekdrukker Jasper Tournay

Lukke Boots

INLEIDING
Dit artikel heeft tot doel het zeventiende-eeuwse Goudse boekenfonds van de libertijns en
heterodox religieuze 1 boekdrukker Jasper
Tournay2 nader te beschouwen. Voor een algemene achtergrond van deze grote Goudse drukker ve1wijs ik naar een artikel van Paul Abels
over Tournay3. Bovendien zal over niet al te
lange tijd een dissertatie verschijnen over
Goudse libraires - deze term is een verzamelbegrip voor boekdrukkers, boekverkopers en uitgevers - in de zeventiende eew van de hand van
de schrijfster van deze bijdrage. Hoewel
Tournay al in de zestiende eeuw in Gouda
werkzaam was, wordt in dit artikel afgezien van
deze periode, omdat dit tijdvak niet tot het studie-object van bovengenoemde studie behoort.
Het boekenfonds van Tournay is gereconstrueerd aan de hand van de gedrukte werken die in
diverse Nederlandse universiteits- en provinciale bibliotheken4 en in het Streekarchief Hollands
Midden te Gouda te vinden zijn. Bij de reconstructie van de boekenfondsen van de Goudse
lïbraires, dus ook van die van Jasper Tournay, is
niet gestreefd naar volledigheid, daar dit schier
onmogelijk is. Het streven naar volledigheid is
bovendien overbodig. Het gaat de onderzoeker
om het verkrijgen van een zo goed mogelijk
beeld van dat boekenfonds. Die poging is door
middel van bovengenoemd bibliotheekonderzoek beslist geslaagd te noemen.
Jasper Tournay heeft voor het merendeel werken van een libertijns religieus en heterodox
karakter gedrukt. Het aantal verschillende
titels, gedrukt in de zeventiende eeuw, beloopt
momenteel 158. De libraire Cornelis Dijvoort,
die in de tweede helft van de eeuw Gouds stadsdrukker was, heeft een nog groter aantal verschillende titels op zijn naam, namelijk 192.
Maar deze laatste heeft zijn fonds voor het
merendeel laten bestaan uit keuren en ordonnantiën voor de stad5. De signatuur van het
fonds van deze twee grootste Goudse drukkers
uit de zeventiende eeuw loopt derhalve zeer uiteen.
Het fonds van Tournay, - met name de signatuur ervan en de bijbehorende auteurs - neemt
een bijzondere plaats in in de Goudse librairie
in de zeventiende eeuw. Niet alleen is Tournays

fonds kwantitatief zeer groot - er zijn immers
158 verschillende werken teruggevonden -,
maar het fonds is ook bijzonder qua samenstelling. Tournay heeft in de eerste twee decennia
van de zeventiende eeuw bijna uitsluitend heterodoxe, libertijnse en remonstrantse werken
gedrukt en wellicht ook in enkele gevallen zelf
uitgegeven 6 . Als uitgevers van werk dat
Tournay gedrukt heeft, traden onder anderen
op: de Goudse boekverkoper en conrector der
Goudse Latijnse school Andries Burier; Jan
Evertsz Cloppenburch uit Amsterdam; Cornelis
Boogaert vermoedelijk voor [een deel van] de
werken van Coornhert; Passchier van Westbusch, boekverkoper uit Haarlem; de Goudse
rederijker Rijssaert van Spiere; [de kinderen
van J de dichter Abraham van Gherwen te
Rotterdam; Hendrick Louwerensen de Groot,
zilversmid en dichter uit Rotterdam; Hendrick
Laurentsz, boekverkoper te Amsterdam; de
Goudse boekverkoper en conrector van de
Latijnse school Maarten Straffintvelt en de
weduwe van boekverkoper Dirck Troost uit
Amsterdam.
Van de 158 werken die Tournay gedrukt
heeft, zijn er maar negen in het Latijn, één in
het Frans en de overige in het Nederlands verschenen. Van de Latijnse werken zijn er twee in
samenwerking met Burier verschenen.
Vanwege de uitzonderlijkheid van dit fonds
wordt veel aandacht besteed aan de signatuur en
de bijbehorende auteurs. Het fonds van Tournay
ve1ioont zo'n enonne interne coherentie wat
betreft de signatuur, dat het de moeite waard is
er uitgebreid aandacht aan te schenken. In het
onderstaande wordt een volgende indeling
gemaakt: heterodoxe geschriften, orthodox calvinstische geschriften en overig gedrukt werk.
Welke religie Tournay zelf aanhing, wordt uit
de archiefgegevens niet op directe wijze duidelijk. Hij was beslist geen belijdend calvinist,
zoals blijkt uit het feit dat hij zich in Delft in
1584 niet had aangemeld als lidmaat van de
nederduits gerefo1meerde kerk, zodat bij zijn
vertrek uit diezelfde P.la~ts ook geen kerkelijke
attestatie afgegeven kon ·worden 7 . Het huwelijk
van zijn dochter Neeltgen werd voor het gerecht
gesloten en niet in de St.-Janskerk. Tournays
vriendschap met Coornhert en Cornelis
Boo[m]gaert wijst zonder twijfel op een libertijnse en heterodoxe, dan wel remonstrantse
overtuiging.
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HETERODOXE GESCHRIFTEN

Dirck Volkertsz Coornhert; Boogaert; Corvinus
Dirck Volkertsz Coornhert hoort tot de auteurs,
van wie Tournay nogal wat geschriften heeft
gedrukt. In de zeventiende eeuw zijn dat twaalf
stuks, plus nog eens vier boeken over
Coornhert, dat is 10% van Toumays totale
fonds 8• Ook in de zestiende eeuw hoort
Coornhert tot de favoriete auteurs van Tournay,
toen er ongeveer tien verschillende uitgaven
van Tournays lievelingsauteur verschenen zijn.
Coornhert was in 1522 in Amsterdam geboren als zoon van een laken.koopman; hij had
geen wetenschappelijke opleiding genoten,
maar werkte als drukker/uitgever en plaatsnijder te Haarlem 9 . De talrijke terechtstellingen
die volgden op het Wederdopersoproer van
1535 hebben een onuitwisbare indruk gemaakt
op de jonge Coornhert. Op latere leeftijd ging
hij Latijn studeren om werken van Augustinus,
Cicero, Seneca en Boëthius te kunnen lezen en
te vertalen. In Haarlem bracht hij het tot notaris
en later tot secretaris. Hij had in de vroege tijden van de Opstand contact met Willem van
Oranje gehad en werd in 1568 door Alva gevangen genomen en in Den Haag vastgezet. Hij
werd vrijgelaten en kon een volgende gevangenneming voorkomen door naar het Kleefse
land te vluchten, alwaar hij wederom als plaatsnijder werk vond. Later keerde hij terug naar
de Republiek en werkte vanaf 1572 als secretaris voor de Staten van Holland en als raadsman
van Willem van Oranje. In deze functie deed hij
onder meer een onderzoek naar corruptie.
Lumey, graaf van de Mark, bedreigde Coornhert met de dood vanwege diens katholieke
geloof, waardoor hij weer naar het Kleefse land
moest uitwijken. Coomhert was inderdaad tolerant ten opzichte van de rooms-katholieken; hij
was eveneens een tegenstander van het 'ketterdoden'. Nadat hij weer teruggekeerd was in
Holland, ging hij een openbaar debat met
Delfste rechtzinnige predikanten niet uit de
weg. De Staten van Holland legden beide partijen een zwijgverbod op. Naar Haarlem keerde
hij terug, waar hij wederom notaris was. In
1581 schreef hij een rekest aan Willem van
Oranje betreffende de vrijheid van godsdienst,
hetgeen niet goed viel bij de orthodox gereformeerden en ook niet bij de Staten van Holland.
Door zijn gezochte disputen over zijn aangehangen libertisme en voluntarisme werd hij uit
Haarlem verbannen. Daarna vestigde Coornhert
zich in Delft, waar hij aan een vertaling van
Erasmus werkte en zijn beruchte boek Proeve
van den Nederlandschen catechismus liet ver-
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schijnen. Coomhert zou in een debat met de
rechtzinnige Leidse hoogleraar Saravia zijn
standpunten verdedigen. In 1588 werd hem de
toegang tot de stad Delft ontzegd en vond hij
een hartelijk welkom in het vrijzinnige Gouda.
Daar liet hij onder andere Proces van 't ketterdooden verschijnen, dat bedoeld was als polemiek met .Tustus Lipsius. Hij liet zijn boeken bij
drnkker en vriend Tournay in Gouda drukken.
Coornhert keerde zich met klem en hartstochte1ijk tegen het doden van ketters, tegen geloofsdwang van de orthodoxe predikanten, tegen de
predestinatieleer van Genève, tegen de Nederlandse calvinistische kerk, die Calvijn en Beza
in alles wenste te volgen. Hij zag zich bij deze
overtuiging omringd door mensen als de vrijzinnige en tolerante Amsterdamse burgemeester
C.P. Hooft, en door vrienden als Spieghel en
Roemer Visscher, die beiden nog steeds de moederkerk aanhingen. Hij stierf twee jaar later in
Gouda. Hij werd in de St.-.Tanskerk pegraven.
Zijn zerk met het grafschrift van Spieghel
bevindt zich onder het gebrandschilderde raam
van de Staten van Holland, dat de titel draagt:
De vrijheid van consciëntie. Het glas stamt
ongeveer uit 1595 en de afbeelding ervan staat
in onmiskenbare relatie tot Coornherts brochure
Synodus van der conscientien vryheydt, dat hij
in 1582 aan het Goudse stadbestuur opdroeg.
Coomhert zou bewust in de landstaal geschreven hebben, omdat hij het volk wenste te
onderwijzen. Hij geloofde in een zedelijke
opvoeding en ontwikkeling en hij was ervan
overtuigd dat mensen weet konden hebben van
hun aardse vervolmaakbaarheid. Hij drukte
zich daarbij in alle duidelijkheid uit. Van paradoxen en onduidelijkheden à la Sebastiaan
Franck en Montaigne moest hij niets hebben 1°.
In later tijden zag Coornhert zich bewonderd
door Hugo de Groot, maar anderzijds zeer verketterd door de orthodoxe predikant Voetius.
Slechts één van Coornhert werken is in het
Latijn, de rest in de landstaal. Het Latijnse werk
van Coornhert verscheen in 1626, dus na de
synode van Dordrecht. De strenge normeringen,
die voortkwamen uit de Dordtse synode, waren
er de oorzaak van dat in het derde decennium
van de eeuw de Goudse boekenproductie dramatisch afnam. De boekenproductie was in de
eerste twee decennia van de zeventiende eeuw
met name gericht op ,de .uitgaven van libertijns
religieuze werken. Mogèiijk werd dit late werk .
van Coornhert in 1626 in het Latijn gedrukt om
niet te zeer op te vallen als heterodox. De werken van Coornhert waren immers voor het
merendeel in de landstaal verschenen. Een
Latijns werk zou wellicht de indruk wekken
meer wetenschappelijk dan opiniërend te zijn.
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Is dat misschien ook één van de redenen dat
John Locke zijn Epistola de tolerantia eveneens
in het Latijn deed verschijnen? 11
Onder de titels van Coornhert bevindt zich
een tweedelig overzichtswerk uit 1610-1612 12 .
Dit 'verzameld werk' van Coornhert bestaat uit
negentien verschillende titels, die meer dan 800
pagina's in het kloeke folioformaat beslaan.
Coornherts boeken, die door Tournay gedrukt
en vermoedelijk eveneens voor een gedeelte
uitgegeven zijn 13, verschenen in de periode
1610-1616 met een concentratie in de jaren
1610-1612.
De gedrukte werken van Coornhert kennen
niet altijd een [volledig] impressum 14 op de
titelpagina, soms ook is de naam van de auteur
niet vermeld. Het grootste deel van Coornherts
werk was bedoeld om discussie in gang te zetten
of gaande te houden over de vraag welke noodzakelijke christelijke geloofsartikelen waren
en/ofom orthodox calvinistische predikanten en
hun religieuze opvattingen te bekritiseren. Zijn
werk heeft dikwijls het karakter van een pamflet. Met uitzondering van het veu.amelde werk
in twee delen in folioformaat, wordt het pamfletachtige kenmerk ondersteund door het kwartoformaat; het formaat waarin het merendeel van
de pamfletten gedrukt werd. Een aantal van
Coornherts werken vindt men terug in de pamflettencatalogus van Knuttel [circa acht]. Een
paar pamfletten uit de drukkerswerkplaats van
Tournay, die ook bij Knuttel te vinden zijn, zijn
ánoniem en gaan over de geschillen van
Coomhert en diens tegenstanders 15 . Eén van de
anonieme pamfletten uit deze polemiek, wordt
door Knuttel toegeschreven aan J.A. Corvinus
en door de Koninklijke Bibliotheek [KB] en de
stcn 16 aan Coornhert zelf. Hier wordt de veronderstelling van de KB en de sten gevolgd 17•
Corvinus is een een medestander en pleitbezorger van Coornhe1i en diens opvattingen.
Van een andere medestander en eveneens
vriend van Coornhert, Cornelis Boo[m]gaert,
heeft Tournay één werk gedrukt 18, dat Boogaert
opdroeg aan de schout en burgemeesters van
Delft, waar hij woonachtig was. Zoals bekend
is, werd het Coomhert onmogelijk gemaakt in
deze stad te verblijven. In de zestiende eeuw
had Bogae1i reeds bij Tournay een boek laten
drukken 19. Deze Boogaert, die tot de regentenklasse behoorde, maar zelf geen hoge functies
heeft uitgeoefend, had aan het einde van de zestiende eeuw een briefwisseling onderhouden
met Coomhert20 . De laatste liet zijn vriend en
pleitbezorger optreden in een van zijn dialogen
en droeg één van zijn werken aan zijn Delftse
vriend op. Boogaert op zijn beurt verzorgde
enige voorredens bij verschillende pamfletten

David Joris. Naar een gravure van CJ11: van Sichem,
ca. 1606. Archief Hervormde gemeente Gouda.

van Coornhert. Bovendien was hij de samensteller van de eerste en voorlopig enige uitgave
van de Werken van Coornhert, die in 1612 bij
Tournay gedrukt werd en voegde bij deze uitgave een levensbeschrijving van Coornhert.
Misschien was deze Boogaert ook enigszins
bevriend met Tournay, of wellicht onderhielden
deze vrienden van Coornhert onderling ook een
meer innige relatie.
Boogaert had eerder werken van Sebastiaan
Castellio uit het Latijn vertaald. Waarschijnlijk
is hij ook de ontwerper geweest van Coornherts
Brieven-boeck, dat in 1626 uitkwam. In 1630
bracht de Amsterdamse uitgever Colom een
nieuwe uitgave uit van de Werken van
Coornhert met een toevoeging van deel twee en
drie 21 .

David Joris
De topauteur in het fonds van Tournay is David
Joris, van wie Tournay vermoedelijk wel ol)geveer 90 verschillende titels gedrukt heeft; dat is
meer dan de helft van al Tournays drukken.
David Joris was in het begin van de zestiende
eeuw leider van de Delfste sacramentariërs22 .
Hij keerde zich echter tegen het gewapende verzet dat de wederdope'rs in deze tijd voorstonden
- zoals bij de doperse bezetting van Münster-.
Hij transformeerde zich tijdens zijn leven,
gestimuleerd door visioenen, tot profeet en
mysticus. Origineel waren Joris ' denkbeelden
niet; hij steunde op de ideeën van onder anderen Hoffman en Rothmann. Centraal in deze
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leer stond de kruismystiek, de leer dat Christus'
dood niet voldoende was om zalig te worden.
Een mens dient zelf innerlijk te sterven, want
dan pas zou hij het waarachtige woord Gods
begrijpen. Joris meende dat het zijn taak was dit
woord van God te verbreiden als Zijn profeet.
Zijn zendelingenijver was verbluffend groot en
net zo effectief. Zijn succes was vooral te danken aan het feit dat zijn leer niet nieuw was en
aan veel sacrementariërs bekend was, en aan
het feit dat zijn overtuigingskracht en publicatiedrift zo enorm groot waren. Hij wist zijn contacten met verschillende doperse voormannen
goed te gebruiken. Zijn invloed in zijn eigen
stad Delft was heel groot, maar ook stuurde hij
traktaten en 'zendbrieven' naar Engeland,
Friesland, Groningen en Oostfriesland. In de
zestiende eeuw waren Groningen en Oostfriesland de meest tolerante streken van NoordWest Europa. Joris' leer sprak niet alleen het
eenvoudige volk aan, maar ook zij die meer ontwikkeld waren, werden door Joris' denkbeelden
geënthousiasmeerd. Zowel tegenstanders uit
zijn eigen doperse religie - de doopsgezinden
kenmerkten zich immers bij voortduring door
onderlinge onenigheden en afscheidingen -, als
ook bijvoorbeeld de Delftse schout en magistraat stonden hem naar het leven. Het jaar 1538
was een zwart jaar voor de davidjoristen: dertig
mannen en vrouwen werden in dat jaar terechtgesteld. Niet alleen werd hun een afwijkende
leer ten laste gelegd, maar ook hun praktische
uitoefening van polygynie. Joris zelf moest op
de vlucht. ln Oostfriesland vond hij gastvrijheid
en daarvandaan schreef hij vele 'zendbrieven'
aan zijn aanhangers. Daarna vestigde Joris zich
te Bazel, omdat hij wederom moest vluchten. In
deze stad werden de dissenters meestal met rust
gelaten, als zij hun ge loof niet openlijk uitdroegen. Erasmus en Sebastiaan Franck hadden hier
eveneens in alle rust kunnen werken. In Bazel
kwam Joris in contact met Castellio, van wie
Tournay ook werk gedrukt heeft. Na 1550 werd
de Bazelse magistraat minder verdraagzaam:
Castellio werd een proces aangedaan, een
geleerde als Celio Secundo Curione [of Celius
Secundus Curio ), van wie de Goudse boekverkoper Andries Burier een Latijnse herduk verzorgde, kreeg een publicatieverbod.
Met het begrip tolerantie is David Joris zich
pas later in zijn leven gaan bezig houden.
Aanvankelijk raadde hij zijn volgelingen aan te
veinzen, te meer omdat de uiterlijkheden van de
kerk de davidjoristen koud lieten. Zijn tolerantie-opvatting is dat men slechts essentiële zaken
dient te geloven, voor de rest moet men vrij zijn
te geloven wat men wil. Vervolgingen om den
gelove zijn derhalve uit den boze. Dit is tevens
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het standpunt van Erasmus en Sebastiaan
Franck. Toch is de [kruis)mystiek voor Joris
steeds van groter belang geweest dan de tolerantie-opvatting.
Na zijn dood heeft zijn leer nog enige tijd
gefloreerd in Antwerpen en de Noordelijke
Nederlanden. De Goudse vrijzinnige predikant
Herman Herberts en de psalmberijmer Petrus
Datheen lieten zich enige tijd door het davidjorisme beïnvloeden. Aan het begin van de zeventiende eeuw verdween de leer, maar kende kennelijk een zwanenzang in de decennia, die voorafgingen aan de Dordtse synode, met Gouda als
centrum van uitgave van de davidjoristische
werken. David Joris heeft ongeveer 200 werken
van zijn hand laten verschijnen 23 . De werken
van David Joris, die in Gouda gedrukt zijn, een negentigtal door Tournay - hebben lang niet
alle een grote omvang. De kleinste omvang
bedraa!,'1: minder dan tien pagina's. Veel van
deze werkjes zijn met een aantal van tien of
zelfs dertig verzameld in een convoluut24 , zodat
niet steeds is uit te maken of een titel, die vaak
niet een volledig impressum kent, werkelijk een
bibliografische eenheid is of dat de bibliografische eenheid bestaat uit meerdere titels. Er zijn
echter ook werken van David Joris, die meer
dan honderd pagina's bestrijken. Joris hoort
zonder twijfel tot de libertijns religieuze
auteurs. Ook al is zijn werk van geheel andere
aard dan dat van de naar godsdienstig'e tolerantie strevende Coornhert.
Alle werken van Joris zijn herdrukken van
uitgaven uit de zestiende eeuw. Veelal hebben
deze werken geen [volledig] impressum of
soms kennen ze geen auteursnaam op het titelblad. Maar vaak worden deze anonieme titels of
werken, zonder impressum door verschillende
Universteitsbibliotheken toegeschreven aan
Joris, aan Gouda en/of aan Tournay. Indien vermeld wordt dat een werk van David Joris met
zekerheid of misschien in Gouda gedrukt is,
wordt in deze studie verondersteld dat dit bij
Jasper Tournay gebeurd is.
De geheimzinnigheid rond deze gedrukte
werken van Joris is wellicht uit voorzorg genomen zijn. Het is zeer wel voorstelbaar dat dit
soort van reljgieus libertinisme een groot aantal
mensen niet welkom was. Voorzichtigheid door
de drukker en uitgever was derhalve geboden,
wilden dezen niet te snel in problemen geraken,
zoals met name censuur, "met de, bijbehorende
strafmaatregelen en financieel verlies. De herdruk van het werk van Joris bij Tournay kende
een concentratie in de periode 1610-1617, met
het jaar 1610 als topjaar25 . Dat er rond deze tijd
zo veel dissenters werk in Gouda gedrukt is, is
geen toeval. In deze periode kreeg het rekkelijk
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deel van de gereformeerde kerk een min of
meer officieel gewicht, doordat er een ' remonstrantie' - in Gouda, in 1610 -, een officieel verzoek, getekend werd door hen die een meer
heterodox soort calvinisme aanhingen om op
enige punten te mogen afwijken van de calvinistische leer en leerstellingen. De Remonstranten, zoals deze ondertekenaars genoemd
werden, veroverden nu hun eigen richting in de
calvinistische kerk. Bij deze remonstrantse
'richting hoorde een aantal werken dat deze religieuze rekkelijkheid ten toon spreidde. Dus niet
alleen werkelijk remonstrantse geschriften,
zoals die van bijvoorbeeld Poppius en Vorstius,
maar ook meer libertijnse, vrijzinnige werken
van Coornhert, David Joris, Sebastiaan Castellio, Sebastiaan Franck, en dergelijke.
Evenals de boeken van Coornhert is ook het
werk van David Joris van pamflet-achtige aard.
De meeste van de werken zijn derhalve in
kwartoformaat gedrukt. Een aantal werken kent
het kleinere octavoformaat.
Weliswaar concentreert het grootste deel van
de heruitgaven van Joris zich vermoedelijk rond
J610, maar in 1626 heeft er nog een heruitgave
van een werk van Joris plaats gevonden, al is dit
betreffende werk sine nomine en sine locu 26
verschenen, dat wil zeggen misschien in
Gouda 27 . Deze late herdruk van een libertijnse
auteur, die bovendien vern1oedelijk aan de
Goudse librairie kan worden toegeschreven, is
een uitzondering in het derde decennium van de
zeventiende eeuw. Na de synode van Dordrecht
is het immers vrijwel afgelopen met de uitgaven
van libertijnse, tolerante en remonstrante boeken.

:>Q:VI.

Sebastiaan Castellio
Sebastiaan Castellio, die eveneens thuis hoort
bij de libertijnse, tolerante, onorthodoxe religieuze auteurs is bij Tournay vertegenwoordigd
met negen verschillende titels. Alle zijn uit hetzelfde jaar: l 6 l3 , en vijf ervan zijn in het
Latijn. Twee van de Latijnse titels zijn uitgebracht met een onvolledig impressum, maar
zeer waarschijnlijk bij Tournay en Burier. Alle
uitgaven van Castellio zijn - vermoedelijk - tot
stand gekomen in samenwerking met de
Goudse uitgever en boekverkoper Andries
Burier, die als conrector van de Goudse
Latijnse school vanzelfsprekend goed Latijn
kende. Men mag aannemen dat het njet toeval1ig is dat de Latijnse boeken van Castellio in
samenwerking met Burier zijn ondernomen. In
de meeste werken is een volledig impressum
voor handen en in geen der uitgaven ontbreekt
de naam van de auteur28_
Sebastiaan Castellio was aanvankelijk in
Genève een medewerker van Calvijn 29 . Hij brak
met Calvijn vanwege een theologisch geschil.
Daarna vertrok hij zonder onenigheid met
Calvijn naar Bazel, waar hij corrector werd bij
drukker Oporinus. Hij werkte onder andere aan
een Latijnse bijbelvertaling. Ook vertaalde hij
werken van Joris in het Latijn en in het Frans.
Tussen Joris en CasteJlio ontwikkelde zich een
intensief contact. Sommigen menen zelfs dat
Joris diepgaand beïnvloed was door Castellio.
Was Castellio een minder omstreden auteur
dan David Joris? Of maakte het Latijn, waarin
een aantal boeken van Castellio verscheen, de
inhoud minder discutabel en minder gevaarlijk?
Men zou denken dat dat inderdaad het geval was.
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Sebastiaan Franck
De twee werken van Franck, die Tournay
gedrukt heeft, dateren uit J611 en I 6 J 830_
Franck geraakte als student onder de indruk van
Luther, die hij had horen spreken, maar verkeerde aan het begin van zijn volwassenheid in
doperse kringen 31 . Al snel kwam hij in aanraking met spiritualistische denkbeelden van
.Johannes Denck en anderen, bij wie hij ook de
arts-filiosoof Paracelsus ontmoet zal hebben.
Hij kreeg een afkeer van de strenge regels van
de kerkformatie en de daarbij behorende beperkingen in de geloofsopvattingen en bijbelinterpretatie. Hij verafschuwde de stenge ceremoniën en sacramenten en neigde tot het anti-trinitmische32 denkbeelden van de jonge Servet.
Rond 1530 schreef hij voornamelijk historische
werken, van onder andere de geschiedenis van
de ketters [Ketzerchronik], met een voorliefde
voor hen die de kerk verworpen had. Ook
Erasmus rekende Franck onder de ketters, hetgeen de Rotterdamse geleerde hem vanzelfsprekend niet in dank afnam. In zijn toenmalige
woonplaats Ulm had Franck van 1533 tot 1539
een kleine drukkerij, waar hij zijn eigen werken
drukte. Onder dat drukwerk bevond zich een
vertaling van Erasmus' Lof der zotheid en van
Agrippa van Nettesheims Over de onzekerheid
en ijdelheid aller wetenschap. Franck moest
feitelijk als corrector en als zeepzieder de kost
verdienen. In 1539 moest hij naar Bazel uitwijken en associeerde zich daar aan een kleine
drukkerij. Aan het einde van zijn leven - hij
stierf in 1542 - neigde hij sterk tot het mystieke
en leefde hij van de wereld afgekeerd. Zijn
geloofsovertuiging kan gekenschetst worden als
een spiritualistisch humanisme, afkerig van kerkelijke rituelen, regels en ambten, afkerig van
dogmata als rechtvaardiging, triniteit en incarnatie. Voor Franck was de kerk: 'ein geistlicher
unsichtbarer Leib aller Glieder Christi, aus Gott
geboren, und in einem Sinn, Geist und
Glauben', dat wil zeggen dat ook joden, islamieten en heidenen deel kunnen nemen aan
deze geestelijke kerk, ook al hebben dezen
nooit van Christus gehoord 33 . Wat dit betreft lijken Coornhert en Franck op elkaar en vele tijdgenoten meenden dat Coornhert door Franck
beïnvloed is geweest. Maar de verschillen tussen beiden springen eveneens in het oog: waar
Franck zich bedient van het stijlfiguur de paradox, poogt Coornhert zo duidelijk mogelijk te
formuleren. De laatste is te kenschetsen als een
optimist, omdat hij gelooft in de vervolmaakbaarheid van de mens door Gods genade.
Zedelijke vooruitgang is mogelijk. Franck is
een pessimist en en misantroop3 4 .
De grootste bekendheid van Franck in de
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Nederlanden dateert van zijn leven [eerste helft
van de zestiende eeuw] tot in het begin van de
zeventiende eeuw. Al in 1549 verscheen er een
boek van Franck - vermoedelijk een vertaling
van de Chronica - en wel in Bolsward; andere
edities volgen spoedig. Rond 1600 zijn er in de
Nederlanden 900 exemplaren in omloop.
Tussen 1558 en 1621 zijn er zeventiend vertalingen van grote en kleine geschriften in
omloop. Dat zou meer zijn dan van Luther en
Calvijn. Onder de vertalers van Francks werk
bevindt zich Caspar Coolhaes 35 .

Overig heteredox werk: Van Haemstede; Ie
Canu; Outerman; Daemesz
Een van de laatste projecten die Tournay ondernam, gebeurde in samenwerking met de
Amsterdamse boekverkoper en uitgever Jan
Evertsz Cloppenburch. Het betrof een herdruk
van een werk van Adriaen Cornelisz van
Haemstede uit 1559 [Antwerpen?]3 6 . Deze Van
Haemstede was op jonge leeftijd overgegaan tot
het calvinisme, maar werd later door zijn doperse ideeën uit de kerk gestoten. Opmerkelijk is
dat Tournay aan het eind van zijn leven de uitgave van een dergelijk heteredox werk weer
aandurfde. Kennelijk waren de strenge regels
aangaande remonsh·antse en libertijnse opvattingen weer enigszins verslapt.
Eén klein pamfletje van Robberts Robbertsz.
Ie Canu, dat anoniem verschenen is en eveneens
in de Knuttelverzameling is opgenomen, is vermoedelijk ook bij Tournay gedrukt37 . Het is een
geschrift in de geest van Coornhert, dat door
Coolhaes geroemd wordt en waarin de auteur
zich keert tegen de orthodoxe predikant Van
Hille uit Alkmaar. Le Canu was in de tweede
helft van de zestiende eeuw opgegroeid in een
dopers milieu 38 . Ook hij kreeg, net zoals David
Joris en anderen, visioenen, waar hij uit
opmaakte dat hij een profetische taak had. ln
zijn eigen geloofskring werd hij verketterd door
zijn grote mate van religieuze verdraagzaamheid en door zijn strijd voor gewetensvrijheid.
Zijn tolerantie was zo groot dat hij zijn kinderen in alle soorten kerken liet dopen, ook in.de
katholieke kerk. Aan het einde van de zestiende
eeuw werd .hij schoolmeester in Amsterdam.
Door zijn grote interesse in en kennis van wis-,
sterren-, zeevaart- en rekenkunde, werd hij
bovendien bezocht dqor . zeelui van formaat,
zoals Cornelis Houtmaii, 'Jacob van Eck, Jacob
van Heemskerk, Jan Cornelisz. Rijp, Gerrit de
Veer en Willem Barendsz. Met de laatste raakte
Canu in conflict over de waarneming van de
zon. Le Canu noemde zichzelf een neutralist,
iemand die zich niet onderworpen acht aan de
willekeurige instellingen van een of andere
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Eduard Poppius. Predikant te Gouda van 1607 1619. Archief Hervormde gemeente Gouda.

kerk, maar die alle christenen tezamen
beschouwt als één ware kerk. Hij schreef veel
en had veel lezers, hoewel hij op een gegeven
·moment moest vluchten uit Amsterdam en zich
in 1611 in Hoorn vestigde. Daar kreeg hij als
'schoolmeester van de konste der groote zeevaert' zijn traktement betaald door de Admiraliteit. De Staten-Generaal riepen echter zijn
hulp in bij het verifiëren van bepaalde financiële rekeningen vanwege zijn kundigheid op dat
gebied. Hij sloot zich aan bij Arminius en Van
Oldenbarneveldt en kwam zodoende in. conflict
met Gomams. Toen Maurits in 1618 Hoorn
bezocht, overlîandigde Ie Canu hem één van
zijn boeken3?,. Daarom werd bij de StatenGeneraal een klacht tegen hem ingediend en
raakte hij wederom zijn traktement kwijt en
werd hij zelfs vervolgd . Daarna is er weinig van
hem vernomen, maar hij is vem1oedelijk pas na
1630 overleden.
Een werk dat onder de initialen I.O., sine
loco, sine nomine, maar met als jaar van uitgave 1612 verscheen 40 , is vermoedelijk bij
Tournay verschenen41 . De auteur is hoogstwaarschijnlijk Jacques Outerman, die ook
bekend staat onder de naam Van Reninghen42 .
Hij behoorde in de zeventiende eeuw tot de
Vlaamse doopgezinden te Haarlem, die in een
religieuze strijd gewikkeld waren met hun

Friese broeders. Outerman werd door Leidse
gereforn1eerde theologen bekritiseerd en zelfs
verketterd wegens zijn visie omtrent de menswording van Christus. Maar na een geloofsbelijdenis die hij met negentien andere Vlaamse
dopers opgesteld had, lieten de Staten van
Hol land hem in 1626 verder met rust.
Anti-trinitarisch van aard is een boekje van
een zekere Cornelis Daemesz, dat Tournay in
opdracht van de Goudse houtkoper en zijn
vroegere huisbaas, Huygh Syvertsz in 1618
gedrukt heeft'13 . Het boekje zou in Rotterdam
verspreid zijn door Matthijs Wagens. Dit werkje gaf aanleiding tot grote commotie binnen de
Rotterdamse en Goudse magistraat. Vermoedelijk deed het boek niet zozeer vanwege het
anti-trinitarisme veel stof opwaaien - hoewel
deze omstandigheid niet geheel onbelangrijk is
-, maar eerder wellicht door het tijdstip van uitgave. De synode van Dordrecht was immers al
begonnen. Ook al had de Goudse magistraat
zich in het begin van de eeuw zeer tolerant
opgesteld ' ten opzichte van mensen met een
ander geloof dan het orthodoxe calvinisme en
stelde het stadsbestuur slechts libertijnse en
remonstrantse predikanten aan, ten tijde van de
Dordtse synode hield de Goudse magistraat
zich op de vlakte en wilde men op geen enkele
manier het risico lopen op een vervelende wijze
tot de orde geroepen te worden.

De remonstranten: Thombergen; Poppius;
Dwingelo; Corvinus; Cupus; Coolhaes;
Arminius
Uit het eerste decennium van de zeventiende
eeuw stammen drie werken van Caspar Coolhaes44, die door Rogge een voorloper van
Arminius en van de remonstranten genoemd
wordt 45. Twee van deze werken worden in
Knuttels pamflettencatalogus genoemd. Coolhaes was in het derde kwart van de zestiende
eeuw beroepen in Leiden en kwam daar al snel
in conflict met meer orthodoxe ambtgenoten.
Eén van deze werken verscheen onder pseudoniem en is volgens Knuttel een herdruk uit
158446 •
De predikanten Herboldus Thombergen en
Eduard Poppius, beiden werkzaam als predikanten in het Gouda van voor de synode van
Dordrecht, hebben ieder een werk bij Tournay
laten drukken 47 . Beide predikanten waren het
remonstrantisme varÏnàrte toegedaan en werden na de overwinning van het contra-remonstrantisme gedwongen het ambt en de stad Gouda
verlaten.
Van de remonstrant Bernard Dwingelo, die
zich onder de ondertekenaars van de Remonstrantie bevond, heeft Tournay één pamflet
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gedrukt, Christalijnen bril, dat anoniem en zonder impressum, maar met een colofon in 1613
verscheen. Daarin opponeerde Dwingelo de
Amsterdamse contra-remonstrantse predikant
Smout of Smoutius. Tegen Smout verscheen
ook een pamflet van Petrus Cupus, dat eveneens
bij Tournay gedrukt werd in 161048 . Een ander
pamflet van Cupus tegen Smout werd in hetzelfde jaar te Rotterdam gedrukt. Dwingelo
werd te Leiden beroepen, waar remonstrantse
en contra-remonstrantse predikanten principieel gelijkelijk behandeld moesten worden, op
voorwaarde dat de beide partijen elkaar zouden
respecteren. Dwingelo wenste geen scheuring
in de kerk, maar zijn contra-remonstrantse collega Cuchlinus en diens medestander Festus
Hommius hielden zich niet aan de overeengekomen status quo 49.
Petrus Cupus was predikant te Woerden, een
plaatsje in de buurt van Gouda, en werd daar in
1618 reeds geschorst en wel door de magistraat
van zijn woonplaats, ondanks grote bezwaren
daartegen van de kerkeraad . Cupus behoorde
tot de 43 mannen die de Remonstrantie te
Gouda ondertekend hadden. Na zijn verbanning
werd hij één van de voormannen van de
Remonstrantse broederschap. Hij verbleef een
tijdje in Parijs bij Hugo de Groot. In
Amsterdam werd hij gevangen genomen, toen
hij de remonstrantse gemeente voorging. Dat
leverde een lange gevangschap op te Loevestein
op van zes jaar. Hij ontsnapte net als De Groot
eii werd vervolgens remonstrants predikant te
Rotterdam , waar hij in 1646 stie1f.
Tegen Festus Hommius schreef onder anderen Corvinus een pamflet, dat in 1616 bij
Tournay verscheen 50 . Deze Corvinus was een
leerling van Arminius en sympathisant van
Coornhert en verweerde zich in pamfletten
tegen de predikant Donteclock, - tegen wie ook
Coomhe1i de pen had opgenomen51 -, en tegen
Gomarus. Hoewel Wtenbogaert Corvinus aanbeval als opvolger van Arminius, weigerde deze
remonstrant de positie. Corvinus was een degelijk theoloog, die eveneens in het strijdperk trad
tegen de Sedanse hoogleraar Dani el Tilenus, die
zich - ongelooflijk, maar waar - door de remonstrantse opvattingen van Corvinus liet overtuigen.
Dwingelo en Corvinus werden beiden door
de Dordtse synode veroordeeld, afgezet en verbannen.
Een opmerkelijke en verrassende kanttekening hierbij is dat in het NNBW vermeld wordt
dat deze Corvinus in het huwelijk trad met de
dochter van drukker Jasper Tournay, Neeltgen
Tournay. Dit komt niet overeen met de eigen
waarnemingen van de onderzoeker. Neeltgen
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Tournay huwde in 1620 met een tapijtwever, die
Jan Jansz. heette 52 . Neeltgen overleed twee jaar
later. In het NNBW wordt beweerd dat uit dit
huwelijk een zoon Arnoldus geboren werd, die
later hoogleraar aan de rechtenfaculteit te
Mainz zou worden. Deze foute veronderstelling
uit het NNBW, tekent Tournay nog uitgesprokener als ontwikkeld drukker, die veel contacten
onderhield met leden uit de heterdoxe intelligentsia. Tournay was sowieso een meer dan
gemiddeld ontwikkelde drukker, vanwege zijn
vriendschappelijke omgang met Coornhert en
Cornelis Boogaert, die op zijn beurt eveneens
een vriend van Coornhert was.
Anoniem verscheen er een boek over
Arminius' opvatting over de predestinatie 53 bij
Tournay en Andries Burier in 1617. Het was
door Daniel Wittius vertaald uit het Latijn.

Dirk Herbers: Gouds remonstrant
Een aparte plaats neemt de uitgave Cor! ende
claer bewijs.. , de bestseller van Dirk Herbers,
in 54 . ln dit werk legt de Goudse predikant, zoon
van de vermaarde en voor sommigen zelfs
beruchte Goudse predikant Herman Herbers,
getuigenis af van zijn remonstrantse gevoelens55. Hij pleit er met nadruk voor dat verschillende opvattingen over de predestinatieleer
geen reden behoeven te zijn voor een scheuring
binnen de gereformeerde kerk. Het boekje verscheen voor het eerst in 1616 in octavofonnaat
bij boekverkoper en uitgever Andries Burier,
die als enige in het impressum vermeld wordt,
maar die ongetwijfeld ter zijde werd gestaan
door drukker Tournay. In datzelfde jaar verschenen twee herdrukken bij uitgever Burier in
samenwerking met Tournay: een 'gewone '
tweede druk, die overigens niet als zodanig
genoemd wordt, en een tweede 'vermeerderde
en gecorrigeerde' druk. De correcties in deze
heruitgave hadden voornamelijk betrekking op
de drukfouten. De uitbreiding van deze tweede
druk had alleen betrekking op het voorwoord.
Kennelijk was er zo'n behoefte aan het boek dat
de eerste herdruk in grote haast was uitgevoerd,
zodat er te weinig tijd was om de drukproev~n
naar behoren te corrigeren. Ook nog in hetzelfde jaar 1616_verscheen er een Franse vertaling
van het boek ten behoeve van de Franssprekende gelovigen, naar men veronderstellen
mag. Behalve de eerste druk, die alleen de
naam van Burier vem1èld, zijn de herdrukken
en de vertaling een onderneming van Tournay
en Burier gezamenlijk.
Sine nomine verscheen een druk van hetzelfde werk, -de titel wordt hierin anders gespeld,
namelijk Kort ende klaer bewys ... -, uit 1618,
eveneens in het kleine octavofonnaat, dat wel-
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Harboldus van Tombergen. Predikant te Gouda van
1600 - 1619. Archief Hervormde gemeente Gouda.

licht in Gouda gedrukt is 56 . De sten, althans,
beschouwt het werk als gedrukt te Gouda. ln
het impressum wordt enigszins curieus en cryptisch ve1meld, dat deze druk 'na de copie van
Andries Burier' gedrukt is . Het lijkt niet waarschijnlijk dat er hier sprake is van een roofdruk,
dan zou betreffende vermelding immers achterwege gelaten zijn. Misschien benadrukt deze
vermelding juist dat het boek van Herbers wel
in Gouda gedrukt is, omdat verondersteld werd
dat Bu1ier als libraire bekend was. Mogelijk is
deze laatste herdruk wel degelijk door Tournay
en Burier gedrukt en uitgegeven . In 1618 was
de synode van Dordrecht reeds begonnen.
Wellicht voelden de libraires zich genoodzaakt
bij deze remonstrantse uitgave de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Tn ieder geval
betekent deze laatste herdmk, - die bovendien
aangeduid wordt al s 'Tweede editie, van nieuws
oversien, ende alleen inde voorrede tot vrede
vermeerdert', dus de tweede vermeerderde,
maar niet gecorrigeerde versie -, dat het boekje
. nog steeds populair was.

ORTHODOX CALVINISTISCH WERK
Hoewel Tournay in de eerste twee decennia van
de eeuw voornamelijk boeken ven een heterodoxe signatuur gedrukt heeft, deed hij ook
ander werk van zijn persen komen: orthodox
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calvinistisch werk en een restcategorie 'overig
werk'. Na de synode van Dordrecht was de
markt voor religieus afwijkend werk vanzelfsprekend ingestort. Tournay moest zich na 1619
noodgedwongen bezig houden het drukken van
boeken van een andere signatuur.
ln 1621 kwamen Jasper Tournay en zijn collega-libraire Pieter Rammesijn samen ' den eed
van conformiteyt van t'placcaet van den 16.
Januarie' afleggen 57 • Dit plakkaat had betrekking op de eed die libraires moesten afleggen
om te zweren geen 'foute' boeken te drukken,
in dit geval betrof het vanzelfsprekend boeken
met een heterodoxe en remonstrantse inslag.
Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad,
voordat Tournay en Rammesijn die eed kwamen afleggen op het stadhuis.
W.P. de Nachtegale
Een enigszins vreemde eend in de bijt van
Toumay's libertijnse fonds is een vermeende
uitgave van het vermoedelijke contra-remonstrantse werk van _ Willem Pieters de
Nachtegale 58 . Woorde11 uit de titel 'tot breeder
verstandt der predestinatie' doen in ieder geval
vermoeden dat het een contra-remonstrants
geschrift betreft. Het impressum van dit werk is
zeer onvolledig. Misschien is het werk helemaal
niet bij en door Tournay gedrukt.
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Petrus Datheen
Hoewel Datheen geen onomstreden figuur
geweest is binnen de gereformeerde kerk, past
zijn psalmberijming die Tournay gedrukt heeft,
in samenwerking met de Amsterdamse boekverkoper Jan Evertsz. Cloppenburch, eerder binnen
een orthodox calvistische visie dan binnen een
heterodoxe 59 . Deze herdruk in kwartoformaat
verscheen in 1610. Datheen was net als zijn
ambt- en tijdgenoot Coolhaes van huis uit
katholiek en bekeerde zich op latere leeftijd tot
het protestantse geloof. Hij leidde een nogal
nomadisch bestaan: hij reisde door Engeland, de
Duitse landen en door de Zuidelijke en
Noordelijke NederlandenóO. Hij had contact met
hervormden van het eerste uur, onder wie
Calvijn, Beza, Ursinus en Olevianus. Hij had
aanvankelijk een goede relatie met Willem van
Oranje, maar de verhouding bekoelde later zeer.
Datheen beschuldigde de prins van onstandvastigheid in het geloof en laakte diens vrijheid van
godsdienst en diens toenadering tot het katholieke Frankrijk. Datheen was vrij gematigd ten
opzichte van luthersen, maar onverzoenlijk ten
opzichte van katholieken. Hij speelde een grote
rol in de zestiende-eeuwse calvinistische synodes. Een. tijdlang liet hij zich beïnvloeden door
het davidjorisme. In 1583 verkondigde hij te
Gouda anti-Franse denkbeelden, waarmee hij
zich de gram van de Staten van Holland op de
hals haalde. De Staten vaardigden daarop een
bevel tot inhechtenisneming af. Datheen was op
aänraden van de Goudse predikant Herman
Herbers naar Vianen gevlucht, maar werd daar
toch gevangen genomen en enige tijd later weer
in vrijheid gesteld. Beroemd is Datheen vooral
geworden door zijn Nederlandse psalmberijming en de daarbij behorende vertaling van de
Heidelbergse catechismus en de gereformeerde
lithurgie. De psalmen waren vertaald uit het
Frans en sloten nauw aan bij de vertaling van
Marot en Beza. Datheen kende geen
Hebreeuws. De catechismus vertaalde hij vrij
naar de derde druk van diezelfde catechismus
van Ursinus en Olevianus. De lithurgie was
samengesteld naar Calvijns adviezen en naar die
.van Olevianus. Met de psalmenvertaling, die
zeer nauw tegen het Frans aanhing, was men in
de Nederlandse calvinistische kerk niet erg
gelukkig. In 1586 besloot de nationale synode te
Den Haag deze berijming snel te vervangen
door de meer poëtische vertaling van Marnix
van St. Aldegonde. Dit vaste voornemen werd
echter nooit uitgevoerd. De eerste druk van
Datheens vertaling en berijming verscheen in
1566 en werd in datzelfde jaar nog eens twee
maal herdrukt. De volgende twee jaren zagen
maar liefst zeven herdrukken het daglicht. Bij
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het neerhalen van de heiligenbeelden in Brugge
zongen de iconoclasten reeds een psalm uit deze
berijming. Al vrij snel na de uitgave van deze
psalmberijming werd deze door verschillende
gereformeerde gemeenten ingevoerd. Tot 1773
is Datheens psalmberijming de enige geweest.
Toch zijn er in de loop van de zeventiende eeuw
vele alternatieve berijmingen verschenen van
onder anderen Johan de Brune, Cornelis Boey,
Abraham Trommius, Jacobus Clerquius, Jacob
Revius, Antonius Deutekom, Nicolaas van der
Meer, Hermes Celosse en Johannes Six van
Chandelier. Deze berijmingen echter kregen niet . ,
de populariteit van die van Datheen61 _De popu:!f''"
lariteit van Datheens berijming was onder ande- ,
re het gevolg van het feit dat de.samensteller zelf~
zeer geliefd was en dat zijn vèffa;ling ondanks de "
bezwaren die eraan kleefden, grote delen van de :'
gelovigen aansprak. Bovendien zaten boekverkopers niet te wachten op een nieuwe vertaling,
omdat daarmee grote hoeveelheden van
Datheens berijming op de planken van hun
boekwinkel zouden blijven liggen6 2 .
Tournay schaarde zich met deze heruitgave
derhalve onder de vele drukkers die de psalmberijming van Datheen in hun fonds opnamen.
Abraham Herthogius
Aan het eind van zijn loopbaan drukte Tournay
ook ander orthodox werk en wel van Abraham
Hertog of Hertoghius 6 3. Hertog was ·orthodox
gereformeerd predikant te Sluipwijk, een
plaatsje in de buurt van Gouda64 . Hij schreef
later in 1646 een Latijns drempelgedicht bij een
jubelpredicatie van de evenzo orthodoxe predikant Jacob Sceperus te Gouda 65 . Het werk van
Hertog uit 1633 gebeurde in samenwerking met
en wellicht in opdracht van de Goudse boekverkoper en conrector der Latijnse school Maarten
Straffintve1t66, die evenmin als Tournay geschaard kan worden onder de groep orthodoxe
calvinisten. Het boek van Hertog van een jaar
later drukte Tournay in opdracht van de weduwe van de Amsterdamse boekverkoper en uitgever Dirk Troost.
OVERIG DRUKWERK VAN TOURNAY

Hierboven is duidelijk geworden dat het drukwerk uit de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw bij drukk~r Tournay bijna uitsluitend gekenmerkt wordt door een heterodox-religieuze signatuur. Dit libertijnse fonds van dissenters, dat Tournay gedrukt heeft, werd ingevuld door talloze auteurs, met een nadruk op
auteurs als Coornhert en David Joris. Naast
orthodox calvinistisch werk heeft Tournay ook
werken van een andere signatuur gedrukt.
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Bijbel
In 1625 drukte Tournay in samenwerking met
en vermoedelijk in opdracht van boekverkoper
en uitgever Hendrick Lauren[t]sz uit Amsterdam een bijbel in folioformaat 67 . Het betreft
hier in principe een Nederlandse vertaling van
een Franse Calvijnvertaling, maar met verbeteringen aan de hand van de oorspronkelijke
talen. Het oude testament werd vertaald en aangepast door Petrus Hackius. Professor in het
Hebreeuws te Franeker, Sixtinus Amama, verzorgde hierbij de vertaling en aanpassingen uit
het Hebreeuws. Het nieuwe testament werd
[ook] uit het Grieks vertaald door Hermannus
Faukelius, predikant te Middelburg. Op het
nieuwe testament had Laurensz zich een octrooi
weten te verwerven. Tournay zal in de jaren na
de overwinning van het orthodoxe calvinisme
weinig emplooi hebben kunnen vinden in de
boeken die hij tot dan had gedrukt. Hij diende
zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden, zodat hij zich noodgedwongen diende bezig te houden met orthodox calvinistische
projecten, maar ook zoals hier de bijbel in
samenwerking met Laurensz.
Kennelijk voelde Laurensz zich niet bedreigd
in zijn broodwinning door de opdracht die de
Nationale Synode na afloop van de synodale
beraadslagingen afgegeven had voor een nieuwe vertaling van de bijbel uit de oorspronkelijke talen. Overigens waren er direct protesten te
horen van de kant van de boekverkopers, die
Ï10g stapels onverkochte, reeds eerder vertaalde
bijbels op de schappen van hun winkels hadden
liggen. Pas in 1632 was de opdracht voor de
nieuwe Statenvertaling, die door de StatenGeneraal gegeven was en waarvoor door diezelfde instantie betaald was, naar aller tevredenheid voltooid 68 . De organisatie rondom deze
vertaling had behoorlijk wat voeten in de aarde
gehad. In 1625 pas hadden de vertalers, - predikanten die van hun ambtsverplichtingen waren
vrijgesteld -, in Leiden aan hun verantwoordelijke taak kum1en beginnen 69 .
Carel van Mander; Abraham van Gherwen
Een voorbeeld van het overige drukwerk van
Jasper Tournay is een uitgave van de schilder,
kunsttheoreticus en dichter Care! van Mander en
wel in samenwerking met de boekverkoper-uitgever Passchier van Westbusch, die in het jaar
van uitgave, 1609, in Haarlem resideerde 70 . Al
eerder had Tournay in samenwerking met Van
Westbusch een boek van Van Mander gedrukt,
en wel in 1607, toen bei de Iibraires in
Enkhuizen verbleven 71 . Het is een boekje met
liedjes/gedichten.
Voor auteur/samensteller Abraham van

Gherwen en diens nakomelingen te Rotterdam
drukte Tournay zes liedboekjes in een klein formaat, 16°, in de periode 1618-162472 . Abraham
Matthijsz. van Gherwen was in de eerste helft
van de zeventiende eeuw een Rotterdams schilder en dichter van tamelijk onbetekenende geestelijke liederen, die hij met soortgelijke liedjes
van stadgenoten tot enige bundeltjes samenstelde 73. Deze Rotterdamse dichters waren onder
anderen Care! van Mander, van wie Tournay in
1607 en 1609 eveneens een bundeltje met liedjes/gedichten had uitgegeven, Willem Janssen,
Andries Dircksen, Heyndrick Louwersen de
Groot, Jan Senten. Care] van Mander verzorgde
het inleidend sonnet bij een bundeltje
liedjes/gedichten van Van Gherwen, dat in 1612
in Amsterdam gedrukt was 74 . De liedboekjes
van Van Gherwen uit 1618 en 1620-1622 zijn
gedrukt in opdracht van diens kinderen. Twee
andere bundeltjes van Van Gherwen uit 1620 en
1622 zijn gedrukt in opdracht van de zilversmid
en mede-dichter Hendrick Louwersen de Groot.
In de zeventiende eeuw waren verbanden tussen beeldende kunst, en met name de schilderkunst en prentkunst, en poëzie tamelijk hecht 75 .
Men kan denken aan de populaire emblematabundels - van onder anderen Roemer Visscher
en Jacob Cats -, aan rijmprenten, maar ook aan
beeldpoëzie; dit laatste is poëzie die naar aanleiding van beeldende kunstwerken werd
geschreven en portretdichten. In veel gevallen
lijkt de poëzie zich door schilderkunstige principes te laten leiden onder het motto: ut pictura
poesis [poëzie is als schilderkunst]. Een aantal
kunstenaars was zowel schilder als dichter.
Gerard Brom meende enigszins gechargeerd:
'Nederlanders schrijven met de linker en schilderen met de rechter hand' 76.

Rijssaert van Spiere
Twee rederijkersspelen heeft Tournay gedrukt,
één anoniem in in 1614 in samenwerking met
Burier, en één van Rijssaert of Rijckaert van
Spiere uit 161677 . Van Spiere was de opdrachtgever. In deze periode was er vermoedelijk
geen andere Goudse drukker voor handen-die
een boek kon drukken.
In de zestiende en zeventiende eeuw bestonder er in Gouda drie rederijkerskamers 78 : de
Goudsblom, één van de oudste [vermoedelijk
opgericht in 1437] en. .tevens één van meest
vooraanstaande kamers in de Noordelijke
Nederlanden - het devies luidde: 'Uyt jonsten
begrepen' -, de Geele Fiolette en de Balsembloem, die door Vlaamse immigranten in 1618
opgericht was. De eerste en de laatste kamer
fuseerden in 1642. In 1590 werd in Gouda door
de Goudsbloem een stuk van Coornhert opge89
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voerd, dat de titel Israël droeg. Rijssaert van
Spiere behaalde als dichter en factor in 1596 op
het rederijkersfeest te Zandvoort de eerste
plaats voor de Goudsbloem met het spel op de
vraag: 'Hoe men Christi ter wereld meest liefde
bewijsen mag' . Dit spel kwam met twee andere
uit in 1616 bij Tournay. Deze Van Spiere
behoorde met zijn Goudse collegae-rederijkersdichters Wouter Verhee en Michiel Vlacq 79 tot
de Goudse aanzienlijken en zij waren in hun tijd
redelijk beroemde dichters. Ook hadden de
Goudse kamers, vooral de Vlaamse kamer, een
taak als opinievonnende instantie inzake politieke en religieueze kwesties. Rijssaert van
Spiere voorzag in zijn levensonderhoud als
tapijtwever. Hij behoorde met een kleine groep
Vlamingen tot het geringe dolerende deel binnen de Goudse gereformeerde kerk. Hij was
derhalve een orthodox calvinist en gomarist,
van wie er in het Gouda van voor de synode van
Dordrecht niet veel waren.
Keuren en ordonnantiën
In de eerste twee decennia drukte Tournay voor
de stad twee keuren. In deze vroege jaren uit de
zeventiende eeuw was er vennoedelijk niet veel
behoefte aan stadsdrukwerk, zeker niet in verhouding tot de tweede helft van de eeuw. Uit de
Goudse stadsrekeningen uit de eerste twee
decennia80 blijkt dat vóór Tournay libraires
Jacob Migoen in 1607 en Leendert Die1is van
Tetrode in hetzelfde jaar en in l 609 in stadsdi-ukwerk hadden voorzien. Burier verkocht een
enkele keer kantoorartikelen 81 • In het tweede en
het derde decennium was het Tournay, d{e het
stadsdrukwerk verzorgde, in 1610, 1611, 1617,
1619, 1622, 1625, 162882_ Tournay was de
enige in deze periode die stadsdrukwerk verzorgde . Anderen voorzagen in boeken, kaarten,
kranten, bindwerk en in kantoorartikelen:
Neeltgen Erasmus, Maarten Straffintvelt, Dirck
van Zij! 83 . Maar ook vonden er in deze eerste
dertig jaar van de zeventiende eeuw geregeld
anonieme leve,ingen plaats.
Na 1620 drukte Tournay nogmaals twee keuren84.
Medische werken
Twee medische boeken nam Tournay eveneens
aan het einde van carrière op in zijn fonds; werken die evenmin religieus gevoelig lagen. Eén
werk van Carolus Battus uit 1631, wederom in
samenwerking met Lam-ensz, de Amsterdamse
boekverkoper en uitgever8 5 . Battus was tot
160 l stadsgeneesheer te Dordrecht8 6 . Als artsauteur heeft hij weliswaar niets nieuws geschreven, maar hij was de eerste die boeken over
geneeskunde heeft geschreven in de landstaal.
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Conservatieve krachten bekritiseerden het dat
medische werken in de landstaal verschenen.
Dit medische werk van Battus is een herdruk
van een uitgave uit 1590 of daaromtrent. Het
andere medische werk van Cordus was ook
geschied in samenwerking met Laurensz87 .
Restcategorie
Vennoedelijk ter herdenking aan de slag bij
Nieuwpoort heeft Tournay in het Latijn een
werkje gedrukt in 1615 88 . In 1618 drukte
Tournay een bruiloftsgedicht89 . Gelegenheidswerk kwam bij hem slechts in dit ene geval van
de persen. Vern10edelijk deed hij dit in een tijd
dat er weinig voor hem te verdienen was. De
synode van Dordrecht had een aanvang genomen en hij diende voorzichtig te zijn met welk
drukwerk hij aannam. Wellicht was het in het
begin van de zeventiende eeuw in Gouda nog
niet zo'n wijdverbreid gebruik bij huwelijken
en begrafenissen gelegenheidswerk te · laten
drukken.
Voor de zeventiende-eeuwer had het gelegenheidsgedicht nog niet de negatieve klank van
'broodschrijverij' , - het in opdracht schrijven
dat 'slechts' bedoeld was om in het onderhoud
van de auteur te voorzien -, die dit genre in de
achttiende eeuw kreeg90_ In de poëziebundel
van Vondel, Poëzy of verscheiden gedichten, die
in 1682 door zijn biograaf Geraerdt Brandt
bezorgd werd, vindt men talloze gelegenheidsgedichten: zegezangen, lofdichten, klinkdichten, lierdichten, bruiloftsdichten, lijkdichten,
grafschriften, geboortedichtn, dankdichten,
klachten, hekeldichten, lofdichten op uitgegeven teksten, opdrachten, bijschriften op steden
en gebouwen, lofdichten op schilderijen en
andere kunst, bijschriften op gedenkpenningen,
schouwburgdichten, edichten in stamboeken,
etcetera. Bij nadere beschouwing blijkt het
dichtwerk van Vondel voor het grootste deel uit
het gelegenheidsgenre te bestaan. Het is een
vorm van gebruikskunst die in opdracht
geschreven is. De druk van dergelijke gedichten, die geschreven waren voor een actuele
gebeurtenis, op een plano of in een klein katern
maakte snelle verspreiding mogelijk. In deze
zin hadden deze gedichten ongeveer dezelfde
functie als de pamfletten die, op plano of in
[een] enkel [e] kwartokatern[ nen], verschenen
over actuele gebeurtenissen. Het in opdracht
schrijven van een magistraat of hooggeplaatste
personen gold in de zeventiende eeuw als eer.
De auteur kreeg als beloning niet alleen een
som gelds, maar vaak ook een edelmetalen
gedenkpenning.
Gelegenheidsgedichten kenden hun eigen
poëticale richtlijnen en voorschriften in de
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vorm van de klassieke, met name romeinse
retorica 9 1, waarbij vanzelfsprekend de heidense
elementen van goden en al te nadrukkelijke erotiek, zoals in klassieke bruiloftsgedichten
gebruikelijk was, getransformeerd werden tot
christelijke deugden. De taak van de dichter in
dit genre is tweeledig: hij moet enerzijds de
gedachten en gevoelens van de gemeenschap
vertolken, anderzijds dient hij dezelfde sociale
groep te overtuigen van zijn visie op de gebeurtenis. Over het algemeen is dit genre derhalve
'conformistisch van aard.
In hoeverre de Goudse het gelegenheidswerk
van hoge literaire waarde is, wordt hier vanzelfsprekend buiten beschouwing gelaten. Deze
studie is niet van literair-historische betekenis.
Het is echter wel van belang dat het bovenstaande excursie gemaakt is. Het blijkt dat er
vooral in [de loop van] de zeventiende eeuw
een grote behoefte komt aan dit genre en dat het
schrijven van dergelijk werk niet negatief als
loutere 'broodschrijverij' beoordeeld werd.
Voor de drukker-uitgever betekende het uitgeven van gelegenheidswerk derhalve eveneens
geregelde inkomsten , waarbij hij niet het stigma
van 'sjacheraar' of drukker van 'kruimelwerk'
kreeg toebedeeld.
SLOTWOORD
In de laatste decennia van de zestiende eeuw en
in de eerste twee decennia van de zeventiende
eeuw wordt het boekenfonds van Tournay bijna
volledig gekenmerkt door werken van heterodox , libertijns en remonstrantse aard. Tn de
periode van voor de Dordtse synode vertoont
het fonds van Tournay een uitermate coherente
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signatuur. Dat Tournay een drukker voor de dissenters geweest is, valt nu in het geheel niet
meer te betwijfelen. Tournay is de meest uitgesproken zeventiende-eeuwse libraire geweest,
die Gouda gekend heeft, met name waar het het
signatuur van het boekenfonds betreft.
Na de synode van Dordrecht was het voor
Tournay onmogelijk dit heterodoxe en libertijnse fonds te continueren. De omvang van zijn
boekproductie liep enorm terug in het derde
decennium van de eeuw, van 92 verschillende
uitgaven in de periode 1610- I 620 tot slechts
negen in de periode 1620-1630 en in het vierde
decennium van de zeventiende eeuw tot slechts
vijf uitgaven. De druk van liedboekjes in
opdracht van Van Gherwen en diens nazaten
werd voortgezet. Kennelijk was er een markt
voor, want vijf verschillende bundeltjes verschenen in opdracht van Tournay's persen. Twee
medische boeken, een bijbel, een handje vol
keuren, wat orthodox calvinistisch werk en een
Latijns werk van Coornhert. Het Latijnse werk
van Coornhert was wellicht een noodsprong.
De inhoud van het boek was er waarschijnlijk
niet minder gedurfd door, maar door het Latijn
kreeg het boek vermoedelijk een meer wetenschappelijke en dus een minder kritische connotatie.
Tournay wist zijn loopbaan als heterodox
libraire echter in stijl<'lf_te sluiten met een herdruk van een religieus libertijns werk uit de zestiende eeuw.
Veelvuldig heeft Tournay in opdracht van
anderen gedrukt binnen en buiten de eigen stad.
Het vermoeden bestaat dat hij wellicht ook op
eigen gezag boeken gedrukt heeft en zo dus een
enkele maal als uitgever is opgetreden.
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NOTEN
1. Heterodox is het antoniem, het tegenovergestelde
begrip, van orthodox. De laatste term heeft betrekking
op het calvinisme, het nederduits gereformeerde geloof,
zoals het calvinisme in de I 6e en l 7e eeuw genoemd
werd, van mensen als Gomarus en medestanders.
Heterodox geloof betreft de meer rekkelijke vorm van
dat calvinisme, dat derhalve afweek van de orthodoxie:
het remonstrantisme is de bekendste rekkelijke vorm.
De term libertijns wordt enerzijds gebruikt als synoniem voor heterodox, anderzijds ook gebruikt voor de
vormen van het hervormde geloof die nog meer afweken, over het algemeen ' vrijzinniger' waren dan de
orthodoxie. Deze vorm van religieus libertisme dient
men niet te verwarren met het 18e-eeuwsc begrip libertijns dat dan een andere betekenis krijgt in de zin van
'losbol'. Let wel: het gaat hier steeds om het hervom1de geloof en vrijwel steeds over het ca lvinisme. Het
katholieke geloof, de niet-christelijke geloven en zelfs
andere vom1en van het hervormde geloof, zoals het lutheranisr.n e vallen hier buiten. De wederdopers of sacrementariërs vallen wel binnen het bereik van het heterodoxe of libertijnse geloof. Het lutheranisme was aan het
begin van de l 7e eeuw niet erg wijdverbreid in de
Republiek. De dopers daarentegen hadden reeds lang
hun invloed doen gelden.
Voor de synode van Dordrecht van 1618/ 19 had de
Nederlandse hervormde kerk zijn 'vaste vorm' nog niet
gevonden. Eind l 6e en begin l 7e eeuw werd er door
met name predikanten uitgebreid gediscussieerd en
gepolemiseerd over de leerstellingen en inrichting van
de nederduits gereformeerde kerk. Het betrof steeds discussies over de necessaria, de noodzakelijkheden, en de
non-necessaria, de niet-noodzakelijkheden, van het
Nederlandse cal vioisme. Eén voorbeeld volstaat hier:
de remonstranten of Arminianen achtten de predestinatie, de voorbeschikking Gods, als niet behorende tot de
necessaria van het geloof, de contra-remonstranten of
Gomaristen beschouwden de voorbeschikking juist wel
als necessarium.
2. geboren ca. 1560 te Leuven, begraven te Gouda in
·· 1635. Zijn laatste boek is in 1634 gedrukt. Tournay is
dus tot o·p hoge leeftijd werkzaam geweest.
3. P.1-LA.M. Abels, 'Spreekbuis voor dissenters. De drukkerij van Jasper Tournay', in: In de slad van die Goude,
22e verzameling bijdragen. 1992; 221-263 .
4. o.a.: Leiden, Amsterdam [VU en UvA], Utrecht,
Nijmegen, Groningen, Arnhem, maar ook de
Koninklijke bibliotheek te Den Haag, die weliswaar
geen universiteitsbibliotheek is, maar werkelijk de
'koning' onder de Nederlandse bibliotheken is.
5. Voor de volledigheid volgt hier een lijstje van de voornaamste Goudse libraires getoond met het aantal van de
door hen gedrukte werken:
1. Cornelis Dijvoort: 192
2. Jasper Tournay: 158
3. Willem van der Hoeve: 52
4. Pieter Rammesijn: 52
5. Lucas Kloppenburg: 29
6. Justus van Hoeve: 14
7. Jacob Migoen: 12
8. Johannes Endenburg: 11
9. Theodoor Bockhoven: 10
10. Frans Hola: 9
11. Andries Burier: 8
12. Rutger Broekman: 5
Daarnaast blijven er twee restcatagorieën over, waarmee
de zeventiende-eeuwse Goudse librairie voor het
6. In veel gevallen traden de boekverkopers op als uitgevers, maar ook wel traden particulieren als zodanig op.
Het staat niet onomstotelij k vast dat Tournay naast zijn
drukkersschap - want boekverkoper was hij zeker niet ook als uitgever optrad, maar er is een sterk vermoeden
omtrent zijn uitgeverspraktijken.
7. zie o.a. Abels, o.c.: 223-227; eveneens Endenburg, 'Een

92

Goudsch boekdrukkersgeslacht uit de l 7e eeuw', in:
Die Goude. Tweede verzameling hijdrage11, Gouda,
[ 1940], 106-119.
8. 12 boeken van Coornhe11, vier anonieme werken over
Coornhert, alle in Gouda gedrukt.
--[-J, B0otge11 wt het schip van de tweede antwoorde van
D.V. Coornhert, opte replijcke der predicanlen disp11talie va11 e,.fzonde, gedruckt ter Goudc by Jasper Tournay,
anno 1610;4°; [Kn 1749]
--[D.V Coornhert], Van de toelatinge ende decrete
Godts. Bedencki11ghe ofde H. Schrift oock inhoudt sulcx
als M,: Johan Calvijn ende T Beza daer van l,eere11 {. ..].
Beri:,pinghe daer over van Rey11ier Dontec/ock ende de
anrwoorde daer op va11 D.V. Coornhert [ ..]. Van de e1F
zonde [ ..}: ondersoeck van D. V. Coomltert, ter Goude,
by Jasper Tournay, anno 1610; 4°; [Kn 1763]
--[-], Van de e,fzonde. Disputatie tusschen de predicanten tot Haarlem. ende D.V. Coornltert, ter Goudc, by
Jasper Tournay, anno 1610; 4°; [Kn 1764]
--[-), Theriake l teghen het venijnig/ie wroeg-schriji by
Aren/ Cornelisz. ende Reynier Do11tek/ock [...}. verloonende den onsc/111/dt va11 D. V. Coornherl ... , ghedruckt ter Goude by Jasper Tournay, anno 161 O; 4°; [ =
Kn 1750]
--[D.V. Coornhert], Sendtbrief van D. V. Coornhert met
antwoorde van de twee predicanten Ie Delft daa,vp
ende replije van D.V. Coornhert, ter Goude, by Jasper
Tournay, anno 1610; 4°; [Kn 1751]
--D.V. Coornhert, Dolingen des ca/echismi. anderwerven blijckende in des se(f.i beproefde p1veve. (Int boeck
weder/egginge ende de censuren of berispingen van
Aren/ Cornelisz., Reynier Dontecklock ende Johannes
Gerolbolus ... , ghedruckt ter Goude by Jasper Tournay,
anno 1610; 4°; [Kn 1752]
9. --H. Bonger, Leven en werk van D. V Coornhert,
Amsterdam, 1978.
--H. Bonger et al., Dirck Volker/sz. Coornhert. Dwars
maar recht, Zutphen, 1989.
--P.H.A_M. Abels, 'Spreekbuis voor dissenters. De drukkerij van Jasper Tournay', in: N.D.B. Habern1ehl et al., In
die stad van die Goude, twee-en-twintigste verzameling
Bijdragen van ' Die Goude', Delft, 1992: 221-262.

Dirck Volckertsz. Coornhert (J 522-1590) naar een
gravure van Hendrick Goltzius. Foto: Fonds Goudse
Glazen
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--8. Glasius, Gudgeleerd Nederland. Biographisch
woordenboek van Neder/andsche godgeleerden, 3 dln,
1851-1856, dl 3:306-312.
10. H. Bonger en A.J. Ge ldcrblom , 'Coornhert en Sebastian
Franek ' , in: De zeventiende eeuw, jrg. 12 (1996) nummer 2: 321-339: 329.
11. [John Locke], Epistola de 10/eranria ad c/arissim11111

virum T.A.R.P.T.0.l.A. , scripta ci P.A.PO.l.L.A.,
Goudae, apud Juslum ab Hoeve 1689; 12".
In de tijd dat dit boek gedrukt werd, was het Latijn toch
nog wel de lingua franca van de wetenschappers.
12. Deze twee delen zijn voor één bibliografische eenheid
gerekend.
13. Boogaert trad op als uitgever van een deel van
Coornherts boeken.
14. Impressum: jaar en plaats van uitgave; naam en adres
van boekverkoper en/of drukker. Het impressum is
onderaan de tite lpagina afgedrukt. Het colofon, de
naam en het adres van alleen de drukker, bevindt zich
achterin een boek. Niet elk boek kent een colofon, ook
niet kent elk boek heen een impressum . Indi en een boek
een 'gevaarlijke' inhoud had, wensten de drukker en
boekverkoper onbekend te blijven in verband met censuur- en represaillesmaatregelen.
15. o.a.:[-), Bootgen wl hel schip van de tweede antwoorde
11an D. V Coomherl ... , !6!0 = Kn 1749
[- ), Vi:m de e1ji.011de. Disputatie tusschen de predicanten
rot Haarlem, ende D. V Coornhert, 1610 = Kn 1764; zie
voor de rest onder de vermelde titels van en door
Coornherl, noot 8.
16. sten is de afkorting voor het instihmt dat bezig is het
oudere boekenbezit in Nederlandse universiteitsbibliotheken te inventariseren en toegankelijk le maken: Short
Tittle Catalogue of the Nctherlands.
17. [-], Vermaninghe aan Reynier Donrec/ock.. .. , l 61 l [2e
druk] [de Ie druk verscheen s.n. in 1610 - Kn 1761] Kn 1762
18. Aendachtige gebeden ende meditatie" over den ljen
psalm ... , Gouda, Jasper Tournay, 16 l 8, in 8°
19. Kerkghang. .. , 1590
Nederlands
Biografisch
Woordenboek
20. Nieuw
[NNBW], Vll, 169 e.v.
··21. Om verwarring te voorkomen: de eerste uitgave van het
'verzameld werk' van Coornhert was weliswaar in twee
banden verschenen, maar deze twee banden vormden
samen het eerste deel.
22. zie b.v. S. Zijlstra, Nicolaes Meyndertsz. van Bleswifk.
Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme,
s.l. , s.a. [1983]: 5-27; 6 1-111.
23. D. Nauta et. al. [eds], Biografisch lexicon voor de
geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dl. 2,
Kampen , 1983: l 59-162.
24. Een convoluut is een boekenband, waarin meerdere,
afzonderlijke werken gebonden zijn.
25. In veel uitgaven ontbreekt het jaar van heruitgave en
worden de jaren van heruitgave geschat.
26. Sine 110111i11e, sine loco: zonder naam van de
drukker/uitever en zonder plaats van uitgave.
27. [David Joris], Dar vierde hand-boecxken. Daer in veele
ghebeden ende vermaningen tot bidden ... , s.l., s.n.,
ghedruckt in 't jaer 1626; go
28. Dit is niet helemaal juist; in het Latijnse werk, dat in een
convoluut is gebonden, zijn de impressa en de naam van
de auteur niet op alle titelpagina's vermeld. Maar gezien
het convoluut, waarin de verschillende werken zijn verzameld, is er geen sprake van onduidelijkheid omtrent
auteur en drukker.
--[Sebastiaan Castellio], Contra libel!us Calvini in quo
ostendl!re conatur haerelico.,· jure glad!i coercendos
esse ... , s.l. [Gouda], s.n. [Tournay), !612; go [ook verschenen onder de titel: Dissertatio, qua dfaï;utato,; quo
iure, qouve _fi-uctu haeretici sunl coercendi gladio vel
igne.
-Sebastiaan Castelli o, Proeve van/ ware e11de valsche
gheloove ... , s.l. [Gouda?], s.n. [Jasper Tournay?];
29. Zie b.v. Zijlstra, o.c.: 97-IOO

30. --Sebastiaan Franck, Vim her rycke Chris//. Een Michrelljck /raclaet. ../Van de ken11isse Gods. van waer dat ~y
coml, e11de hoe dat men haer studeren sa/ ... , ter Goude,
by Jas per Tournay, , ter Goude, by Jasper Tournay, l 611;
40
--Sebastiaen Franck, Krijgh-boeck des vredes.(..] Ende
nu in Nederd11yrsch overgheset door David Willems:
Camerlick, ter Goude, by Jasper Tournay, voo r Andries
Burier, boeckvereooper, 16 l 8; 8°.
31. Zie b.v. J. Lindenboom, Eenfnmc-tireur der reformatie.
Sebastiaan Franck, Arnhem, 1952
32. Anti-trinitarisme: hel niet geloven in de drie-eenheid
van Vader, Zoon en Heilige Geest, met name kreeg dit
vorm bij de socinianen, die -later- met de Spinozisten
als ongelovigen en ketters werden beschouwd. Ook
heden is men het er in het algemeen over eens dat het
geloof in de drie -eenheid een fundament is van het
christelijk geloof.
33. Geciteerd in: H. Bonger c.s., o.c.: 327.
34. Banger c.s., o.c.: 325
3 5. Bonger, c.s., o.c.: 323
36. [Adriaen Cornclisz van Hacmstede], Historien der vromer manelare11, Amsterdam, J.E. Cloppenburg, 1634,
[colofon: ter Goude, gedrukt door Jasper Tournay,
!633]; 2".
Zie voor Van Haemstede o.a. NN BW I, 1013.
37. [-], Ratelwachs meprecht, tegen 't /)()eek van den schijnduechtsamen engel ofre gheest van Cornelis van Hil,
predika11t [..} tot A lckmaer [. ..}. ghedruckt tin na 1611,
s.n., s.l.; 4"; [Kn l 839) .
38. NNBW, !, 56 l e.v.
39. Abeeldighe va11 de ware sichtbare kerkcke
40. I.O. - Jacques Outerman, Een claer hewljs uyl Gods
woordr; dat Godt [. ..] alle menschen door Chris /11111 [. ..]
vercoren heef/ lol den eeuwighen leven ... , s.l. Gouda),
s.n. [Jasper Tournay], 1612; 8".
4 l . De catalogus van de U BA veronderstelt dat het werk in
Gouda gedrukt is.
42. Van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden .... , 21 dln , Haarlem , !852178, dl. 14: 279.
43. Van den eenigen God, ende synen sone .Jesus Christus .. .,
[Gouda], [J. Tournay], 1618, 4°. Dit boekje is niet per
autopsie geraadpleegd, maar gevonden via drs. 1.
Weekhout in C. Sepp, Het staatstoezicht op de godsdienstige lelterkunde in de Noordel(ike Nederlanden,
Leiden, 1891: 57-60. Drs. Ingrid Weekhout bereidt een
proefschrift voor over boekencensuur in de Republiek.
44. --Caspar Coolhaes, Waterboecxken, hetwelcke ae11wijst,
hoe men seeckere edele ende seer goede spirirus [. ..}.
wateren, crachtwa/eren ende ghedestilleerde o/ien 101
een yeder crackheyt ende ghebreken des menschen
lichaem.,· {..J .m wel uytwendich als inwendic/1 [...] .ml
mogen gebruycken ... , gedruckt tot Goude, by Jasper
Tournay. 1608. 8°
--(C.C.VM.l.D.H.G.=Caspar Coolhaes, vlgs Kn],
To111zs1een 101 een seecker pmeFe, we/ex inder waerheyt
de apostolische, catho/l}cke. euange/ische, gherejormeerde reyne kerkcke zy... , ter Goude, by Jasper
Tournay, anno !608, 4°; [Kn 718][Kn: dit is een 2e druk;
Ie druk is wr. uit 1584 zonder impressum met een
opdracht aan 'jonekcr Adriaen, hcerc van Swietcn,· gouverneur 'en de regeering van Gouda')
--Caspar Coolhaes, Naedencken ofde di.,pulalien van de
godtlijcke predeslinalie [ ..} oorbaerlifck ende stich1e/ijck ghe/racteert, ofte verhandelt konnen worden, gedruekl ter Goude, by Jasper Tournay, l 609; 4°; [Kn 1639)
45. H.C. Rogge, Caspar Jans;oon Coo/haes, de voorloper
van Ar111i11i11s en der Rèii1011stranten, 2 dln, Amsterdam,
1856-1858.
46. C.C.VM.l.D.H.G., Tourzsteen 101 ee11 seecker proeve.. .. ,
1608 = Kn 718
47. --Herboldus Thombergius, De c/eyne zandt-berch van
parabolen ende ge/ijckenissen, uyt de groote Bybel der
edeler nature .... , ghedruckt ter Goude, by Jasper
Tournay, aen de Cralen-brugghe, inde Druckerye, Anno
1612. 4°.
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Jaarrekening St.-.lanskerk 1622. Begraven: Neeltgen Jasper Tournaijen dochte1; kercken [graJJ 8.0.0.
Overgeluijt een poos (drie kwartier) met de twee kleijnste [klokjes} / .13. 0.
--Eduardus Poppius, De enge poorre, ofte, predicatiën
over eenighe voortrejfèlijcke tex/en ojie spreuken der
heyligher Schrifiure ... , ter Goude, by Jasper Tournay,
voor Andries Burier boeckvercooper, 1616; 4°.
! ! !Ook van dit werk bestaat nog een versie, dezelfde
titel, hetzelläe impresswn; hetzelfde formaat, waarvan
slechts de fingerprint verschilt. [Kn 3555, E. Poppius,
Aenhangsel vande Enge-poort, vervatende een verclaringhe over de woorden des apostels Pauli ... , tot
Enghuysen, by Deodatus Waermondl, 1624, 4"].
48. Petrus Cupus, [... ] Ondersoeck. over d 'onsc/111/t ende
<!fivijsinghe Andriani Smoutii ... , ter Goude, by Jasper
Tournay, anno 1610; 4°; [Kn 1777].
49. NNBW, 1: 781
50. [Johannes Arnoldi Corvinus], Verantwoordinge tegens
de hevige predicatie Fesri Hommii, gedaen in de Ste.
Pieters kercke rot l eyden den x ~j. Octobris deses Jaers
1616... , ter Goude, by Jasper Tournay, voor Andries
Burier boeckvercooper, 1616; 4°; [Kn 2294].
51 . Vandaar dat het niet vreemd is dat een anoniem verschenen pamfl et tegen Donteclock door sommige
instanties toegeschreven wordt aan Coornhert [KB en
sten J en door een ander [Knuttel] aan Corvinus.
52. SHAM. Drb 7)vuwboek gerecht 53 C; 27 sep, 3 en 11
nov 1620; getrouwd Jan Janss, lapistier en Nccltgen
Jaspers [in de marge staat: Jasper Tournay], beiden jongeluiden van der Gouw.
Neeltgen sterft in 1622: Index rekeningen begrave11
in/bij S1.-Ja11skerk 1575- 1670: Neeltgen Jasper
Toumaijendr.: 31- 12- 1622: b. 8-0-0/1. 1- 13-0; zie ook: P.
Abels, o.c.: 239, die hetzelfde constateert.
53. [·], Zedich ondersoeck D. lacobi Arminii [ ..}. Op hel
" boecxken, we/ck D. Guilhelmu.,· Perkinsius uytgegheven
heefi. Vande mcmiere ende ordre der predstinalie. [Het
eerste - tweede deel], ghedrnckt t.er Goude, by Jasper
Tournay, voor Andries Burier, boeekvercooper. Anno
1617. 4°; vertaald uit het Latij n door Daniel Wittius.
Men zou denken aan de hand van de titel dat het boek
geschreven was door Arminius. De sten
54. --D.H. Herbers, Cor/ ende claer bewijs uy t de H.
Sc/1riftuy1; van ·1 ghevoelen der ghereformeerde /eeraren, die een huydig hen daghe van sommighe
Remo11stranlen genoemr worden ... , ter Goude, by
Andries Burier, 1616; 8" [Ie druk].
--D.H. Herbers, Cort ende c/aer bewijs uyt de H.
Schriji.uy1; van 't ghevoefen der ghereJórmeerde /eem ren, die [ ..} remonstranlen genoemt worden, aegaende
de Godl/jcke predestinatie [[ende andere aenlevende
poinclen]] ... , ter Goude, by Andries Burier. 16 16 [colofon: Ghedruckt by Jasper Tournay. 16 16]. 8°.
--D.H. Herbers, Cor! ende claer bewijs uyt de H
Schrifiuy1; van 't ghevoelen der ghere(ormeerde feeraren die ten huydighen daghe van so111111ig he remo11stmn1e11 genoemt worden aengaende de godlijcke predestinotie ... , Gouda, by Andries Burier, 1616 (colofon: gedrukt
bij JasparTournay, 1616; 2e editie van nieuws oversien,
alleen de voorrede 't.ot vrede vermeerdert'; 8".
--D.H. Herbers, Vérifieation briefve er c/aire par la
pamle de Dieu de /'opinion des ministres réformés, qui
so11t nommés aujourd 'huy par quelques 111,s remonstnmls, touchant fo prédestination divine... , à der Gouw,
chés André Ilourier, 16 16; [colofon: G. Tournay], 8°
55. Zie b.v. J. de Bie en .1. Loosjes, o.c. : 715.
56. D.H. Herbers, Kort ende kfaer bewys uy 1 de H.
Schrifl11e1; van 't ghevoefen der ghereformeerde leeraren. die [.} Remonstmnren ghenoem/ worden, aengaen-
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de de godlicke predestinatie [[ende andere aenklevende
poincren]j. .. , na de copie van Andries Burier, ter
Goude, 1618; 8". 'Tweede editie, van nieuws oversien,
ende alleen inde voorrede tot vrede vermeerder!'.
57. SHAM, Kamerboek /62 1, OA 95,ji,. 27110 .
58. Willem Pietersz de Naehtcgalc, Een recht-snoer ofte
c/eyn tracraet der heyligher Sc/1rifiuer-plaelsen dienende tot breeder verstand! der predestinatie ofte verkiesinge Gods. Verva1e1 in 129. vraghen ende antwoorden
[ ..], im Jaer 1611 , s. l. , s.n., s.a. (1611] ; 8". Het boek
komt niet voor bij H.C. Rogge, Bibliotheek der
Remons11rm1.1·che geschr/fien, Amsterdam, 1863. Maar
ook niet bij J. van der Haar, Schatkamer van de gerejÏJr111eerde theologie in Nederland [c. 1600 - c. 1800}.
Bibliogrcifisch onderzoek, Veenendaal. [ 1987].
Het cataloguskaartje van de UBA vem1eldt als plaats
van uitgave Gouda; dat kan in deze periode niemand
anders dan Tournay zijn. Misschien is de veronderstelling van de UBA niet juist
59. Petrus Dathenus, De C.l. Psalmen Davids. Wr de11
Fm"choysche11 dichte in Neder/andtschen over-gheset
[ ..]. 1\1/itgaders den Christelijcken Catechismo... , tot
Amsterdam, by Jan Evertsz. Cloppenburch, boeckverkooper op 't water inden vergulden Bijbel, 16 1O; 4°;
gotisch; [colofon: Ghedruckt by lasper Tournay. Anno
1610]
60. N BW, 11, 367 e.v.
61 . E. Stronks, Stichten ofschilleren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gerefo rmeerde predika111en, Houten,
l 996: 21-22; [dissertatie].
62. Van Eeghen vermeldt dat in 1603 Cornelisz. Claes te
Amsterdam en Jan Bouwens te Leiden een octrooi van
de Staten van Holland op deze uitgave verkregen voor
vier jaar; I.H . van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, Amsterdam 1960-1978, 5 dln; dl. V 1: 20 1; Van
Eeghen heeft nog veel meer over de [Amsterdamse]
boekhandel gepubliceerd, zie O.S. Lankhorst en P.G.
Hoftijzer, Drnkkers, boekverkop ers en lezers in
Nederland tijdens de Republiek. Een hiswriograflsche
en bibliografische handleiding , Den Haag, 1995: 178,
nrs. 176- 190.
63. Abrahamus Hertoghius, D en ede/dom der Christenen.
Dar is ee11 lley lich ondersoeck der H. Sc/1rifiuere ... ,
ghedrnckt ter Goude, by 1. Tournay 1633 . Men vindtse
te coop by Marten Straf-int-velt, boeckvercooper in 't
Wijstraet [sic], inde Chronijck. Privilegie vande H.H.
Staten Genernel voor vij f iaren. 8".
--Abrahamus Hertoghius, Hypotyposis 27. conciom1m:
ofie een e:cemplaer van 2 7. predicalien, lw11dlde11de van
de ghelijdjimnicheyt des l!jdens, der geloovigen, mei
liare11 hoojäe /es11 Christo... , t' Amstelredam. Voor -de
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GOUDA EN SINT OLEVAER 1
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
!Jsseldijk bij de Dijks- 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
l 954 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 I (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. 2
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 fi.mctie had de kapel en wat precies was de rol van
het schippersgilde bij de exploitatie ervan? En
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 opmerkingen van Walvis, over mappen met mate1iaal over de Olevaerskapel aangelegd door De
Lange van Wijngaerden en Geselschap, en
vooral over een omvangrijk dossier samengesteld door Johannes Taal. 4 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 vennelding 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 afgedragen.5 Een vergelijkbare rente op een huis in
de Spieringstraat wordt al in 1476 aan 'Sinte
Olevaer' uitgekeerd, te1wijl in dat jaar ook sprake 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 hebben 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 Pötterspoort en die bij de Olevaerskapel. Ook de
kapellen zelf moeten het ontgelden. 7
Hoe lang de kapel er vóór de eerste vermelding al stond is moeilijk te zeggen. Het wijkje
buiten de Dijkspoort is zeker enkele tientallen
jaren ouder. Reeds in 1435 staan er huizen bui.ten de 'Huge Ockerssoenspoorthuys', zoals de
Dijkspoort vanouds heette. 8 Het staat vast dat
zich hier ook scheepswerven bevonden. 9 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 vijftiende 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 Gouds.~ , 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. 10 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. 1 1 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 I en zijn
Friese kolonisten. Iets verder kunnen we nog in
de tijd terug, als met de raadselachtige 'scoenbaerdsen' die in 1404 worden vermeld, de
schippers zijn bedoeld. 12 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. 13 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': 14 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. 15 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 collecte 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. 18
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. 19
Het functioneren van de kapel
De Olevaerskapel had als functie, aan voorbijvarende schippers gelegenheid te geven voor
het vervullen van hun godsdienstige plichten,
aldus Pot. 20 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 1510 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 1510 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 gildeb1ief 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 Da&.rentegen 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 acte
van 1570 een regeling getroffen tussen de
dekens en gildebroeders van Sint Olevaer 'van
binnen der Goude' ener- en de kapelmeesters
'van buiten' anderzijds. De regeling bezegelt
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 verschi ll ende · componenten. Er
waren rente-inkomsten, bijvoorbeeld uit het al
genoemde e1f in de Spieringstraat,31 maar ook
uit op de stad Gouda lopende losrenten .32 Ook
uit een scheepswerf betrok het gi lde inkomsten.33 De gildebrief van 1510 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 collecte-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 ove1tredingen 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 talrij ke 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.
Sint Olevaer
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 Olevaer niet op de kerkelijke kalender
voorkomt, moeten we op zoek naar de ware
identiteit van deze Goudse heilige.
Op het eerste gezicht is Sint Odulphus de
beste kandidaat. Zijn 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
Odulphus
werden
bewaard
in
de
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 hoewei 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 afte
wenden. Niet Frederik, maar Odulphus celebreert 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.39 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 FJit,se kolonisten vanuit
Staveren, maar aan rechtstreekse invloed van
Oudmunster.42 Voeg daar nog bij, dat in Schîeland 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
Odulphus.
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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. 45 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 Reinier Snoy staat Olanus; vennoedeJijk is dit een verlezing 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 Sin te Odulphusdage', niet 'na Sint
OJevaersdag' .47
Doorslaggevend is de tekst van de oorkonde
die in 1443 werd opgemaakt van de wijding
door Johannes, bisschop van Cork, als wijbisschop van het diocees Utrecht, van 22 altaren
in de Sint-Janskerk en elders in de stad.4 8 Als
vierde in de rij wordt in deze officiële Latijnse
oorkonde een altaar genoemd dat is gewijd aan
'Olavus et Earnundus' en aan enkele meer
bekende heiligen. Zonder twijfel gaat het hierbij 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. 4 9
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,
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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 strijd
tegen opstandige onderdanen werd geherinterpeteerd als een strijd voor het christelijk geloof.
De kerk te Trondheim waar Olaf begraven was
werd een bedevaartplaats en hijzelf de nationale heilige van Noorwegen. Ook in de andere
Scandinavische landen en daarbuiten vooral in
Engeland verbreidde zich zijn cultus. In
Zweden heette hij Olof.50
Het altaar van de schippers in de SintJanskerk had dus als voornaamste patroon Sint
Olaf(van Edmund hoort men in minder officiële 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
Dijkspoort 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'. 51 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 Olofsmemorie (een broederschap met als
voornaamste doel het houden van zielmissen). 52
In de Sint Nicolaas- of Bovenkerk in deze stad
stond een altaar gewijd 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 Caecilia. Het altaar
werd in 1451 gesticht door een zekere Pauwels
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De dood van Sint Olaf bij Stiklestad. Miniatuur in het Flateyjarbók Gks J '005 kol 31 o
Koninklijke Bibliotheek Kopenhagen.
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De Oudezijds- of Sint Olofskapel te 'Amsterdam, naar Domselaar 1660. Ook afgebeeld in de publicatie Vondsten onder Sint Olof,kapel p. J,
Foto GemeentearchiefAmsterdam.
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Jansz van Wordragen, een korenkoper. 55 Den
Bosch bezat een vitte (handelsnederzetting) op
Schonen (Skäne) in Zuid-Zweden. 56 Het ligt
voor de hand dat er verband is tussen de
Bossche Schonenvaarders en de Olafsverering
aldaar. Ondubbelzinnig is de situatie in
Haarlem. Hier was Sint Olof (Olavus) de
patroon van de grootschippers. Zijn altaar in de
Sint Bavokerk werd ook wel het 'Schonevarsouter' genoemd, omdat het toebehoorde aan
de Schonenvaarders. 57
Een frappante parallel voor Gouda levert de
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, bij 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.58 De vroegste vermelding van de kapel,
die dateert uit 1451, spelt de naam van de heilige als 'Olever': dat is dus bijna identiek met het
Goudse 'Olevaer' .59 Waarom wijdde men de
kapel in 1451 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 episo,den 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

Zegel van Staveren, 2e helft van de 14e eeuw,
'SIGJLLVM BVRGENSIVM DE STAURIA' 1369.
Stadsarchief Hamburg.

op de huidige dag: zo zijn de fjorden ontstaan.6 1
Een ander verhaal meldt een scheepsraèe tussen
0 Jaf 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.64 Ze leverden er goederen van het
continent zoals bier en Rijnwijn af en namen
onder meer steenkool als retourlading.6 5 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 Scandinavië, maar wie vao_ui.t Holland deze stad wil
bereiken moet wel langs Schonen. In deze
samenhang k1ijgt 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-Emopa ook
in Engeland verbreidde. Omdat in Gouda de
verering van Olaf was geassocieerd met die voor
Edmund, is het plausibel de oorsprong van de
Goudse Olafsverering in Engeland te zoeken.

Samenvatting
De kapel van Sint Olevaer buiten de Goudse
Dijkspoort wordt voor het eerst vermeld in de
periode 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 administratieve 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 =Archiefgilden
Dank aan drs. Martha Hulshof en aan drs. Bart lbelings,
die verscheidene suggesties ter verbetering van dit artikel hebben aangedragen.
2. S.J. Fockema Andreae, Willem I Graaf van Holland
1203-1222 en de Hollandse hoogheemraadschappen
(Wormerveer 1954) 25-30. Overgenomen door H. van
der Li.nden, 'Het platteland in het Noordwesten met
nadruk op de occupatie circa l 000- 1300' in: Algemene
Geschiedenis der Nederlanden Il (Haarlem 1982) 4882, aldaar 69.
3. G.J.J.Pot, 'De Sint Odulphus-kapel buiten de Dijkspoort
aan de IJssel', Nieuwe Zuid-Hollander d.d. I 7-08-1949.
4. I. Walvis, Beschryving der stad Gouda ][ (Gouda en
Leiden 1714) 186. StrAHM, verzameling C.J. de Lange
van Wijngaerden, dossier 67; verzameling J.E.J.
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Geselschap, dossier 25; verzameling J. Taal, dossier 44.
Op de Utrechtse doctoraalscriptie van Sjoerd de Meer,
'De Wint Waijt. De scheepvaart van Gouda in de 15de
eeuw ( 1390-15 I 4 )' berust een embargo. Ik heb alleen
gebruik kunnen maken van een samenvatting: Henny
van Dolder, 'De scheepvaart in de J 5de eeuw', Tidinge
4 nr. 3 ( 1986) 8- I 1. Daaruit blijkt dat De Meer voor de
identiteit van de heilige tot dezelfde conclusie komt als
ik.
5. Stadsrekeningcn van 1484 en 1485: StrAHM, OA inv.
1147 f. 14 en 1148/9 f. 15v: I 3/4 nobel rente voor Sint
Olaversgilde resp. Sinte Olavus capelle.
6. Rente: RA inv. 3 I 9/320 f. 43 d.d. 15 mei 1476: 14 sc.
voor Sin te Olivaer. De koster: RA inv. 1203 (erfhuiscedule); maar soms hadden ook altaren in de Sint
Janskerk hun eigen koster.
7. R. Snoy, De rebus Batavicis libri XI!!, uitgegeven door
Jacobus Brassica in: F. Sweertius, Remm Belgicarnm
Anna/es Il (Frankfort 1620) 177. Voor de historische
achtergrond zie M.P. van der Linden, De burggraven
van Montfoort in de geschiedenis van het Sticht Utrecht
en het graafschap Holland (ca. 1260-1490) (diss.
Amsterdam; Assen 1957) 172-173; M .J. van Gent,
'Penijelike saken ·. Hoeken en Kabeljauwen in het
B0urgomlisch-Oos1e11rijkse
lljdperk.
Hollandse
Historische Reeks 22 (Hilversum 1922) 379. Het verhaal ook, met verkeerd jaartal, bij Walvis, Bescht)!ving,
H, I 86. De toedracht is anders dan Pot, . 'De Sint
Odulphus-kapel', zich voorstelt.
8. StrAHM, Gilden inv. 43 nr. 2: rente op een halfhuis buiten Hugc Ockerssoenspoorthuys, belend door twee
andere huizen, d.d. 10 maart 1435. Vgl. ook inv. 43 nr.
1 d.d. 16 jan. 1450.
9. Gilden inv. 43 nr. 3: Willem de scheepmaker (1460).
Vgl. ook L.M. Roll in Couquerque en A. Meerkamp van
Embden, Rechtsbronnen der stad Gouda. Werken OVR
2e reeks 18 (Den Haag 1917) 307; vgl. 510. OA inv.
811, regest 445 d.d. 18 nov. 1568.
10. StrAHM, SJ inv. 33. Meer bijzonderheden over dit
altaar verderop in dit artikel.
11. SJ inv. 24 f. 38v en 51 v-52. Zie Bianca van den Berg,
'De vijftiende-eeuwse Sint-Janskerk te Gouda en het
grafboek van 1438-1489' , Bulletin KNOB 93 (1994)
214-225. Volgens RA inv. 396 f. 14 stond het altaar tot
kort voor 1516 tegen één van de pilaren vóór het koor.
12. Rollin, Rechtsbronnen, 33. Op deze kwestie wordt verderop ingegaan.
13. Gemakshalve verwijs ik naar J.C. Visser, 'Gouda, de
wording van een polderstad', Historisch-geografisch
Tijdschrift 94.2 (1994) 37-52; daarin ook de verdere
literatuur.
14. Gilden inv. 42.
15 . RA inv. 319/320 f. 193. Vgl. ook RA inv. 321 f. 95v
( 1517) en f. 215v ( 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 Olauscapclle'.
17. OA inv. 43 f. 66v.
18. Zie K. Goudriaan, 'Maria ter Nood Gods', Tidinge 14
(1996) 93-100, aldaar 96-97, met bespreking van de
bronnen.
19. Walvis, Beschryvi11g, Il, 186.
20. Pot, 'De Sil_lt Odulphus-kapel'.
2 I. Vgl. de regeling voor de bekostiging van de liturgie in
Gilden inv. 42.
22. Gilden inv. 4. Zie M. Hulshof, 'De gilden' in: K.
Goudriaan e.a., De gilden /11 Gouda (Gouda en Zwolle
1996) 87-148, aldaar 100°102.
23. RA inv. 9 f. 199v (1556).
24. Gilden inv. 5.
25. Gilden inv. 4.
26. Niet in de gildebrief van 1510, maar in de notariële acte
van 1570: Gilden inv. 42.
27 . Vergelijk de opmerking van de vicecureit van Gouda in
1514 tegenover de landsheerlijke enqueteurs, dat als
alle schippers thuis zijn het aantal communicanten in
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Gouda boven de 10.000 ligt, anders tussen de 9.000 en
10.000: In.farmacie up den stae/ facu/Jeyt ende gelegenrheyl van de steden ende dorpen van Hof/a11t ende
Vries/ani. Ed. R. Fruin (leiden 1866) 384.
28. RA inv. 10 f. 216.
29. OA 43 f. 66v.
30. RA inv. 8 r. 121v d.d. 11 juli 1548.
31. De stadsrekeningen OA inv. 1147 (van 1484) f. 14 en
1148/9 (van 1485) f. 15v noemen betalingen aan het
'Sint Olaversgilde' resp. de 'Sint Olavuscappelle' van
renten uit de erven bij de Minderbroeders. De combinatie van deze twee vermeldingen is interessant, omdat
men omstreeks 1485 blijkbaar de kapel als synoniem
aan het gilde beschouwde: was aan het eind van de vijftiende toch de kapel en niet het altaar in de SintJanskerk het hart van het schippersgilde? Hing dit soms
samen met de grootscheepse verbouwing van de Sint
Janskerk die toen aan de gang wa~?
32. Vanaf 1486 (OA inv. 1150 f. 24) vinden we in de rubriek
'losrenten' een jaarlijkse betaling van 14 sc. 3 112 d.
voor de Olevaerskapel. In 1510 (OA inv. 1171 f. 28v)
wordt dit bedrag niet aan de kapel, maar aan het
Olevaersaltaar uitgekeerd.
33. Gilden inv. 42.
34. OA inv. 11.58 (van 1495) f. 14v; in 1496 (OA inv. 1159
f. 19) een dergelijke schenking voor de Olevaerskapel,
nog een argument voor de veronderstelling (zie nt. 30)
dat in deze jaren de kapel het voornaamste cultuscentrum van de schippers was.
35. Gilden inv. 4.
36. Rollin, Rechtshmnnen, 280; vgl. ook 517.
37. Bibliotheca Sancrornm deel IX (Rome 1967) s.v.
Odulfo. Voor de relieken in het bezit van het kapittel
van Oudmunster zie de oorkonden afgedrukt in: M.P.
van Buijtenen, Langs de heifigenweg. Koninklijke
Nederlandse
Akademie
van
Wetenschappen
afd.Letterkunde, n.r. 94 (Amsterdam 1977) 13 lv; 134v;
138.
38. Van Buijtenen, Heiligenweg, 54v. met de tekst van de
kroniek van Evesham op p. 139v. Bekleedde Odulphus
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BOEKBESPREKING
OOD GOUDA VANUIT DE LUCHT
H. Sprokholt en H. van Dolder-de Wit, Oud
Gouda vanuit de lucht (Hoogeveen 1996).
Prijs: f 24,75 (alleen verkrijgbaar bij De Witte
Boekenmarkt, Hoogstraat, Gouda).
Het zal je maar gebeuren dat je op zekere dag
zo'n zestig oude foto's aangeboden krijgt van
de stad die je door en door denkt te kennen en
die na intensieve bestudering toch menige verrassing bevatten. Dat verrassingselement wordt
versterkt doordat het foto's zijn die vanuit de
lucht van Gouda zijn genomen. Die optiek
opent perspectieven die bij de doorsnee 'laagbij-de-grond ' -se fotografie vaak ongezien blijven. Het is dan ook een fascinerende bezigheid
comfortabel vanuit de luie stoel boven Gouda te
zweven en aandachtig bekende en minder
bekende plekjes in de wereld onder je te ontwaren en bijvoorbeeld de metamorfose van het
Bolwerk te volgen, met je neus er bovenop. De
foto's, vervaardigd door KLM Aerocarta, dateren uit de periode 1921-1961. Ook andere steden zijn intussen verblijd met uitgaven van dergelijke oude luchtfoto's.
Henkjan Sprokholt en Henny van Dolder hebben uit de zestig aangeboden luchtfoto's er ruim
twintig geselecteerd en voorzien van soopellezende en soms ironische bijschriften, welke
l~atste kwalificatie bijvoorbeeld de 'schoonheid' van het politiebureau aan de Houtmansgracht treft. Opmerkelijk is dat de auteurs sommige foto 's in ander form aat hebben gezien en
beschreven dan ze uiteindelijk in het boek
terechtgekomen zijn. Wellicht heeft de fotosnijder iets te drastisch zijn werk gedaan. Zo is de
KJeiwegkerk op plaat 1939 - nr. 15949 nauwelijks te ontwaren en wordt op foto 1921 nr 14
tevergeefs gezocht naar molen De Roode
Leeuw. Weliswaar wordt van de Viruly
Zeepfabrieken op diezelfde prent gezegd dat de
slopershamer eind jaren tachtig elke herinnering eraan heeft vernietigd, maar vlakbij de
hoofdingang van wat nu Unichema heet pronkt
nog wel degelijk een gebouw met de naam
Viruly erop en de aanduiding: Anno 1917.
Andere kleinigheden daargelaten (zo heette de
oprichter van de Plateelbakkerij Zuid-Holland
Estie en niet Estiee) geeft de tekst op zinvolle
wijze uitleg over het landschap, daar ver beneden de lezer/kijker. Intrigerend is wat de andere, niet gepubliceerde foto 's voor moois bevatten. Indien en igszins de moeite waard zouden
toch ook deze afueeldingen nog een s (opnieuw)
het licht moeten zien.
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Hoewel het boekformaat het opbergen lastig
maakt mag het boek in geen boekenkast, of
desnoods, onder geen bed ontbreken van hen
die in Gouda's geschiedenis zijn geïnteresseerd.
Jan H. Kompagnie

HET GEHEIM VAN BLOEMENDAAL
Het geheim van Bloemendaal, door Chris
Akkerman, Bianca van den Berg, Marcel van
Dasselaar, Kiki Hesselink-Duursma en
Henkjan Sprok.holt.
Een uitgave van de Stichting SPOOR, Gouda,
1997. 112 pagina's. (SPOOR = Stichting voor
de Promotie van het Oudheidkundig Onderzoek
in de Regio Gouda).
Een intrigerende vraag, die vele onderzoekers
bezighoudt, is die naar de ontstaansgeschiedenis van Gouda en haar omgeving.
Ten noorden van de stad, in Bloemendaal, heeft
in de 12e eeuw een kerkhof gelegen, met een
kerk en een nederzetting, die eerder dan Gouda
zou zijn ontstaan.
De schrijvers hebben uitgebreid historisch, historisch-geografisch en archeologisch onderzoek gedaan naar dit kerkhofmysterie: het
geheim van Bloemendaal. De Goudse St.Jan skerk zou ± 1280 de rol van parochiekerk
van het kerkje in Bloemendaal hebben overgenomen, hetgeen betekent dat de nederzetting in
Bloemendaal ouder is dan Gouda (blz. 45). Een
materiële moei lijkheid bij het onderzoek is, dat
Bloemendaal is opgehoogd en volgebouwd.
En jammer genoeg hebben de Goudse bestuurders van die tijd (natuurlijk!) verzuimd
voor de bebouwing in 1968 archeologisch
onderzoek te laten verrichten. Vandaag de dag
zouden ze het ook vergeten hebben!!!
fn verband met de zoektocht naar de ligging van
het oude kerkhof in Bloemendaal wordt een uitvoerig overzicht gegeven, met verduidelijkende
kaarten, van de totale ontginningsgeschiedenis
van de latere polder Bloemendaal. Kort voor
1139 werd de ontginning van het middendeel
ter hand genomen, gelegen tussen de Graaf
Florisweg en de Uitweg (de latere Al2) .
Alle oude theorieën over de ligging van kerk en
kerkhof (o.a. van Taal en Geselschap) worden
getoetst en te licht bevsm9en. Dat ze er gelegen
hebben, staat buiten kij( want Walvis vermeldt,
dat er een jaarlijkse bedevaart naar de voormalige kerkplaats werd gehouden tot aan 1672 toe.
Verreweg het interessantste hoofdstuk is "Het
geheim van Bloemendaal ontrafeld". Leuk zijn
de mondelinge overleveringen: verhalen die
door bewoners en oud-bewoners van de Bloe-
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mendaalseweg van generatie op generatie zijn
gehoord. Mede op grond van aanwijzingen in
het kohier van de tiende penning uit 1557 en het
register van de onrqerendgoedbelastingen uit
1629 kan de kavel waarop het oude kerkhof
heeft gelegen, worden getraceerd. Waar dat precies is, wordt in deze boekbespreking niet
beschreven, omdat dan tekort zou worden
gedaan aan de oplossing van deze wetenschappelijke "speurdersroman". Mijn bedoeling is
het uw nieuwsgierigheid te wekken.
Het laatste hoofdstuk "Onderzoek in het veld",
waarbij gebruik gemaakt is van grondboringen
en luchtfoto's, onderbouwt de theorie. Een
notenapparaat en een bijlage met transcriptie
van de belangrijkste bronnen completeren dit
boekwerkje.
De archeologische vereniging Golda heeft met

deze uitgave een prachtig jaarboek 1995/96 het
licht doen zien. Er is weer een heel klein stukje
van de legpuzzel van de geschiedenis van
Gouda gevonden. Voor hen die in Bloemendaal
wonen en vaak langs de Bloemendaalseweg
gaan, komt dit gebied zeker tot nieuw leven,
mede door de aansprekende illustraties van het
boekje. Het boek verdient inhoudelijk en boektechnisch alle lof. Wist u trouwens dat Bloemendaal lang een zelfstandig ambacht is gebleven? Het hoorde tot 1870 bij de gemeente
Broek. Een deel werd toen bij Waddinxveen
getrokken en een deel bij Gouda. Pas in 1964
schoof de gemeentegrens van Gouda naar het
noorden op en werd Bloemendaal bij Gouda
gevoegd (Noot 105).
Klaas Ids Nauta

MIDDELEEUWS BUFFET TIJDENS
HET HISTORISCH CAFÉ
Op 4 juni jongstleden organiseerde Die Goude
voor de derde keer het historisch café in het
Verzetsmuseum. De avond werd voorafgegaan
door een middeleeuws buffet, waarop de leden
·van Die Goude zich konden inschrijven. Het
was een bijzondere gelegenheid waarop ruim
30 mensen genoten van diverse historische
gerechten. Van een paar gerechten vindt u hier
de recepten.
WITTE WATERGRUWEL
Het is bekend dat de eetcultuur van de Arabieren gedurende de middeleeuwen op een hoog
niveau stond. Met name in de negende en tiende eeuw beschreven dichters en hovelingen uitgebreid de gerechten die op feesten en banketten gegeten werden. Van deze teksten is weinig
overgebleven en wat overgeleverd is, is meestal
niet vertaald. Het volgende recept is daarop een
uitzondering. Voor het historisch banket hebben
wij het wat aangepast, omdat het anders erg
zwaar op de maag zou liggen. Zelfs nu is het al
een zwaar gerecht.

benodigdheden voor 4 personen:
1 ons ontbijtspek
pond runderlappen in blokjes
half pond rundergehakt
3 uien
1,5 ons gare kikkererwten

handje gehakte witte amandelen of 1 schep
amandelmoes aangelengd met water of bouillon
kruiden:
zout
komijn
kummel
kaneel
dilleblad
gember (vers of poeder)
korianderpoeder

In het oorspronkelijke recept staat dat we moeten beginnen met het bakken van 4 schapestaarten. Wij hebben die vervangen door wat
spekblokjes hoewel de smaak dan wel wat
anders wordt. In het vet bakken we de uien en
de stukjes rundvlees tot ze bruin zijn. Daarna
voegen we de volgende kruiden toe: zout,
komijn, korianderpoeder, kaneel, gember
(poeder of vers) en dilleblad. De hoeveelheden
bepalen we een beetje naar eigen inzicht.
Neem niet te weinig; het gerecht mag best uitgesproken van smaak_zijn. Hierbij gieten we
zoveel water dat het ruim onder staat. We hebben hier nog wat bouillonpoeder en wat wijn
aan toegevoegd, maar dat zijn moderne toevoegingen. De Arabieren zullen zeker geen
wijn gebruikt hebben; dat had Mohammed
immers verboden.
Ondertussen maken we het gehakt aan met
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'De vette keuken '. Gravure door ?ieler van der Heyden naar een tekening van Pieter Breugel, 1563. Brussel,
Kon. Bibliotheek Albert/.

dezelfde kruiden, we draaien hier niet al te
grote ballen van en braden ze goed bruin.
Het rundvlees laten we ondertussen sudderen,
voeg vocht toe als het te droog wordt. Het moet
in dit stadium een soort soep blijven. In het oorspronkelijke recept werd vervolgens een pond
soepkip in stukken toegevoegd, maar die hebben wij hier weggelaten. Als het vlees goed
gaar is, voegen we de kikkererwten toe. We binden de bouillon met fijngehakte witte amandelen of amandelmoes (heel fijn gemalen amandelen, in reformzaken te koop). Tot slot leggen
we gehaktballen op de dikke soep en het
gerecht is klaar. In het originele recept maakte
men het af met gepocheerde eieren, maar dat
leek ons erg zwaar. Dit gerecht eten we met
brood dat we in de soep dopen.
Voor het historisch buffet hebben we twee taarten gemaakt uit een kookboekje uit 1612,
geschreven door Antonius Magirus uit
Antwerpen. Het boekje draagt de fraaie ondertitel ' Koocboec oft Familieren Keukenboec,
bequaem voor alle Jouffrouwen die hun van
keucken-handel oft backen van Toertkens ende
Taertkens willen verstaen.'
108

TOERTE VAN APPELEN
Deeg:
250 gram bloem
l ei
95 gram boter
95 gram rietsuiker (bietsuiker kende men niet)
snufje zout

In het oorspronkelijke recept staan geen hoeveelheden genoemd. We moeten dus een beetje
experimenteren met de verhoudingen. Belangrijk is wel dat het taartdeeg aanzienlijk minder
zoet is dan wij gewend zijn.
Vulling:
twee of drie goudreinettten
50 gram boter
50 gram rietsuiker
gemalen kaneel
." .
gemberpoeder
zaad van venkel en anijs (dit is een kwestie van
smaak)
half ons krenten
scheut zoete witte wijn
We doen de ingrediënten van het deeg door
elkaar en kneden het met de hand tot een soepel
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Het bereiden van een Bourgondische maaltijd: 'De kokkin'. Paneel door Joachim Beuckelaar, 1574. Wenen,
Kunsthistorisch Museum ..
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deeg ontstaat. Zo nodig af en toe een druppel
water toevoegen. We bekleden een taartbodem
met ongeveer twee-derde van het deeg. De rest
is voor de deksel.
De appels worden geschild en in grote schijven
gesneden. Die laten we heel zacht sudderen met
de witte wijn, de boter en de suiker. De appels
moeten alleen wat zachter worden en de smaak
van de wijn en boter opnemen en zeker niet tot
moes koken. Als de appels zacht zijn, voegen
we de overige kruiden toe.
De krenten die we eerst geweld hebben in wat
water of witte wijn, strooien we over de beklede taartbodem. Hierop leggen we de appelvulling. Van het overgebleven deeg maken we een
deksel voor de taart of we dekken hem af met
reepjes deeg. De taart moet ongeveer 3 kwartier
in een matig warme oven bakken.
PRUIMENTAART
Voor de tweede taart gebruiken we hetzelfde
deeg als voor de appeltaart, alleen de vulling is
anders. 1n het recept staat een vulling omschreven met kweeperen of stoofperen gestoofd in
rode wijn. Er staat nadrukkelijk bij dat elk fruit
geschikt is. Wij namen gedroogde pruimen.
Ingrediënten voor de vulling:
3 pond gedroogde pruimen
half ons krenten
half ons rozijnen
1 ons gehakte amandelen
!,Ventueel pijnboompitten
kaneel
nootmuskaat of kruidnagel

We wellen de pruimen in water of rode wijn totdat ze heel zacht zijn en een dikke brij is ontstaan. We mengen hier de overige ingrediënten
door. Voor de kruiden geldt dat zij naar eigen
smaak toegevoegd worden. Met name nootmuskaat en de kruidnagel kan naar onze smaak snel
te sterk worden. Als het mengsel te nat is, kan
eventueel een ei toegevoegd worden. Bij
gedroogde pruimen zal dat niet nodig zijn, misschien wel bij ander fruit. Ook deze taart beleggen we weer met een deksel of reepjes van
deeg. Hij moet 3 kwartier in een matig warme
oven.
Literatuur: Johanna Maria de Winter, Van soeter
cokene. Recepten uit de oudheid en middeleeuwen (Bussum 1976).
Marjo van Loon
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MEDEDELING VAN HET
BESTUUR
Op verzoek van het bestuur heeft een vijftal
vierdejaars studenten Management Economie
en Recht van de HEAO in Den Haag in de
maanden maart en april van 1997 een onderzoek gedaan naar het imago van de Kring onder
de bevolking van Gouda en met name de leden
van de Kring.
Met de uitslag van dit onderzoek hoopt het
bestuur onder meer een diepgaander inzicht te
krijgen in de wijze waarop invloed kan worden
uitgeoefend op het behoud en het beheer van de
oudheidkundige waarden in Gouda. Over de
uitkomst van het onderzoek houden wij u op de
hoogte.
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"ALS EEN SCHIP OP EEN ZEE"
Als geïnteresseerde leden van de oudheidkundige kring hebben wij direct na ontvangst de
publicatie 'Als een schip op een zee' gelezen. In
het hoofdstuk 'Een rondleiding... ' (blz. 93 en
verder) staat een foutje dat ik graag even onder
de aandacht wil brengen. Het is zo'n hardnekkjge onjuistheid die steeds weer in publicaties
opduikt.
Op bladzijde 94 bij de rondgang door de
trouwzaal staat vermeld dat Gouda in 1642
bezoek kreeg van koningin Henriette Maria van
Engeland met haar dochter Mary die getrouwd
was met Willem, de latere stadhouder Willem
III. Dit laatste is onjuist, het gaat hier namelijk
om de voor Engeland volstrekt onbelangrijke
Willem Il. be zoon van Willem II - met rugnummer III - is in 1642 nog niet eens geboren.
Willem III trouwt - en dat is verwarrend - ook
met een Engelse Mary, namelijk met zijn nichtje (dochter van moeder's broer). De protestante
Willem III speelt wel een belangrijke rol in de
Engelse geschiedenis omdat hij door de
Engelsen gevraagd werd zijn katholieke
schoonvader James II op te volgen als Koning
Willem III.
Het portretje van Willem III in de burgemeesterskamer (achter de deur) is dan ook niet
meer dan dat en is zeker geen aanleiding om te
zeggen: 'Hij was bier'. Ter informatie bijgaand
.een stukje van de Stuart stamboom.
HOUSE OF STUART

Charles II
1630-161!5

Charles 1

Hcnricttc ~foria ofFmnce

1600-1649

161)') - 1669

Mary

1631 - 1660

x

Willem II
PrinceufOmngo
t 1650

James II
1633 - 1701

Willcmlll
1650 - 1702

X JJAnne Hyde
tI671

Mary II
1662- 1694

C. M. J. den Boer-van Hofwegen

DE ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS PRINS
HENDRIKSTRAAT TE GOUDA
Historie
Na het uitvaardigen van een verbod op het
begraven in de kerk op 8 juni 1795 door de
Representanten van het Volk van Holland,
moest ook Gouda uitzien naar een plek voor

een nieuw in te richten begraafplaats.
In 1827 bepaalde de GS van Zuid-Holland,
dat men op I januari 1829, diende over te gaan
tot begraving op een kerkhof buiten de bebouwde kom. Aangezien er wel gesproken
moest worden over de derving van inkomsten
van de kerk en alle grafrechten, duurde het weer
enkele jaren aleer er in Gouda daadwerkelijk op
de nieuwe begraafplaats begraven werd. Op
aandrang van GS, moest men uiterlijk op l
november 1832 beginnen, met de ter aarde
bestellingen. Men had inmiddels een terrein
aangekocht, aan het eind van de Papegaaisteeg
of Solonskade. Na inrichting van het terrein
vonden al voor 1 november de eerste ter aardebestellingen plaats. Dit in verband met een in
Gouda uitgebroken cholera-epidemie. De begraafplaats heeft als zodanig gefunctioneerd tot
1968. Daarna zijn er nog enkele bijzettingen
geweest tot in 1972 het definitieve einde kwam,
aan het begraven op deze dodenakker. Sinds die
tijd ligt de begraafplaats er verstild en enigszins
vervallen bij tot het definitief eind in 2002.
Sinds 1978 staat de begraafplaats vol wilde
bloemen. Tot dat jaar werden de ruimten tussen
en op de graven schoon gehouden met behulp
van chemische onkruidbestrijding. In 1978 is
de begraafplaats helemaal ingezaaid met bloeiende akkeronkruiden. Onkruidbestrijding was
daarmee ten einde. In de verstreken 19 Jaar is
wel een en ander veranderd. Jaarlijks wordt gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd. Er zijn
kruiden bijgezaaid, zwakkere soorten handhaafden zich niet. De begraafplaats heeft de nijging
om te vergrassen. Ook dit wordt tegengegaan,
omdat dit ten koste gaat van de kruidenvegetatie. Tal van kruiden hebben er nu hun plekje
gevonden; 't is niet elk jaar hetzelfde. Er vinden
ontwikkelingen en verschuivingen plaats in dat
groene beeld.
Door een basisschool wordt elk jaar meegeholpen de begraafplaats van overdadig groen
vuil te ontdoen.
Deze twee belangrijke aspecten van de begraafplaats zijn aanleiding om ons sterk te
maken voor het behoud. We willen zelfs meer.
We willen deze groene plek weer onder de aandacht brengen. Een volledige inventarisatie
maken, herstel aan graven plegen, flora bijhouden. Kortom werk genoeg. Wilt u meedoen
neem dan contact met ons op
Werkgroep Behoud Algemene Begraafplaats,
p/a Ed van Rossum, Spieringstraat 53, 2801 ZH
Gouda, Tel. 529834.
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