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GOUDA IN DE TWEEDE
WERELDOORLOG
Aanvullingen en correcties
M.J. van Dam

In mei-1995 verscheen als vijfentwintigste bundel van "Die Goude" het boek Gouda in de
Tweede Wereldoorlog. Sindsdien is er nog enige aanvullende informatie binnengekomen. Ook
is gebleken dat sommige namen en feiten rectiJicatie behoeven. Dit artikel beoogt enige aanvullingen en correcties te geven met betrekking
tot bovengenoemde publicatie.
Jan Snoey1

Onder de namen van de slachtoffers van de naziteneur in Gouda tijdens de Tweede Wereldoorlog ontbrak in onze publicatie die van Johannes Anthonius (Jan) Snoey, geboren 6 mei
1927. De gewelddadige dood van Jan Snoey is
te meer tragisch, omdat hij slechts 17 jaar was
en - bovendien - niet degene die de Duitsers
zochten.
In maart 1945 woonde aan de Hoge Gouwe
151, recht tegenover het water van de Turfmarkt, de familie Snoey. In dit pand had de vader een brood- en banketbakkerij. Achter de
winkel bevonden zich twee kamers, gescheiden
door een klein tussenkamertje. Daarachter was
een open binnenplaatsje, vervolgens een woonkeuken en de bakkerij, die uitkwam op een tuin
met een poort naar de Raam. Langs de verschillende vertrekken bevond zich een lange gang en
in het midden daarvan een trap naar boven. Het
gezin Snoey bestond uit vader, moeder, de on-

geveer 21 jaar oude broer Louis (Loep), Jan,
zusters Trees en Riet, en de jongste telg Rinus,
die toen ongeveer lO jaar oud was. Via een ladder en een "platje" in de tuin achter het huis
konden Loep en Jan bij de familie Van Dijk aan
het Nonnenwater komen. Deze familie beheerde
daar enige kaaspakhuizen, waarin de beide oudste broers bij gevaar voor razzia's een uitstekende schuilplaats hadden.
Begin maart 1945 hadden de Duitsers een
lijst in handen gekregen met namen van degenen die om de een of andere reden ondergedoken waren. Op deze lijst stond ook vermeld de
naam van Louis Snoey.
's Middags 4 maart 1945 was vader Snoey
het schaarse en slechte brood aan het bezorgen
bij zijn klanten. In de kamer achter de winkel
zaten de overige familieleden - met uitzondering van Rinus, die in de tuin speelde - te luisteren naar de Engelse zender. De winkeldeur, die
de laatste tijd op slot zat, omdat er toch niets
meer te verkopen viel, was bij toeval op dat moment niet afgesloten.
Plotseling verscheen er een overvalwagen
voor het huis; de winkeJdeur vloog open. Een
Duitser en twee Nederlandse handlangers renden naar binnen; een vierde Nederlander bleef
op wacht bij de winkeldeur. Jan vluchtte onmiddellijk door de gang naar de tuin, gevolgd door
Loep, die echter ter hoogte van de trapdeur
staande werd gehouden. Onderweg naar zijn
schuilplaats was Jan inmiddels op het platje
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aangeland en stond daar de komst van Loep af
te wachten. In plaats van zijn broer kwam plotseling de Duitser de bakkerij uithollen en
schreeuwde: "Stehen bleiben!". Zonder het
resultaat van zijn bevel af te wachten begon hij
meteen op Jan te schieten. Deze werd door drie
kogels in de borst getroffen. Dit geschiedde in
aanwezigheid van broertje Rinus, de enige ooggetuige, die als aan de grond genageld toekeek.
Jan wist zich nog om te draaien om weg te komen, waardoor hem ook nog twee kogels in de
rug troffen. Toen viel hij rochelend neer. Achter
de Duitser verscheen een van zijn Nederlandse
trawanten, die riep: "Er is er een aangeschoten!" Op dat moment liet de derde Nederlander
Loep alleen in de gang staan om ook naar de
tuin te rennen. Loep aarzelde geen moment en
vluchtte via de trap naar boven; nog een trap en
hij was op de zolder. Via een dakraam vluchtte
hij het dak op. De Duitse schutter was inmiddels bij Jan op wacht gaan staan en wilde geen
van de familieleden toelaten. Echter na een
scheldkanonnade (in het Duits) van de inmiddels gearriveerde buurvrouw Van Dijk mocht
moeder Snoey bij haar zwaargewonde zoon komen. Nadat zij bij de Duitser had bevestigd dat
het slachtoffer Louis (!) was, mocht Jan vervoerd worden. Onderweg naar het ziekenhuis
"De Wijk" heeft moeder Snoey in de ziekenwagen nog met Jan, die toen nog volledig bij
kennis was, kunnen spreken. In "De Wijk"
w~rd Jan op een andere brancard gelegd. Zijn
moeder hoorde het plassen van het bloed. In de
operatiekamer stonden de artsen er hoofdschuddend omheen ... er was geen redden aan. Na de
schietpartij heeft Jan Snoey nog ongeveer drie
kwartier geleefd.
Keren we terug naar het huis .aan de Hoge
Gouwe: Zus Trees had een schort over de radio
gegooid en het toestel via de voordeur naar de
buren, de familie Mimpen, gebracht. Dit kon,
omdat de wacht bij de voordeur ook zijn post
had verlaten, waardoor de voorkant van het huis
onbewaakt was. Tegelijkertijd griste zus Riet
alle illegale krantjes en blaadjes van onder het
tafelkleed en verdween ermee, eveneens via de
voordeur. Onwetend wat er in de tuin achter het
huis gebeurd was, vluchtte zij naar een tante en
een oom in de Prins Hendrikstraat. Op het veerpontje bij de Vlamingstraat hoorde zij van onbekenden, dat haar broer was neergeschoten.
Na het voorval in de tuin doorzochten de ·
overvallers ook het hele huis. Zij vonden er een
rood wit blauwe vlieger, die kapot werd getrapt
en een boksbeugel, die zij meenamen. Verder
troffen zij kennelijk niets belangrijks aan.
Inmiddels was Loep via de daken van de buren Van Duin, Galarna, Rijp en Gerritsen op de
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1. Jan Snoey.

Foto coli. M.A. Snoey.

zolder van bakker Hogendoom terechtgekomen.
's Avonds is hij (voor spertijd), verkleed als
vrouw, tussen zijn twee zussen in naar de St.
Jozefkerk aan de Hoge Gouwe gelopen, voorafgegaan door pater Pompe, die zich bij onraad
om zou draaien. Zonder problemen is Loep in
genoemde kerk aangekomen; hij heeft tot het
einde van de bezetting met nog meer mensen
onder het altaar van de St. Jozefkerk ondergedoken gezeten.
Het lichaam van Jan werd pas na vijf dagen
vrijgegeven. Het is in een kist naar de St. Jozefkerk gebracht, waardoor Loep, die daar immers
zat ondergedoken, toch nog de laatste eer aan
zijn zo tragisch omgekomen broer kon bewijzen. Jan Snoey werd begraven in een familiegraf op de Rooms-Katholieke begraafplaats aan
de Graaf Floris weg te Gouda.
Na de bevrijding heeft Louis, die in 1994 is
overleden, nog korte tijd het BS-uniform gedragen. Hij was er echter,niet zo'n liefhebber van
om over anderen te waken. Vader Snoey droeg
op geen enkele wijze bij tot bekendheid van de
familie. Zo wilde hij bij voorbeeld niet dat er in
de "verzetsbuurt" (Oosterwei) een straat naar
Jan Snoey zou worden vernoemd. Ook het graf
op R.K. begraafplaats moest in familiebezit blijven en mocht niet overgedragen worden aan de
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"Stichting Oorlogsgraven". Na vijftig jaar is
er, tijdens de dodenherdenking op 4 mei, wel
nog steeds grote belangstelling bij het graf. Ook
werd hem posthuum het Verzetskruis toegekend. Verder komt de naam van Jan Snoey nergens voor, noch op een monument, noch in enig
boekwerk. Moge dit laatste hiermee zijn goedgemaakt.
A.S. van Wijnbergen

Op bladzijde 190 van Gouda in de Tweede Wereldoorlog is sprake van een betreurenswaardige persoonsverwisseling. Ten onrechte wordt
daar bij de vermelding van de moord op de
joodse Gouwenaar A.S. van Wijnbergen door
de oorlogsmisdadiger J.C. Balvert vermeld:" .... van wie men beweerde dat hij relaties
onderhield met de Duitsers ...". De geciteerde
opmerking is echter niet van toepassing op de
de heer Van Wijnbergen maar op Philip Wijnberg, wiens verdachte optreden binnen de
Goudse illegaliteit wordt beschreven op blz.
125-126.
Andries Samuel van Wijnbergen werd o~ 13
december 1885 geboren in Schoonhoven. In
1935 trad hij in het huwelijk met een niet-joodse vrouw. Omdat er dus sprake was van een
gemengd huwelijk werd hij - in tegenstelling
tot zovele joodse stadgenoten - niet door de
puitsers weggevoerd. Wel was hij in 1940 door
'de Duitsers uit zijn functie als gemeenteraadslid
ontheven.3 Sinds het begin van de jaren dertig
oefende de heer Van Wijnbergen, wonende aan
de Fluwelensingel 32, het beroep uit van accountant. Tijdens de bezetting had hij connecties met generaal Fruijt van Hertog (G2WO, 35,
37), die bij de buren was ondergedoken. Ook
was er een hecht contact met dr. mr. J. Smit,
leider van de Goudse Orde Dienst en (na de
oorlog) de Politieke Opsporingsdienst (G2WO
126, 127, 251).
Bij zijn arrestatie in oktober 1944 vond de
SD in een potkachel bij hem thuis halfverkoolde
resten van illegale blaadjes. Na te zijn opgesloten in het gebouw van de Sicherheitsdienst aan
de Ridder van Catsweg te Gouda4, werd hij in
de avond van de 24e oktober door Balvert opgehaald en bij de Provinciale weg onder Moordrecht doodgeschoten 5. Zijn vrouw en achtjarige dochter werden uit hun huis gezet door de
Duitsers, die er zelf hun intrek namen. Gedurende de laatste oorlogsmaanden vonden zij met
moeite een onderkomen elders en verschafte de
Goudse illegaliteit hun voedsel. 6
Zo werd de heer Van Wijnbergen, die aanvankelijk aan het lot van zovele andere joodse

Gouwenaars was ontkomen, door zijn contacten
met de illegaliteit toch nog slachtoffer van de
nazi terreur.
W. van Wijnen

Op bladzijde 118 van Gouda in de Tweede Wereldoorlog staat een foto van de Goudse LOleden. De namen van twee mannen op de achterste rij waren bij publicatie niet bekend. Van
mevrouw N. van Wijnen-Frederikze ontvingen
we de mededeling, dat het hier de heren Van
Wijnen (7e van links) en Schuttelaar (4e van
rechts) betrof. In haar brief, voorzien van bijlagen, ging mevrouw Van Wijnen nader in op de
rol die haar man tijdens de bezetting heeft gespeeld.
Op bladzijde 107 van ons boek werd reeds·
summier aangegeven dat W. van Wijnen tijdens
de April-Mei stakingen van 1943 trachtte de
Duitsers tegen te werken. In feite was Van Wijnen, directeur van de Goudse zuivelfabriek "De
Producent", reeds voor de bezetting in dit opzicht actief. Twee maanden voor het uitbreken
van de oorlog smokkelde het echtpaar Van Wijnen de Duitse agent van "De Producent", de
jood Hirsch, met zijn echtgenote (zij hadden
geen kinderen) in hun auto over de NederlandsDuitse grens. Op deze wijze wist. dit joodse
echtpaar nog juist op tijd naar Amerika te
vluchten, waar Hirsch in New York zijn agentschap voor "De Producent" weer kon opnemen.
Vanaf het begin van de bezetting waren er
contacten met de verzetsgroep rond Bram Langeraar van de drogisterij en sigarenwinkel aan
de Burgemeester Martenssingel 103. Het echtpaar Van Wijnen woonde zelf aan de Fluwelensingel op 70a, vlak bij de Burgemeester Martensstraat en de Doelenbrug. Omdat Van Wijnen tevens de leiding had van de Centrale Keuken aan de Nieuwe Markt waren hij en de heer
Schutttelaar, die eigenaar was van een levensmiddelenbedrijf, in staat buiten het legale distributie-systeem om levensmiddelen door te -sluizen naar ondergedoken joden en verzetslieden.
Mevrouw Van Wijnen schrijft dat zij zelf onder het matrasje van de kinderwagen anti-Duitse pamfletten, en later ook valse bonnen, rondbracht. "Duitse soldaJep. hadden geen oog voor
een vrouw met een kinderwagen!"
Over de hulp aan joden in Gouda schrijft mevrouw Van Wijnen het volgende: "Mijn man en
ik hadden op de HBS ieder met een joods meisje van de familie Van Tijn in de klas gezeten.
Een van de meisjes was met H. Gravestein
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(geen jood) getrouwd. We hielpen haar onder
de keldertrap een schuilplaats te maken voor
haar zuster en gingen die tussen ons in iedere
avond op het binnenplaatsje (het was een benedenwoning) 'uitlaten' en eten brengen. Hun
twee ooms en tante - de ooms waren de dansleraren van die tijd - wilden niet onderduiken en
zijn weggevoerd en niet meer teruggekomen.
Iets verder op de Fluwelensingel, ca. zes huizen
bij ons vandaan, woonde de rabbijn Pierrot met
vrouw en kind. We hebben aangeboden hen onder te laten duiken, maar hij weigerde en zei dat
hij het zijn plicht vond bij zijn gemeente te blijven. Daar hadden wij natuurlijk begrip voor,
maar ik vergeet nooit het moment dat zijn gezin
werd weggevoerd! Het was een ouder echtpaar,
heel klein van gestalte. Het dochtertje (ik wist
niet dat ze al 16 was!) huppelde tussen hen in
de Doelenbrug over met soldaten aan weerszijden. Het kind wist natuurlijk niet wat ze tegemoet ging. Mijn man en ik hebben toen vreselijk gehuild. Mijn man had een nicht van de Van
Tijns aangenomen als advocate, maar indertijd
vond zij het haar plicht om voor de Joodse Raad
in· Amsterdam te gaan werken en wij konden
haar niet tegenhouden. Met de Joodse Raad is
ze later weggevoerd en niet meer teruggekomen. We hebben ook nog een keer een joodse
vrouw die op ons onderduikadres gestorven
was, 's nacht in onze auto weggehaald en in het
Van Bergen Uzendoornpark in het gras gelegd
m~t haar hevig snikkende dochter bij ons, maar
wat moest je anders met een dode joodse
vrouw! Dit was iets vreselijks! De volgende dag
ben ik gaan kijken en ze lag er nog, maar de
tweede dag was ze blijkbaar gevonden en door
personeel van het park of zo weggehaald. Dit
zijn dingen die je nooit vergeet!"
Van gegijzelde prominente Gouwenaars in St.
Michielsgestel ontving Van Wijnen in 1943 een
dankbetuiging voor zijn "goede zorgen". Omdat de Duitsers hem begonnen te verdenken van
illegale activiteiten moest de familie Van Wijnen enige malen onderduiken bij familie in
Stolwijk. Ook werd Van Wijnen drie keer gearresteerd. Wegens gebrek aan bewijs moesten de
Duitsers hem weer laten gaan. Naast het verlenen van voedselhulp aan het verzet zorgde hij
ook voor opvang van onderduikers in het gebouw van de veevoederlabriek van "De Producent", waar tevens drie auto's verborgen werden gehouden.
Aan de vooravond van de voedseldroppings
bij Moordrecht verzamelde Van Wijnen, die
benoemd was tot hoofd van de voedselvoorziening in Gouda, bij familie, vrienden en kennissen witte bedde- en tafellakens om die met be-
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2. W. van Wijnen.

Foto coli. mevr. Van Wijnen-Frederikze.

hulp van personeel van "De Producent" opgerold in grote lijnen uit te leggen in de weilanden
bij Moordrecht. Daardoor konden de geallieerde
vliegtuigen nauwkeuriger mikken bij het droppen van voedselpakketten. Kratten die toch in
de sloot terecht kwamen, konden met schepnetten van "De Producent" uit het water worden
gevist.
Na de bevrijding ontving W. van Wijnen van
het Goudse gemeentebestuur de eremedaille van
de stad Gouda wegens zijn verdiensten voor de
voedselvoorziening tijdens de Duitse bezetting.
Een voedseltocht in de hongerwinter (vervolg)

Van mr. P.W.·de Beun, één der geciteerde dagboekschrijvers in Gouda in de Tweede Wereldoorlog ontvingen we een aanvulling op de tekst
van blz. 220-221. Deze" tekst werd in G2WO
afgesloten met de noot (10): "Het is niet duidelijk waar De Beun senior zijn kostbare last deponeerde en hoe hij die later weer heeft kunnen
oppikken". De heer De Beun zond ons een fotokopie van het dagboekgedeelte dat de afwikkeling van deze voedseltocht beschrijft.
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"Om 9 uur 's morgens is vader vertrokken naar
Montfoort om daar de zaak - waarover ik onder
4 februari schreef - verder af te handelen. Bijna
2 weken lang heeft vader gezocht naar een gunstige vervoersgelegenheid, doch zonder resultaat. Auto's zijn er niet meer en hij die nog een
paard en wagen bezit, gebruikt deze alleen voor
stadsritten. De paarden zijn tegenwoordig zo
zeer verzwakt, dat ze Montfoort niet eens kunnen bereiken. Tenslotte is vader er toch in geslaagd een vrachtrijder er toe over te halen. De
prijs werd vastgesteld op f 35. Het paard zou in
M. behoorlijk rust en voeding krijgen. En zo
zijn ze vanmorgen - vader op de bok- vertrokken. Gelukkig hing er een dikke mist, zodat er
geen gevaar bestond, dat er vliegtuigen in de
lucht zouden komen. Dit was nl. onze grootste
angst. Als het helder weer is, ben je op de grote
verkeerswegen je leven niet zeker.
Tegen de middag klaarde de lucht op en het
duurde niet lang of je hoorde vliegtuiggeronk.
Vanzelfsprekend klopte ons hart ietwat vlugger.
We hadden uitgerekend, dat ze omstreeks 4 uur
terug konden zijn, doch het werd half vijf, vijf
uur en nog verschenen ze niet. De spanning
steeg ten top. Kwart over vijf: eindelijk, daar
· waren ze. De brik met het hitje stond voor de
deur. Er op - dat was zo te zien - een prachtige
kast. Direct werd met afladen begonnen. De
geheel gedemonteerde kast werd door moeder
vlug naar het kabinetje geloodst en daar vlijtig
afgesopt. Want smerig! In één van de laden:
"kostbare waar: Rogge en tarwe. Volgens vader
echter nog niet het gehele kwantum. De boer
was nl. naar Drente vertrokken om aardappelen
te halen en zo waren er enkele moeilijkheden
gerezen. Enfin, de grootste helft was binnen.
Een hele opluchting. Nog even hebben we geprobeerd de kast in elkaar te zetten, maar het
werd zo donker, dat we op moesten houden ...."
Verslagen van de toestand der Gemeente Gouda
1940-19457
Op blz. 65 en 7 1 van Gouda in de Tweede Wereldoorlog staan enige onjuistheden met betrekking tot Goudse wethouders tijdens de bezettingsperiode. Dit is een gevolg van het feit dat
geen gebruik werd gemaakt van de "Verslagen
van de toestand der Gemeente Gouda" (hierna
te noemen: VerslagNerslagen), maar van andere - secundaire - bronnen. Deze bleken soms
onnauwkeurig te zijn. In onderstaand overzicht
zal getracht worden het een en ander te corrigeren aan de hand van genoemde Verslagen. Ook
zijn enige aanvullende gegevens opgenomen die
betrekking hebben op Goudse gemeenteambte-

naren, kerkgenootschappen, scholen en de burgerlijke stand.
Wisselingen in het gemeentebestuur
De Goudse gemeenteraad werd met ingang van
1 september 1941 van zijn taak ontheven. Het
Verslag geeft dit als volgt weer: "Ingevolge
artikel 1 van de Achtste Verordening van den
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse
gebied betreffende bijzondere maatregelen op
administratief-rechterlijk gebied (verordening
152/1941), welke verordening op 1 September
1941 in werking trad, bleven van dien datum af
de werkzaamheden van de Gemeenteraad rusten, terwijl ingevolge artikel 3 dier verordening
de taak van den Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Wethouders door den
Burgemeester wordt waargenomen. In verband
met het voorgaande vinden verkiezingen voor
den Raad niet plaats."
Tijdens het eerste bezettingsjaar was mr. dr.
K.F.O. James in naam nog burgemeester van de
stad Gouda. Vanaf 7 juni zat hij echter gevangen in Scheveningen (G2WO, 71). Wethouder
C.H. Koemans beheerde de portefeuilles Sociale Aangelegenheden, Armwezen, Geneeskundige en Gezondheidszaken, Marktwezen en
Slachthuis. Mr. H.P.C.M. de Witt Wijnen stond
aan het hoofd van de gemeentelijke financiën en
het gemeente pensioenfonds. W. ~anders had
onder zijn beheer Lichtfabriek, Onderwijs en
Personeelszaken. E.A. Polet was belast met Gemeentewerken, Bouw- en Woningtoezicht, Reinigings- en Ontsmettingsbeqrijf en Grondbedrijf.
In 1941 werden enige wijzigingen van kracht.
Burgemeester James kreeg met ingang van 19
april van dat jaar ontslag uit zijn functie. Zijn
taak werd waargenomen door loco-burgemeester De Witt Wijnen, totdat op 1 september
1941 E.A.A. Liera door de Duitsers als burgemeester werd aangesteld. G.J.J. Pot was gedurende de gehele bezettingsperiode gemeentesecretaris van Gouda. Wethouder Polet werd met
ingang van 30 juni als gijzelaar geïnterneerd in
het kamp Schoorl. Zijn taken werden door de
andere wethouders waargenomen.
Uit het :Verslag vernemen wij met betrekking
tot Polet: "Bij besluit van 11 December 1942
heeft de Burgemeester besloten, met ingang van
15 December d.a.v. a&n den wethouder E.A.
Polet [wiens internéring sinds 10 juli 1942 inmiddels was beëindigd] a. ontslag uit zijn bediening te geven, met recht op wachtgeld, respectievelijk pensioen;
b. bij zijn besluit van 28 December met ingang van 15 December 1942, een wachtgeld toe
te kennen met de bedragen, in dat besluit ver-
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meld, gedurende het tijdvak van 15 December
1942 - 15 December 1945.
Een overzicht voor de periode vanaf 20 september 1941 venneldt voor de Goudse wethouders de volgende taakverdeling: Financiën en
Gemeentewerken onder wethouder De Witt
Wijnen; Lichtfabrieken, Onderwijs en Personeelszaken onder wethouder Sanders; Sociale
Aangelegenheden, Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, Marktwezen en Openbaar Slachthuis onder wethouder Koemans.
In 1942 was de beurt aan de wethouders De
Witt Wijnen en Koemans om het veld te ruimen. Met ingang van 6 mei 1942, zo venneldt
het Verslag, hebben gemeentesecretaris G.J.J.
Pot Financiën en wethouder Sanders Gemeente. werken van hem overgenomen. Aan wethouder
Koemans werd op diens verzoek door burgemeester Liera verlof verleend, in afwachting
van het ~veneens door hem gevraagde ontslag
als wethouder. Voorlopig gold volgens het Verslag de volgende regeling:
1. wethouder Sanders behield Lichtfabriek en
Onderwijs;
2. gemeentesecretaris Pot bleef belast met de
taak van de wethouder van financiën;
3. B.W.P. Acket, die tot dusver chef van het
kabinet van de burgemeester was, kreeg de taak
toebedeeld van de wethouder van Gemeentewerken: het Grond-, Markt-, Slachthuis- en Woningbedrijf, en werd voorlopig eveneens belast
met Sociale Zaken, Maatschappelijk hulpbetoon, Steunverlening, Instellingen van weldadigheid en de Levensmiddelenvoorziening, voor
zover niet onder distributie vallende.
4. personeelszaken, Centrale Keuken en de
Distributiedienst werden door de burgemeester
persoonlijk behandeld.
De NSB'er Acket, begonnen als klerk le
klasse ter secretarie, maakte een bliksemcarrière
en werd per l februari 1942 benoemd tot referendaris en per 1 maart 1943 tot wethouder.
Van 16 februari tot 5 mei 1945 zou hij het burgemeestersambt van Gouda bekleden.
Het Verslag vermeldt ook dat met ingang van
1 juni ·1942 gemeenteboekbinder-drukker, tevens custos bij het Oud-archief en Librije en
assistentbode, G. Schrijvers wegens het in bezit
hebben van een tegen het bevoegd gezag gericht
opruiend pamflet werd ontslagen. Later zou hij
per 27 november 1944 weer een aanstelling
krijgen als leerling-drukker-binder.
In de jaren 1943 en 1944 gold voor de Goudse wethouders de volgende taakstelling: Acket:
Sociale aangelegenheden, Volksgezondheid en
Openbare werken; De Witt Wijnen (inmiddels
teruggekeerd uit het gijzelaarskamp St.
Michielsgestel): gemeentefinanciën; Sanders:
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Lichtfabriek en Onderwijs. De functies die in
een eerder stadium ook tot de wethouderstaken
werden gerekend, zijn kennelijk aan anderen
(niet-wethouders) toebedeeld.
Na de Duitse capitulatie keerde burgemeester
James weer terug op zijn post. Hij behartigde
Algemene Zaken en Gemeente Lichtfabrieken.
De taakverdeling van de wethouders werd als
volgt: Koemans: Sociale Aangelegenheden,
Armwezen en Openbaar Slachthuis; De Witt
Wijnen: Gemeente Financiën en Gemeentelijk
Pensioenfonds; Polet: Gemeentewerken, Bouwen Woningtoezicht, Reinigings- en Ontsmettingsdienst, Woningbedrijf en Grondbedrijf;
Van Dantzig-Melles: onderwijs en pensioenzaken.
·

3. Duitse militairen op de St. Jansbrug aan de Haven.
FotoZHVM.

Gegevens van de burgerlijke stand
We kunnen aan de verslagen van de Toestand
der Gemeente Gouda ook enige demografische
gegevens over de bezt:ttingsperiode ontlenen.
Onderstaand volgen enîge ·tabellen, waaruit respectievelijk blijken: de leerlingenpopulatie bij
het lager onderwijs op bijzondere en openbare
scholen, de aantallen voltrokken huwelijken,
echtscheidingen, geboorten, sterfgevallen, en
een verdeling van de Goudse bevolking naar
kerkgenootschap.
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I aantal leerlingen bij het lager onderwijs in Gouda 1939-1940
op 16 sept.

1939

1940

1941

1942

1943

1944

openbaar
bijzonder

2237
3161

230 1
3205

2252
3246

2205
3249

2286
3373

2233
3528

lI aantal huwelijken en echtscheidingen in Gouda 1940-1945

huwelijken
echtscheidingen

1940

1941

1942

1943

1944

1945

241
6

252
12

388
17

332
20

184
15

247
21

Ill aantal geboorten en ste,fgevallen in Gouda 1940-1945

geboorten
sterfgevallen

1940

1941

1942

1943

1944

1945

667
315

626
341

658
320

779
327

862
549

703
517

1943

1944

1945

IV kerkelijke gezindte der Goudse bevolking 1940-1945
op 31 dec.
Nederlands Hervormd
.Waals Hervormd
Evangelisch Luthers
Hersteld Ev. Luthers
Doopsgezind
Remonstrants
Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Gem.
Christelijk Gereform.
Rooms Katholiek
Oud-Rooms
Neder!. Israëlitisch
Port. Israëlitisch
Hersteld Apostolisch
andere kerkgenootsch.
geen
totale bevolking

1940

1941

1942

14572 14872 15210 15632 15805 15505
3
3
1
3
1
0
388
412
438
444
449
438
17
19
18
18
17
17
69
79
79
87
87
83
373
355
368
354
380
369
2311
239 1 2430 2542 2553
2505
674
696
697
699
722
753
324
327
314
306
307
303
9394 9507 9663
9857 10085 10068
137
129
127
130
130
124
256
457
227
72
106
71
1
1
1
193
196
202
205
261
206
249
241
246
249
207
258
5350 5438
5487
5608 5644 5603
--- --- - ---- --34311 35124 35510 36228 "36709 36323

---

.... .
Uit deze cijfers zijn enige opmerkelijke conclusies te trekken. Terwijl bij het openbaar lager
onderwijs de leerlingenpopulatie vrijwel constant bleef, zien we bij het bijzonder lager onderwijs in de periode van 1939 tot 1944 een
gestadige toename van het aantal leerlingen.
Omdat het bijzonder onderwijs voornamelijk

confessioneel onderwijs betreft, zou een verklaring hiervoor kunnen liggen in een toename van
de kerkelijke betrokkenheid tijdens de bezettingstijd.
Bij de huwelijken en echtscheidingen valt op
de geringe trouwlustigheid en een lager ·aantal
echtscheidingen in 1944. Voor de Goudse be-
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4. Duitse tanks bij de ingang van de Rijks HBS aan de Burgemeester Martenssingel, in gebruik als Duitse. kazerne.
FotoZHVM.

volling werd het in dit jaar, waarin de toestand
nijpender werd, steeds meer een zaak van overleven. Trouwen of scheiden voor de wet raakte
daarbij meer op de achtergrond. Opvallend is
overigens dat het aantal echtscheidingen tijdens
de gehele Tweede Wereldoorlog nog bijzonder
laag was.
De bizarre periode eind 1944 - begin 1945
weerspiegelt zich ook in het geboortecijfer over
1945. De sterftecijfers over eerstgenoemd tijdvak tonen aan dat ook in dat opzicht de hongerwinter zijn tol heeft geëist.
Het overzicht van het ledental der kerkgenootschappen in Gouda tijdens de oorlogsjaren
bevestigt de bewering hierboven, dat de kerken
(vooral de grotere) hun ledental zagen toenemen. De dalende tendens in 1945 houdt verband
met het feit dat de Goudse bevolking als geheel
in 1945 iets terugliep. Van een toegenomen onkerkelijkheid zoals die zich later zou voordoen,
was toen echter nog geen sprake.
Zeer opvallend is het verloop van de leden
der Nederlands Israëlitische gemeente. In 1940
telde ze 256 leden8 ; in 1941 was er bijna sprake
van een verdubbeling: 457 leden. Dat jaar ve-
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stigden veel joden die het kustgebied moesten
ontruimen en buitenlandse joden zich in Gouda9. In 1942 begonnen de deportaties, waardoor
de joodse bevolking weer sterk afnam. In 1943
naderden deze deportaties hun hoogtepunt. Joden die zich aan het eind van dat jaar nog niet
vrijwillig hadden gemeld of waren opgehaald, ·
waren genoodzaakt onder te duiken. De getallen
voor 1943 en 1944 geven toch nog een onverwacht aantal van respectievelijk 71 en 72. We
mogen aannemen dat het hier joodse stadgenoten betreft die ondergedoken zaten. Kennelijk
heeft men bij de Goudse burgerlijke stand de
telling van 1943 gebaseerd op het aantal aanwezige joden aán het begin van dat jaar, verminderd met de namen van hen die uit Gouda werden weggevoerd. Het is niet meer na te gaan
wie van de ondergedoken joden zich toen nog in
Gouda bevonden of elders, zodat het cijfer 7 1
meer zegt over het aantal gedeporteerden, dan
dat het weergeeft hoeveel joden zich eind 1943
nog in de stad bevonden. Omdat in 1944 geen
joden meer waren weggevoerd uit Gouda, heeft
men aan het eind van dat jaar het cijfer van
1943 eenvoudig overgenomen. In dat jaar is er
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5. Duitse militairen voor het Tehuis voor Israëlieten aan de Oosthaven. Na april 1943 in gebruik als Ortskommandantur.
· Foto ZHVM.

., zowaar nog een toename: één persoon. Iemand
met een vrijstelling? Het mag overigens ook
hier niet onvermeld blijven, dat achter deze
ambtelijke (en niet altijd betrouwbare) cijfers
met betrekking tot de omvang van de joodse
bevolking in Gouda onpeilbaar leed schuil ging.

NOTEN

1. Bron: lvl.A. Snoey, Stellendam (broer en enige ooggetuige
van het neerschieten van Jan Snoey). De voorvallen betreffende Jan waarbij hij zelf niet aanwezig was, heeft de heer
Snoey ontleend aan getuigenissen van zijn ouders, broer
Louis en zussen.
2. SAHM, Verslag van den Toestand der Gemeente Gouda,
1944.
3. SAHM, Verslag van den Toestand der Gementc Gouda,
1941.
4. Volgens bericht mevr. A.H. Brants-van Wijnbergen. Het
" Verslag van den Toestand der Gemeeme Gouda over
1944" noemt het bureau van politie aan de Markt.
5. Bron: ongetekend stuk betreffende J.C. Balvert in het
ZHVM, Gouda.
6. Bron: mevr. A.H. Brants-van Wijnbergen.
7. Streekarchief Hollands Midden (SAHl\1), Gouda.
8. Samen met het ene vermelde lid van de Portugees Israëlitische Gemeente geeft dit een totaal van 257. Zie ook
G2WO, 154.
9. Zie G2WO, 154.

Verbeteringen en korte aanvullingen G2WO

p. 35: Bij de opsomming van de gebouwen
waarin legeronderdelen waren gevestigd (vermeld onder 1, 2 en 3) ontbreekt de fabriek van
Donker, iets ten oosten van het NS-station, tussen de spoorlijn en ·de Graaf Florisweg (mededeling van T. Lammertse).
p. 37, laatste regel: "donderdag de tiende mei
1940", moet zijn: vrijdag de tiende mei 1940.
p. 62, 2e alinea: Het Schoonhovense spoortje
reed via de achterzijde van de Fluwelensingel.
p.63, onder "Maatregelen van en namens de
bezetter": Mr. P.W. de Beun merkt hierbij op:
"Treinreizigers die in spertijd in Gouda aankwamen, kregen een door de stationschef gewaarmerkt briefje cijr naam mee met de verklaring waarom ze - b.v. door veitraging van de
trein - na spertijd buiten waren (zie mijn bij het
Verzetsmuseum ingeleverd NS-briefje)".
p. 65: In de voorlaatste alinea blijken enige gegevens, ontleend aan een secundaire bron, niet
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6. Jeugdige Palestina-pioniers van de Joodse Jeugd/arm aan de Ridder van Catsweg.

te kloppen. De gemeenteraad werd niet op 11
augustus, maar op 1 september 1941 opgeheven. Polet werd niet op 28 april 1941, maar op
15 december 1942 door de Duitsers als wethouder' ontslagen. Aan wethouder Koemans werd
pas op 12 november 1942 op diens verzoek verlof verleend, in afwachting van het eveneens
door hem gevraagde ontslag op 1 maart 1943.
Niet B.W.P. Acket maar gemeentesecretaris
G.J.J. Pot beheerde de portefeuille van financien.
Zie hierboven: "Verslagen van den Toestand
der Gemeente Gouda, 1940-1945". Zie verder
het slot van een in april of mei 1996 te verschijnen artikel van J. Smink in het CDA-Contact
waarin uitvoerig op Koemans tijdens de Tweede
Wereldoorlog wordt ingegaan.
p. 71: Bij het verschijnen van G2WO was de
voor dit onderdeel verantwoordelijke auteur niet
op de hoogte van de gepubliceerde oorlogsherinneringen van wethouder E.A. Polet (18971984). Onderstaand volgen enige correcties van
data die op hem betrekking hebben. De opmerking over de bescheidenheid van Polet blijft
overigens gehandhaafd (wij kenden hem van
dichtbij, toen hij - tot 1960 - een drogisterij had
aan de Raam). Polet kwam op 30 juni 1941 in
het kamp Schoorl terecht. In het gijzelaarskamp
te Haaren (N.B.) verbleef hij vanaf 18 febrnari
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FotoZHVM.

1942. Hij werd niet voor zijn terngkeer (op 10
juli 1942) naar Gouda ontslagen als wethouder,
maar daarna, namelijk op 15 december 1942.
Hij keerde naar huis terug vanuit het Noordbrabantse St. Michielsgestel. Zie ook "Verslagen
van den Toestand der Gemeente Gouda, 19401945", hierboven, en het artikel van J. Srnink:
"Kampherinneringen van de Goudse wethouder
E.A. Polet", in De Schatkamer, regionaal historisch tijdschrift van het SAHM en de Stichting
"Vrienden van Archief en Librije", mei 1995.
p. 72: Van dr. J.L. van Eijk ontvingen we de
volgende reactie op de gijzeling van zijn vader,
G.C. van Eijk: " Hij [G.C. van Eijk] en enkele
anderen kwamen na enkele dagen reeds vrij (om
voor mij onbekende redenen), doch zijn broers
Cornelis en Pieter Theodoor (alle drie kaashandelaren) zijn echter een half tot een heel jaar in
gijzeling gebleven. Niet vermeld wordt de rol
die 'Herr Röper', een jarenlang in Gouda wonende Duitse kaashandelaar, daarbij gespeeld
moet hebben. Hij zat ied_ere vrijdagavond in de
bioscoop van de Sociëtèit · Ons Genoegen, de
uitgaansavond van vele bekende Gouwenaars,
en kwam daardoor zeer goed op de hoogte van
de daar gevoerde gesprekken en de meningen
(bepaald niet positiet) over het nazisme. Röper
stond erbij bij de Waag tijdens het bijeenbrengen van de gijzelaars".
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p. 75: De firma P.J. Meulenberg uit Heerlen
verwijderde niet op 11 maart, maar op 20 januari 1943 twee luiklokken uit de St. Janskerk.
p. 98, 99, 100: Bij de foto's van de bominslagen
aan de Nobelstraat is de datum niet 18 september, maar 19 september 1944.
p. 142: De "onbekende" op de foto (2e van
links) is C.A. Geverding (zie ook p. 255).
p. 189: De datum: "Woensdag 5 September"
boven de dagboekpassage van J.H. Gouka moet
zijn: Woensdag 6 September.
p. 190: De zin: "Drie dagen later onderging de
joodse zakenman A.S. van Wijnbergen, van wie
men beweerde dat hij relaties met de Duitsers
onderhield, hetzelfde lot.", moet luiden: Zes
dagen later onderging de joodse accountant A.S.
van Wijnbergen, die contacten met de illegaliteit onderhield, hetzelfde lot (zie ook de aanvulling m.b.t. A.S. van Wijnbergen hierboven).
p. 200: Van enige door bommen verwoeste panden aan de Boelekade had de heer De Beun sr.
(zie p, 220-221) de administratie in handen. De
eigenaar, de heer Rosie, woonde in Brussel en
was dus in die tijd onbereikbaar. Direct na het
bombardement heeft De Beun sr. al het hout
van deze woningen laten overbrengen naar de
Juin van zijn huis aan de Fluwelensingel.
Hierin ligt ook de verklaring van het hakken
en zagen van hout door De Beun jr. als vermeld
op p. 215 (Bron: mr P.W. de Beun).
p. 200: De derde zin na de foto: "Voor zover
bekend .vielen hierbij geen doden of gewonden". T. Lamrne11se schrijft: "Helaas was ook
hierbij een slachtoffer te betreuren. Dit was namelijk de heer Prinsenberg, die met zijn dochter
op weg was naar zijn huis in de P.C. Bothstraat
no. 92, toen zij verrast werden door weer een
luchtaanval. Op het moment dat de vliegtuigen
de duikvlucht uitvoerden en de raketten werden
afgevuurd, slaagde de dochter Gonda er in een
huis in te vluchten, hetgeen de heer Prinsenberg
helaas niet lukte. Direct na de klap keek Gonda
de straat in, maar haar vader was verdwenen en
bleef gedurende enkele weken spoorloos. Eerst
bij de opruimingswerkzaamheden werd de heer
Prinsenberg staande in de grond aangetroffen".
p.203: Hier wordt melding gemaakt van de
dood van twaalf zusters (nonnen) tijdens het
bombardement op het St. Jozef Paviljoen op 26
november 1944. Hun religieuze namen (zoals
die op een bidprentje werden vermeld) zijn als

volgt: de eerwaarde zusters Galgani (overste),
Cherubina, Fernanda, Rixia, Graciliana, Vivalda, Evennara, Zenobia, Innocentio, Margreto,
Christiane en Remigio. Zij behoorden tot de
Congregatie van de Kleine Zusters van de H.
Joseph te Heerlen. De eveneens omgekomen
rector van het ziekenhuis was de heer W.G.J.
van der Voort
p. 209: Naar aanleiding van de opmerking over
dr. J.G.W.F. Bik schrijft mr. P.W. de Beun het
volgende: "Op blz. 209 wordt melding gemaakt
van dokter J.G.W.F. Bik, aan wiens moedig
gedrag veel door de Duitsers belaagde Gouwenaars hun leven hebben te danken. Zelf ben ik
daar een voorbeeld van. In de loop van 1943
heb ik een oproep gekregen voor de Arbeitseinsatz. Met behulp van een medisch advies van
dokter Bik en het tonen van luminalpoeders··
plus een verhaal over tongbeet ben ik toen - not
bene door een Duitse arts - afgekeurd. wegens
epilepsie".
p. 215, r. 2: "op de Fluwelensingel" moet zijn:
achter de Fluwelensingel.
p. 218, de 6e regel van onder: "café Harnstra"
moet zijn: café Horstra. ·
p. 240: De militair op de foto is niet de Gouwenaar Douwe Albada, maar een onbekende, geallieerde militair.
p. 247: Bij het opschrijft van·de 2e foto rijden
de tanks niet in de Van Baerlestraat (deze ligt
aan de overkant van de sloot), maar op de Rotterdamseweg.
p. 250: De op r. 25/26 genoemde jongeman die
werd getroffen door een geweerkogel heet niet
"Willem" maar Piet van Groningen. De kogel,
die terugketste via de muur, ging niet door zijn
wang maar door zijn hand.
p. 256: De als "onbekend" aangeduide motorordonnance helemaal rechts op de foto is'J.S.
Mul.
p. 289: De auteursnaam "Bongers" behoort te
zijn: Brongers.
·... ~. :

p. 291: De auteursnaam "Seijs" moet zijn: Seijes; "Shire" moet zijn: Shirer.
p. 300: In het persoonsnamenregister zijn "Van
Wijnen" (216) en "W. van Wijnen" (107) dezelfde persoon.
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7. Duitse en Engelse verkeersborden op de Markt, mei 1945.

FotóZHVM.

8. Verpleegsters van "De Wijk'' aan de Westhaven met Douwe Albada, "de eerste Goudse bevrijder". Foto ZHVM.
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EEN 'NOORDZEECULTUUR' IN
HOLLAND IN DE VROEGMODERNE TIJD?
TIEN GOUDSE CULTUURDRAGERS
G.J. Vaandrager
Inleiding
De beroemde historicus Fernand Braudel stelde
in zijn 'La Méditerranée ...' van 1949, dat de
kusten van de Middellandse zee in het begin
van de Nieuwe Tijd een culturele eenheid vormden. In hoeverre geldt die stelling ook voor de
Noordzee? 1
In april 1995 werd over dit onderwerp een
conferentie gehouden. Een van de belangrijkste
vragen was: Is er een specifieke Noordzeecultuur, of is de cultuur rond de Noordzee deel van
een bredere Noordwesteuropese cultuur? De
titel van de conferentie was: North Sea and Culture in early modern history. Het woordje 'and'
was hier cruciaal.
Het begrip 'cultuur' werd breed genomen:
"het geheel van gewoonten en instellingen,
symbolen, voorstellingen en waarden van een
groep" 2• Wat het gebied van de Noordzee be__ treft werd de zogenaamde 'central place theory'
·toegepast, een theorie die door economen ten
aanzien van steden wel wordt gebruikt. Daarbij
gaat men uit van een kerngebied, dat naar perifeer wijder wordende cirkels heeft van minder
intensiteit en functie ten opzichte van het kerngebied. De algemene opinie op de conferentie
was dat de Republiek (met name Holland) en
oostelijk Groot-Brittannië het kerngebied van
de Noordzeeregio in die tijd vormden, met perifeer gebieden in Noordwest-Duitsland, Denemarken, Zuidwest-Zweden en zuidelijk Noorwegen (zie afb. 1).
Het concept van Noordzeecultuur, zoals dat
met name werd uitgewerkt door L. Heerma van
Voss 3 , heeft als uitgangspunt dat onderlinge
contacten van belang waren voor de cultuuroverdracht binnen het Noordzeegebied. Die
overdracht vond aan het begin van de Nieuwe
Tijd hoofdzakelijk plaats via handel. Steden als
Antwerpen, Amsterdam en Londen hadden hun
positie voor een groot deel gevestigd op basis
van de contacten binnen het Noordzeegebied.
Via die contacten waren er niet alleen verbindingen op sociaal-economisch terrein, doch ook
op het gebied van religie, militaire zaken, architectuur en andere.

Een eigen culturele identiteit in het gebied
blijkt uit de overeenkomst in taal, waarbij het
'Hollands' lange tijd als 'lingua franca' dienst
deed. Het blijkt ook uit het domineren van de
protestantse godsdienst en theologie. Als elementen worden voorts genoemd de gezinsvorm.
In het Noordwesteuropese gezin trouwde men-·
laat, en buiten het 'kerngezin' waren er veelal
geen inwonende familieleden. In het Noordzeegebied was er ook vroeg een sterke urbanisatie
en geletterdheid. Juridische regelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de vererving van familiekapitaal, waren in het algemeen verschillend
van de situatie in dit opzicht elders in Europa.
Ook voedingsgewoonten rond de Noordzee verschilden (en verschillen nog) van die op het
continent. Een combinatie van de · genoemde
aspecten zou tot een meer rationeel wereldbeeld
en een zeker 'moderniseringsperspectief' in de
Noordzeeregio hebben geleid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat heksenvervolging in
het Noordzeegebied minder intensief was, en
ook eerder tot een eind kwam, dan elders.
Er zijn vele argumenten tégen een specifieke
'Noordzeecultuur'. Het voornaamste contraargument is de verwevenheid van 'Noordzee' met continentale cultuur.

Ajb. 1. Het gebied van de 'Noordzeecultuur'. Bron: L.
Heerma van Voss, 'Noordzeecultuur (1550-1800)' in:
K. Davids e.a. (red.) De Republiek tussen zee en vasteland (Apeldoorn 1995) 36.
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Vraagstelling en methodiek
In het 'kerngebied' Holland worden de invloeden op cultureel gebied nagegaan bij een aantal
cultuurdragers in het begin van de Nieuwe Tijd.
En wel, als pars pro toto, in een typisch Hollandse stad. Vanwaar kwamen de culturele invloeden bij die 'prominenten', en welke contacten hadden zij in de loop van hun leven buiten
Holland? Getracht wordt op die wijze enigszins
een onderscheid te maken tussen typische
'Noordzee' - en meer 'continentale' cultuur. Met
als vraagstelling: In hoeverre was er in Holland
in de vroeg moderne tijd sprake van een
'Noordzeecultuur'?
Als 'typisch Hollandse stad' werd Gouda gekozen. In de vroeg-moderne tijd was Gouda de
.zesde van de elf steden van Hollands Zuiderkwartier (thans ongeveer Zuid-Holland), gelegen in het centrum van dat gebied. De afstand
tot de kust bedroeg 20 tot 25 km. Als 'Gouwenaar' worden in deze studie aangemerkt degenen die ófwel in Gouda werden geboren, danwel een belangrijk deel van hun leven er werkten. Allen werden geboren tussen 1450 en 1600.
Gouda is gelegen waar de Gouwe en de Hollandse IJssel samenstromen. Reeds in de twaalfde eeuw werd een verbinding tot stand gebracht
van de Gouwe met de Rijn. De 'binnenvaartweg' die zo ontstond tussen het Noorden (met
Amsterdam), Zuiderzee en Noordzee) en het
Zuiden (met het gebied van de Maas, het rijke
Vl~nderen en eveneens de Noordzee) was immer de slagader voor Gouda's handel en bloei.
De periode van grootste bloei was tussen circa
1450 en 1550, grotendeels gebaseerd op de export van bier. In 1500 bedroeg het bevolkingsaantal circa 7.000, in 1550: 9.000, in 1600:
13.000 en in 1650: 15.000.

Tien Goudse cultuurdragers

Later kregen zijn boeken een meer profaan
karakter, zoals zijn 'best sellers' Dialogus Creaturarum en Die hystorie van Reynaert die Vos.
In de loop van de tijd veranderden de uitgaven
van het latijn reeds naar de volkstaal.
Leeu was geboren in Gouda en drukte aldaar
tussen 1477 en 1484. Hierna werkte hij, tot zijn
dood in 1493, als drukker in Antwerpen. Zijn
eerste drukkersmerk lijkt op dat van drukkers
die hun werk in Keulen leerden. Na 1480 had
zijn merk Bourgondisch-Habsburgse trekken.
Leeu had contacten in Holland en Utrecht, de
IJsselvallei (met de oude Hanzesteden Kampen,
Deventer en Zwolle), Engeland, Keulen,
Lübeck en Zweden. Zijn lettertype, de Venetiaan, verwierf hij uit Italië.
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De tien meest prominente cultuurdragers in de
vroeg-moderne periode werden gekozen op basis van de werken van de Goudse stadsgeschiedschrijvers: Ignatius Walvis (1653-1714)
en Cornelis J. de Lange van Wijngaerden
(1752-1820). Het boek van J. Schouten (19061987) Wie waren zij? was hierbij behulpzaam.
De volgorde van behandeling is naar ancienniteit.

Afb. 2. Dyalogus creaturarum dat is twijspraec der
creaturen, een middelnederlandse tekst met moraliserende fabels, uitgegeven door Leeu in 1481. Houtsnede van de 'Eerste Goudse Houtsnijder', uit: Gheraert
Leeu, meesterprenter ter Gouda, 1477-1484 (Cata/o:
gus Stedelijk Museum Het Catharinagasthuis, Gouda
1992) 10.

- Gheraert Leeu (ca. 1445/1450-1493) was een
pionier-boekdrukker in de Nederlanden. Aanvankelijk drukte hij voornamelijk religieuze
boeken, als het Brevarium Windesheimensi
(voor de tot de Devotia Moderna behorende
congregatie van Windesheim, bij Zwolle) en het
Itinerarium van John Mandeville (een gids voor
reizigers naar het Heilige Land).

- Aurelius (Comelius ,Goµdanus; ca. 14601531), humanist en geschiedschrijver, 'leraar en
leerling van Erasmus', is vooral bekend door
zijn Divisiekroniek van Holland die, anoniem
en reeds in de volkstaal, in 1517 werd gepubliceerd. Die kroniek bleef lang verplichte Ie.erstof
op de middelbare scholen van de Republiek,
hetgeen bijdroeg aan de vorming van een Hol-
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de Compendium de origine et gestis Francorum
had geschreven. Aurelius schreef in de derde
editie daarvan een laudatio, waarin hij een humanistisch programma voor geschiedschrijvers
verwoordde.

- (Desiderius) Erasmus (1466/69-1536) was de

Ajb. 3. De titelpagina van Aurelius' 'Divisiekroniek
van Hollant Zeelandt ende Vrieslant beghinnende van
Adams tiden .... .', van 1517. De houtsnede was reeds
eerder door drukker Jan Seversz. te Leiden gebruikt
als titelprent voor zijn (ongedateerde) uitgave van het
boek 'Sydrac'. Uit: Karin Tilman's Aurelius en de Divisiekroniek, 2.

lands (Noordnederlands) historisch identiteitsbesef. Aurelius was ook de eerste historicus die
de Bataven, 'de trouwe bondgenoten van de
Romeinse keizers', vereenzelvigde met de Hollanders van zijn tijd, de zogenaamde Bataafse
mythe. Naast geschiedkundige, schreef hij ook
meer religieuze werken. Hij zag uit naar een
wereld waarin paus en keizer in harmonie met
elkaar zouden regeren. Die 'universitas christiana' projecteerde hij op Holland.
Aurelius werd geboren in Gouda, waarschijnlijk evenals Erasmus, als onwettig kind van een
priester. Na enkele jaren gymnasium in Gouda
werd hij van zijn twaalfde tot zeventiende jaar
onderricht op de beroemde kapittelschool St.Lebuïnus in Deventer. Het klimaat van de Devotia Moderna veranderde geleidelijk in meer
humanistische richting, ook door invloed uit
Italië. Aurelius studeerde aan de universiteiten
van Keulen, Leuven en Parijs. Voor zijn ontwikkeling tot historicus was vooral zijn verblijf
in Parijs van belang. Hij onderging daar, in
1497/1498, de invloed van de humanist Robert
Gaguin (van Vlaamse afkomst), die het beroem-

primus onder de Europese humanisten, een man
van uitzonderlijke wijsheid, voorloper van de
'nieuwe' tijd. Onder 'Erasmiaanse geest' wordt
een Noordwest-europese variant van humanisme verstaan die grote aandacht heeft voor politieke en religieuze ontwikkelingen en veelal
gematigd, verdraagzaam en moraliserend van
karakter is. Een geest die zich ook uit in advisering aan vorsten, in de mening dat geleerden de
aardse zaken mede kunnen beïnvloeden.
Erasmus werd geconcipieerd in Gouda, · is
mogelijk te Rotterdam geboren. Na enkele'
schooljaren te Gouda, was hij van zijn negende
tot achttiende jaar leerling van de kapittelschool
St.-Lebuïnus in Deventer. Hierna deed hij zijn
intrede in het Augustijnerklooster van Stein (bij
Gouda), waar hij beïnvloed werd door Dèvotia
Moderna en Humanisme. In een brief aan Aurelius noemt Erasmus als voorbeelden van
goed(e) poëzie en proza, naast klassieke auteurs
diverse Italianen, als Lorenzo Valla en Aeneas
Silvius Piccolomini (de toekomstige paus Pius
Il). In Leuven en Parijs maakte hij .kennis met
de filosofische en theologische scholen aldaar;
hij nam er afscheid van het scholasticisme. In
Engeland raakte hij bevriend met John Colet,
John Fisher en Thomas More. Men ziet bij hem
"gaandeweg het engere Hollandse vaderlandsgevoel zich verschuiven tot het wijdere Bourgondisch-Nederlandse"4. Erasmus publiceerde
vele boeken, waarvan meerdere een enorme
verspreiding kregen. Hij vertaalde het Nieuwe
Testament in de grondtaal, het Grieks, en coreespondeerde en discussieerde met Luther en andere 'groten' in Europa. Hij wilde de kerk hervormen en daarbij de oude bronnen verenigen
met het evangelie van de bijbel. Daarbij kwam
hij in botsing, zowel met de 'nieuwlichters' als
met de behoudende universiteit van Leuven. Hij
reisde veel, diverse malen naar Engeland, ook
naar Italië: In zijn laatste jaren verbleef hij in
Bazel en Freiburg.

- Dirck en Wouter Crabeth (ca. 1505-1574 en
ca. 1520-1589) waren de scheppers van beroemde glas-in-loodramen. In de St.-Janskerk in
Gouda zijn er dertien aanwezig, negen van
Dirck en vier van Wouter. Deze werden geschonken door de hoogste wereldlijke en geestelijke machthebbers van die tijd. In het bekende boek van Ludovico Guicciardini, Beschrij-
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Ajb. 4. Reliëjbuste van Erasmus in medaillon. Hout met polychromie, anoniem 16de eeuw, waarschijnlijk afkomstig
uit het klooster van de Augustijnerkanunniken. Het opschrift luidt: Desiderius Erasmus, venvekt te Gouda, in
Rotterdam geboren, 28 october 1467. Gestorven te Bazel, 12 juli 1536. (Stedelijk Museum Het Catharinagasthuis).

vinghe van alle de Nederlanden ... (3e druk,
Amsterdam 1614) worden de broers beschreven
als "lichten in de kunst (lurnines artis), die met
hun glasschilderingen de bewondering wekken
van bijna geheel Europa".
De broers bedreven het glazeniersvak in volle
omvang. Dirck' s kunst is die van de beginnende
Renaissance in de Nederlanden en sluit nog aan
aan de kunst van de Vlaamse primitieven. Hij
kende het werk van de Italianen en ging zich los
maken van de vaste vormen. Hij ging het verhaal weergeven zoals hij het zelf beleefde, ook
in het Hollandse landschap. De vijftien jaar jongere Wouter onderging de invloed van de meer
gevorderde Renaissance; hij was een meester in
de compositie van groepsconfiguraties.
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Beiden werden geboren in Gouda. Vader Pieter Crabeth was waarschijnlijk afkomstig uit
Cuyk (Brabant), waar hij glas-in-loodramen zou
hebben gemaakt voor het kasteel van Grave. In
Gouda was een traditie van glasschilderkunst.
Zo maakte Lucas van Leyden omstreeks 1530
ontwerpen voor ramen in de Goudse kerk. Jan
Swart uit Groningen verbleef tussen 1530 en
1540 meerdere jaren in.y <;mda; hij was leraar
van de oudere broer van Dirck en Wouter. De
kunstenaars van die tijd ondergingen de invloed
van Jan van Score! en Maarten van Heemskerck, die beiden in Italië hadden gewerkt.
Vooral uit Antwerpen was er de noordwaartse
invloed van de Italiaanse Renaissance.
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DIRCK

P.

P. CRABETH.

Ajb. 5. Dirck en Wouter Crabeth, door Herulrick Ba,y (omstreeks 1680, Gouda) naar o/ieve,fschilderijen van
waarschijnlijk Corn. Ketel (omstreeks 1570, Gouda). Beide portretten bevinden zich in de Kerkvoogdenkamer van
de St.-Janskerk te Gouda.
De gedichten zijn van Joost van den Vondel ( 1661 ), en luiden:
Diedricks uurglas is verloopen:
Noch volhart hij met St. Jan
't Volck te leeren en te doopen,
Daer het grimmelt om dien man,
Soo vol yver als boetvaerdich,
Is die helt geen Kunst kroon waerdich!
(grimmelen

=krioelen)

- Dirck Volckertsz. Coomhert ( 1521-1590) was
humanist, filosoof, theoloog, rechtshervormer,
auteur, dichter, toneelschrijver, graveur en politicus. Bovenal was hij een onafhankelijk denker. Gedurende zijn hele leven vocht hij voor
vrijheid van religie en voor tolerantie.
Hij werd geboren in Amsterdam, als zoon
van een lakenkoopman. Hij genoot waarschijnlijk goed huisonderwijs. De tahijke terechtstellingen die volgden op het Wederdopersoproer
van 1535 zouden op de dertienjarige een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Van zijn zestiende tot achttiende jaar maakte hij "naer ghe-

Offert Wouter met Elias,
Doove verf schijnt heemels vier,
Eet hy 't Paeschlam met Messias,
Sijn Pencee[ vol aert en swie,;
Draeft te moediger en stouter,
Stel het heelt op 't Schilders outer.
(Het gedicht slaat op Wouters Glas 23:
'De offerande van Elia' en 'De voetwassing')

woonte deses landts" een 'grand tour', in casu
naar Spanje en Portugal. Hierna werd hij hofmeester (huismeester) van Reinoud III van Brederode op kasteel Batestein, in de vrijstad Vianen. Daar las hij vele humanistische en ketterse
,... ,
boeken.
Vanaf 1546 werkte hij als stadssecretaris,
notaris, ook als drukker/uitgever in Haarlem.
Hij werkte daar samen met Maarten van Heemskerck, waarbij de laatste het ontwerp maakte
en Coornhert etste of graveerde. Hendrick Goltzius werd zijn leerling.
In 1568 werd Coornhert bedreigd door Alva's
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Afb. 6a. Dirck Volcke11sz. Coornhert. Gravure door
H. Goltzius, 1590. (Historisch Topografische Atlas,
Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam).

Ajb. 6b. Grafsteen van Coornhert in de St.-Janskerk,
onder Glas 1 'De vrijheid van consciëntie'. Het gedicht van zijn vrie,ui Hendrick Laurensz. Spieghel
luidt:
Hier rust Noch sticht
Wiens lust Zijn dicht
En vreugd Geschrijf
Was deugd Maar 't lijf
En 't waar Hier bleeft
Hoe swaar God heef'
't Ook viel De Ziel.

'Raad van Beroerte' en week hij uit naar Kleef,
Keulen, Wezel en Emden. In 1572 werd hij gekozen als eerste secretaris van de ('Vrije' ) Hollandse Statenvergadering, en werd raadsman
van Willem van Oranje. Wegens uitdagende
disputen over zijn 'libertijnse' en 'voluntaristische' levensbeschouwing die inging tegen de
artikelen van de Heidelbergse catechismus,
werd hij door het stadsbestuur uit Haarlem verbannen, en in 1588 ook uit Delft.
Zijn laatste levensjaren leefde en schreef hij
in Gouda. Het geestelijk klimaat van 'vrijdenkers en non-conformisten' in Gouda was naar
zijn aard. Reeds meerdere jaren kwamen zijn
geschriften van de persen van de beroemde
Goudse boekdrukker JasperToumay 5. Hij werd
in de St.-Janskerk begraven. Zijn zerk, met het
vermaarde grafschrift van Hendrick Laurensz.
Spieghel, bevindt zich onder het gebrandschilderd Glas van de Staten van Holland De vrijheid van consciëntie. De voorstelJing van het
Glas, van circa 1595, staat duidelijk in relatie
tot Coornhert's brochure Synodus van der Con-

scientien Vryheydt, dat hij in 1582 aan het
Goudse stadsbestuur opdroeg.
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- Boudewijn Ronsse (Balduïnus Ronsseus Gandensis; ca. 1525-1597) was een kundig arts en
een geleerd humanist. Naast zijn werk als stadsarts publiceerde hij geschriften van de grote
medici Hippocrates, Galenus, Rhazes en Avicenna. In 1618 verschenen in Leiden zijn 'opera
omnia': Opuscula medica.
Hij werd geboren in Gent en bezocht de Latijnse school aldaar. Hij studeerde medicijnen in
Leuven en Parijs, en werd stadsarts in Veurne
(Vlaanderen). Van 1551 tot zijn dood in 1597
werkte hij in Gouda als stadsarts. Tussen 1565
en 1582 was hij tweem~J gedurende een periode van meerdere jaren als lijfarts in dienst van
Erik II, hertog van Brunswijk en Lunenburg,
grootcommandeur van de Duitse Orde. Hij begeleidde deze vazal van Filips II naar Spanje,
Italië en de Duitse landen.
Als arts was hij in Gouda zeer geliefd. Hij
beijverde zich ook in de strijd tegen de kwak-
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zalverij. In uitvoerige rekesten richtte hij zich
tot het stadsbestuur om die te wijzen op de
"groote abusen" die gemaakt werden door hen
die zich "onderwinden [verstouten] de edele
conste van medicijnen te exerceeren" 6. Dit leidde tot een aantal keuren ten aanzien van de
opleiding en de intercollegiale verhoudingen
van de chirurgijns, het bereiden en verkopen
van geneesmiddelen en andere. Ronsse was
daarmee een voorloper van het, later opgerichte,
Goudse Chirurgijnsgilde.
-Herman Herbers (1540-1607) was een Gouds
predikant. In de nieuwe protestantse ('gereformeerde') gemeente van Gouda werd hij een
voorloper van de Arminianen of Remonstranten.
Hij werd geboren in Groenlo en was tot zijn
zesentwintigste jaar een cisterciënzer monnik in
Winterwijk en Bocholt. Vanwege zijn protestantse overtuiging werd hij in 1570 ontslagen
en verbannen. Met vele andere refugié' s week
hij uit naar Wezel. In 1577 werd hij als gereformeerd predikant beroepen in Dordrecht. Na vijf
jaar werd hij ontslagen. Hij meende dat de kern
van het geloof niet in de leer, doch meer in de
werken lag. Hij botste daarmee met de Heidelbergse catechismus, die hij voor 'menselijke
opinie' hield. Het geschil betrof, evenals bij
Coomhert, vooral zijn opvattingen ten aanzien
van de predestinatie. Hij zou later ook een eigen
catechismusboekje gebruiken, het 'A. B ofVra·genboekje', een voorloper van de latere 'Goudsche Catechismus', door tegenstanders smadelijk genoemd: "een schoe[n] die aan alle voeten
past" 7 .
Onmiddellijk na zijn ontslag in 1582 werd hij
in Gouda beroepen. Door waarnemingen was
hij er reeds bij velen geliefd, speciaal ook bij de
Goudse vroedschap. Ook daar botste hij al
spoedig met de meer calvinistisch denkende
predikanten, die hem te grote rekkelijkheid verweten. In 1591 besloot de Synode van Holland
hem in de uitoefening van zijn ambt te schorsen.
De Goudse kerkeraad verzocht de Synode
hierop om de rust ep vrede, die zij onder Herbers hadden, niet te verstoren. Ook de Goudse
vroedschap accepteerde het synodebesluit niet,
en deed herhaaldelijk haar beklag bij de Staten.
De Staten verzochten daarop aan Johannes
Wtenbogaert (1557-1644), de hofprediker van
ptins Maurits, om de zaak tot een goede oplossing te brengen. Van Oldenbarnevelt, de landsadvocaat, in feite ook de centrale leider van de
Republiek, had daarin een werkzaam aandeel.
Op 22 januari 1593 hield Wtenbogaert in de St.Janskerk een "Versoen- ende Vredepredica-

tie", waarbiJ'-bevestigd werd dat Gouda haar
geestelijk leidsman-- mocht houden. Tot zijn
dood in 1607 is Herbers in Gouda predikant
gebleven. In 1619 werden de drie Goudse predikanten alle uit het ambt ontzet omdat zij tot de
Remonstranten behoorden.
Wtenbogaert schrijft zelf over 'de Goudse
affaire' in zijn Kerckelijke Historie: "Hier mede wiert dat sware bijkans thienjarige geschil
geeindicht, wel met groote blijschap van de
Heeren (het stadsbestuur), ende 't meestendeel
van de gemeente ter Goude, sonderling (in het
bijzonder) ook tot vernoegen van de Heeren
Staten van Holland; maer met weynich danck
van sommige Predicanten, dien dese besoigne
(zaak) tegen de borst was, ende soo wel den
Advocaat (Van Oldenbarnevelt) als Wtenbogaert tsedert (sedertdien) seer verdacht hielden
als (namelijk) d' Authoriteyt ende 't aensien der ··
Kercken in desen niet genoech bewaert hebben..
de na (volgens) hare opinie" 8•
- François Vranck (ca. 1555-1617) was van
1583 tot 1589 stadspensionaris van Gouda. Hij
streed voor de soevereine macht van de Hollandse steden.
Vranck werd geboren in Zevenbergen, op de
grens van Holland en (het latere generaliteitsland) Brabant; zijn vader was er burgemeester.
Het is niet bekend waar hij schoolonderricht
kreeg, en waar hij studeerde. Van contacten buiten Holland en Zeeland is, ondanks veel speuren, niets te vinden.
In 1578 was hij ingeschreven als advocaat bij
het Hof van Holland.
In 1583, ca. achtentwintig jaar oud, werd hij
in Gouda pensionaris. Na de dood van Willem
van Oranje, in 1584, werd het streven versterkt
om als monarch iemand van koninklijke bloede
aan te trekken. In 1585 was Gouda de enige
stad die, bij monde van Vranck, zich tegen het
afstaan van haar soevereiniteit aan de Engelse
koningin verklaarde. "In geen enkele stad in
Holland was het gevoel van soevereiniteit zo
sterk ontwikkeld als in Gouda", schrijft J. Huges in zijn dissertatie over Vranck9 . Het .was
zeker ook een stuk 'particularisme', namelijk
het stellen .van particuliere stedelijke belangen
boven het algemeen belang. In 1587 was Gouda
wederom tegen het verlenen van veel macht aan
de graaf van Leicest~f, die door koningin Elisabeth als 'adviseur'. naàr Holland was gezonden,
doch die zich de titel van landvoogd had aan
laten meten. In een aan de Staten-Generaal en
de Staten van Holland gerichte Remonstrantie
(1587) beschuldigde een Engels lid van de Raad
van State Thomas Wilkes, Holland ervan het
gezag van Leicester systematisch te ondermij-
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Nederlandse Republiek. Letterlijk zegt hij erin:
"By dese collegien (de stedelijke vroedschappen) alleen is de macht om te adviseren, resolveren en disponeren van alle saken concernerende den staet van den lande en der stede respective" 10•
Van 1592, tot zijn dood in 1619, was
François Vranck lid van de Hooge Raad van
Holland en Zeeland.

Ajb. 7. Erik Il, hertog van Brunswijk en Lunenburg,
g,vàtcommandeur van de Duitse Orde, Ridder van het
Gulden Vlies, ook vrijheer van Liesveld en heer van
Woerden. Achter hem St. Laurentius, mei rooster en
martelaarspalm. Boven hem zijn devies: 'Ex duris gloria' (Roem uit beproevingen.). Daarboven., eveneens in
het latijn: 'De zeer doorluchtige Erik, door Gods genade hertog van Brunswijk enz. (schonk dit Glas) uit
ijver voor de katholieke godsdienst in 1566. Boudewijn Ronsse ging tweemaal voor meerdere jaren als
lijfarts met deze vazal van koning Filips op campagne.
(Compartiment van het schenkersdeel van Glas 8 'De
bestraffing van tempelrover Heliodorus' van Wouter
Crabe1h, 1566; St.-Janskerk Gouda)

nen. Hij wees daarin het idee van de hand dat de
soevereiniteit bij de Staten zou berusten. Oldenbarnevelt zag de noodzaak van een krachtig antwoord. Op zijn instigatie schreef Vranck zijn
Corte vertoninghe van het recht byden Ridderschap, Eedelen ende steden van Hollant ende
Westvrieslant van allen ouden tijden in den
voorschreven Lande gebruyckt tot behoudenisse
vande vryheden, gherechticheden, privilegien
ende loffelicke ghebruycken vanden selven lande (Rotterdam, 1587), die wel wordt omschreven als de 'Magna Charta' van de toekomstige
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- Gregorius Cool (ca. 1570-1629) was gedurende vele jaren steenhouwer en beeldhouwer in
Gouda. Met hem kwam in het begin van de zeventiende eeuw een opbloei van beeldhouwkunst.
Zijn geboorteplaats was Fryberg (in de omgeving van Dresden). Het is niet bekend waar, en
van wie, hij het vak leerde. In 1615 werd hij
ingeschreven als 'poorter' van Gouda; hij werkte toen reeds vele jaren in de stad. De reden dat
er weinig van hem bekend is, hangt mogelijk
samen met het feit dat beeldhouwen in dié tijd
niet als een kunst werd beschouwd, doch als een
ambacht.
In 1602 kreeg hij de opdracht om het bordes
(de 'voorbailge') van het stadhuis te maken, dat
"starck, cyrlicken, polyt (elegant) ende bequaem" moest zijn 1 • Na de indrukwekkende
glazenschenkingen tussen 1594 en 1603 aan de
Grote- of St.-Janskerk, wilden de burgemeesters
ook hun stadhuis een grootser aanzien geven.
Om steen te kopen reisde Cool naar de steengroeven (de "putten") bij Bremen. De rijke
decoraties van zijn bordes, met het typische
'rolwerk', zijn duidelijk beïnvloed door Hans
Vredeman de Vries (Antwerpen) en Hendrick
de Keyser uit Amsterdam. Cool vervaardigde in
1609 de ingang van het Leprozenhuis, het 'Lazaruspoortje' (thans ingang van de Museumtuin), in 1617 het beeldhouwwerk aan de voorgevel van (het thans stedelijk Pijpen- en Aardewerkmuseum) 'De Moriaan' en tussen 1614 en
1619 het poortje met beeldhouwwerk van het
Oudemannenhuis 12 . Hij heeft zeker nog meer
gearbeid in Gouda, doch de genoemde projecten
zijn behouden gebleven.
Buiten Gouda voerde Cool opdrachten uit aan
het Pesthuis in Den Haag, en de toren van de
Grote- of St.-Bartholomeüskerk in Schoonhoven13.
Beschouwing
Bij de verkenning van de contacten van Goudse
cultuurdragers in de vroeg moderne tijd, valt
allereerst het hoge aantal cultuurprominenten
op, in een stad van circa 10.000 inwoners. Zoals
op de conferentie over 'Noordzeecultuur' werd
opgemerkt was er in die tijd een zeldzame con-
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centratie (een 'bubbling up') van talent in Holland.
Zowel bij hun scholing als bij hun latere
werk, waren er contacten van de Goudse cultuurdragers met plaatsen aan de Noordzeekusten. Meer waren echter hun contacten met
mensen op het continent; in de Zuidelijke Nederlandsen, de Duitse gebieden, Frankrijk, Italië, en het Iberisch schiereiland (zie de tabel).
De vele contacten met Italië zijn in overeenstemming met de mening dat Italië de voornaamste bron was voor de Europese Renaissance. Onder invloed daarvan ontwikkelde de Renaissance zich in andere gebieden van Europa
naar een eigen aard 14 •
Hoe moeilijk 'Noordzeeregio' en 'continent'
van elkaar zijn te scheiden laat een stad als Antwerpen zien: een stad met vele verbindingen
met de Noordzee, doch evenzeer met het continent. Bij de Crabeths was er vooral connectie
met de door Italië beïnvloede kunstenaars aldaar. Bij Cool was het de invloed van Vredeman de Vries, eveneens iemand met continentale wortels. Bij Leeu was het waarschijnlijk de
expansie op de markt die hij in de metropool
Antwerpen zocht 15• Wat beide eersten betreft
plaatsten we 'Antwerpen' in de tabel onder de
rubriek 'continent'; wat betreft Leeu onder
'Noordzeegebied', met een vraagteken.
De vermelde contacten van de cultuurdragers
buiten Holland zullen zeker niet volledig zijn.
Ook is de steekproef, van tien, mogelijk weinig
representatief. Echter, als we tien andere Goudse cultuurdragers uit die tijd bezien - deze zouden als nummer elf t/m twintig kunnen worden
betiteld -, dan zien we, globaal, hetzelfde patroon.
[Het zijn Reinier Snoy ( 1467-1537; humanist eh
historicus), Willem Hermans (ca. 1468-1510;
humanist, historicus en dichter), Herman
Lethmaet (1492-1555; humanist en machthebber in de kerk), Pieter Pourbus (1524-1584;
schilder), Cornelis Ketel (1548-1616; schilder),
Pieter C. Bockenberg ( 1548-1617; ' 's Lands
historieschrijver'), Jasper Tournay ( 1561-1635;
boekdrukker), Cornelis en Frederik de Houtrnan
(ca. 1565-1599 en 1571-1627; pioniers in de
vaart naar Indië) en Wouter Crabeth II (15941644, schilder)].
Met uitzondering van de gebroeders De Houtman hadden zij meerdere contacten met collegae op het continent en, voor zover bekend,
geen in de kustgebieden.
Wij zagen bij de besproken Goudse cultuurdragers weinig van een specifieke 'Noordzeecultuur'. Plaatsen die dichter, of geheel, aan de

Ajb. 8 . .Johannes Wtenbogaert (van 1557-1644), door
Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1633. Wtenbogae,t
bewerkte dat Hemian Herbers in Gouda predikant kon
blijven. De 'Goudse affaire' was exemplarisch voor de
venvijdering die tussen kerk en slaat ontstond en die
leidde tot de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten, resp. meer- en minder staatsgezinden,
'rekkelijken' en 'preciezen '. (Rijksmuseum Amsterdam)

Ajb. 9. De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt
in 1619. (Op de achtergrond de gebouwen van de Staten van Holland met de lf.9fe.apel, de zetel van Uytenboogaert). De zo verdienstelijke landsadvocaat en
staatsman Oldenbarnevelt streefde naar een Hollands
overwicht in de Republiek en in Europa. Hij stelde
daarbij de politiek vóór de godsdienst. in zijn strijd
tegen de graaf van Leicester (landvoogd in de Republiek tussen 1585 en 1587) werd Oldenbarnevelt gesteund door de Goudse pensionaris François Vranck.
(Flehite Amersfoort)
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Ajb. J0. Deel van het poortje van het Oudemannenhuis
aan de Spieringstraat te Gouda, met het fries van Gregorius Cool en de jaartalsteen 1614. Verdere ornamentiek is er waarschijnlijk later bijgekomen. Het
fries toont regen.ten (met witkanten. kraag en. gekleurde
kleding) en bejaarden ( zonder kraag, ~;iJze kledin.!J, e'.~
leunend op een stok). 'Spa,tam nact, betekent: Zu
die Sparta [lees: de veilige haven] bereikt hebben'.
'Tempora labuntur' is: 'de tijd vergl(idt' ('en ongemerkt worden wij oud' liet Ovidius er op volgen).

kust ligoen kunnen echter een ander beeld tonen. 0.° Knottnerus vond in zijn studies van
kustgebieden langs de Noordzee een cultuur die
zich onderscheidt van meer binnenwaarts geleoen oebieden. Dit onderscheid bereikte zijn piek
in d~ vroegmoderne tijd. Hij vond parallellen
tussen die kustcultuur, die als Noordzeecultuur
kan worden betiteld, met culturen in geïsoleerde
berggebieden. De strook van 'typische Noordzeecultuur' lijkt smal te zijn 16 .
De conclusie van het beperkte Goudse onderzoek is duidelijk: In de vroeg moderne tijd waren er in het hart van Holland weinig sporen van
een ' Noordzeecultuur' . Veeleer was er sprake
van een (noordwest) Europese cultuur.
NOTEN
1. F. Braudel ( 1902-1985), lid van de Académie Française,
was de pionier van de Annalesschool. Zijn eerste grote
boek La Méditerranée er Ie monde Méditerranée à l'épo·
que de Philippe Il, verscheen als proefschrift toen hij vijfenveertig jaar was.
2. P. Kloos, Culturele Alllropologie (Assen/Maastricht 1991)
2 15.
3. L. Heenna van Voss, ' Noordzeecultuur (1500-1800)', in:
K. Davids e.a. (red.) De Republiek russen zee en vasteland,

25-55.
4. J. Huizinga, Erasmus, 64.
5. P.H.A.M. Abels, 'Spreekbuis voor dissenters - De drukke-
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BIJLAGE: Tabel met daarin opgenomen de bekende contacten buiten Holland van tien Goudse cultuurdragers, onderscheiden naar 'Noordzeegebied' en (Europees/Brits) 'Continent'.

1. Leeu

Noordzeegebied

Continent

Lübeck, Antwerpen(?)
Engeland(?), Zweden(?)

Zwolle, Kampen,
Deventer, Keulen Venetië
Deventer, Keulen, Leuven, Parijs

2. Aurelius
3. Erasmus

Oxford/Cambridge(?)

Deventer,Den Bosch, Brussel, Leuven,
Frankrijk, Italië, Bazel, Freiburg

4/5. Crabeths

Brabant, Groningen, Antwerpen, Italië

6. Coomhert

Vianen, Kleef, Keulen, Wezel, Spanje, Portugal

7. Ronsse

Gent, Leuven, Parijs, Veurne, Brunswijk, Italië,
Spanje

8. Herbers

Groenlo, Bocholt, Wezel

9. Vranck

Brabant

10. Cool

Bremen

Antwerpen, Dresden
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DE MARKT EN DE PUBLIEKE
GEBOUWEN IN HET
MIDDELEEUWSE GOUDA
Bart lbelings 1

In de voorgaande jaargang van de Tidinge is
opgenomen de ordonnantie van de marktkramen ('Ordinantie van.den cramen van Gerijt
Baerntsz. ter kercwairt an') die door M. Winnink bij toeval in het oud-rechterlijk archief van
Gouda gevonden werd.2 Met name de beargumenteerde vroege datering van ca. 1480, de herkomstplaatsen van de handelaars en de erin genoemde topografische 'houvasten' voor de
plaats waar gehandeld werd, maken de ordonnantie interessant.
Zowel in de transcriptie als in de gegeven
'vertaling' door Winnink van de ordonnantie
van ca.1480 zijn echter enkele misverstanden
geslopen, waarvan ik de belangrijkste hieronder
eerst wil noemen. De inhoud van de ordonnantie geeft vervolgens aanleiding dieper in te gaan
op de Goudse markt, de plaats daarvan en die
van de bijbehorende publieke gebouwen, in de
periode tot ruwweg de Opstand.
Geselschap heeft in een aantal belangrijke
artikelen hier al het nodige over gezegd. Deels
zijn die artikelen geschreven voor de krant en
daarom niet geannoteerd. Ook bij herdruk van
enkele daarvan in een bundel van Die Goude is
dat niet overal gebeurd. Hieronder heb ik zoveel
mogelijk die bronnen wel genoemd (dit tevens
als excuus voor het fors uitgevallen noten-apparaat), de gegevens uit de diverse artikelen samengevat en aangevuld en vergeleken met eigen vondsten. Het beeld wordt daarmee niet
altijd helderder, maar geeft hopelijk aanleiding
tot nader onderzoek.
De lakenmarkt
De opsomming van de volgorde waarin de kramen dienen te staan op de Goudse markt begint
volgens de vertaling door Winnink van de ordonnantie van 1480, met de plaats van de Engelse en Schotse lakenwevers. Bedoeld zijn
echter de Goudse drapeniers die respektievelijk
met Engelse en Schotse wol laken maken. Daarom staat er in de eerste regel van de ordonnantie
ook 'die Engelse drapers vander Goude'. Dezèlfde fout wordt overigens gemaakt door
Schouten in zijn bekende beschrijving van
Gouda uit 1969, die blijkbaar de ordonnantie
ook al gezien heeft (zonder er een datering aan
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te geven). 3
Een Goudse ordonnantie op Engelse en
Schotse wol dateert reeds van 1414.4 In dat jaar
werd in de veel belangrijkere textielstad Leiden
de invoer van (de grovere) Schotse wol voortaan verboden. Dat beide soorten wol in Gouda
nog wel gebruikt werden blijkt bijvoorbeeld als
in 1456 de vrouw van Jacob Pietersz. bekeurd
wordt door het Goudse gerecht omdat zij Engels
geverfd laken verkocht had voor Gouds laken.
Dat haar man gezworene (gildelid) van de draperie was, maakte de zaak nog erger. Als ·straf
diende zij 4 el 'voorwollen' (na het zgn. 'puik'
de beste kwaliteit laken) grauw Schots laken
aan de stad te geven en een'bedrag van 10 pond.
Ook dienden beide te beloven slechts laken dat
binnen Gouda gereed (bewerkt) was te verkopen. 5 Aardig is om te zien dat toen de 'genadige
vrouwe van Bourgondië' (bedoeld is Isabella
van Portugal, de vrouw van hertog Filips de
Goede) Gouda bezocht in 1444, zij bij de sluis
werd ontvangen en naast 104 1/2 el linnen laken
van de Nonnen op de Gouwe (klooster st.Marie)
ook een Schots laken van de stad .kado kreeg. 6
Na de plaats van de kramen van de Engelse
en Schotse drapeniers 'van der Goude' staat in
de transcriptie van de ordonnantie: 'nyement en
sal laten hy en sal hebben een verdecte craem',
er staat echter niet 'laten' maar 'loten'. In het
eerste keurboek van 1488-95 staat ook de bepaling dat de overdekte kramen samen dienden te
loten.7 Dit loten was om de beste plaatsen zo
eerlijk mogelijk te verdelen. De niet overdekte
kramen stonden achter de overdekte en lootten
op hun beurt onderling. Bij de overdekte kramen hoeft niet altijd aan het huidige type markt,
kraam gedacht te worden. Bij de vleeshandelaren die buiten de vleeshal stonden was eind vijftiende eeuw al sprake van een soort permanente
overdekte staanplaats; onder de 'loeffen', 'leuyffen' of 'loyffen' (luifel~). ,afdakjes die hingen
aan haken die aan het gebouw waren bevestigd.8 In de tweede helft van de zestiende eeuw
kenden de verkopers van linnenlaken ook dergelijke luifels. Deze hingen aan het st.Anthonisgasthuis. De handel diende binnen in het gasthuis te geschieden, maar als dat te klein was,
moesten degenen die het slechtst geloot hadden
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buiten onder de luifels staan.9 Dat men zich hier
niet altijd aan hield (ontduiking van stalgeld!)
blijkt als in 1569 door de officieren van Gouda
op klacht van de kapelmeesters van de st.Anthoniskapel (zie de afbeelding van het detail van
de stadsplattegrond uit 1585 waar de kapel bovenaan al als afgebroken wordt vermeld) diverse personen (zowel poorters als vreemde lakenhandelaren) worden gearresteerd, die tegen het
gebod in linnen per el in of voor de huizen verkochten.10
In de vertaling van de ordonnantie van 1480
wordt steeds gesproken van 'lakenkopers' die
de kramen bemannen, bedoeld moet zijn 'lakenverkopers'. De ordonnantie van 1480 is vooraï
belangrijk omdat de herkomstplaatsen van die
lakenverkopers genoemd worden, iets dat in de
latere kraam-ordonnanties niet meer gebeurt.
Niet onbelangrijk is dan ook dat halverwege in
de opsomming (hoewel doorgehaald en daarom
door Winnink waarschijnlijk niet in de transcriptie gegeven 11) ook genoemd wordt 'Bergen
opten Zoom', die naast die van Heusden dienden te staan, tot aan de kerk. Lakenhandelaren
uit deze plaats zijn te verwachten, want omgekeerd hadden Goudse lakenverkopers op de beroemde jaarmarkten in Bergen op Zoom zeker
sinds 1448 een gereserveerde plaats, evenals die
uit Dordrecht, Leiden en Delft. 12
De in het opschrift van de ordonnantie genoemde Gerrit Baemtszoon heeft zich zelf zeer
waarschijnlijk ook met lakennijverheid beziggehouden. Zijn weduwe Katrijn behoort namelijk
tot degenen die in 1489 worden bekeurd omdat
zij 'puycken [puik: laken van de beste kwaliteit]
gereet hebben boven tverbot van den waerdeyns
[contToleurs van het drapeniersambacht]'. 13 Het
huis van deze Gerrit aan de Markt dat diende als
begrenzing van de plaats van de kramen, stond
blijkens het werk van C.J. Matthijs op de hoek
van de Korte Groenendaal, ten zuiden van het
stadhuis dus. Van hieraf diende men richting de
kerk de kramen op te stellen.

Oudere marktordonnanties
Dat het de oudste ordonnantie in zijn soort zou
zijn, is niet helemaal waar. Er zijn eerdere,
maar minder gedetailleerde voorbeelden.
In het oudste verhuurboek (1390-1419) staat
een ongedateerde (maar waarschijnlijk laatveertiende eeuwse) keur op de draperie die ondermeer bepaalde dat alle vreemde lieden (nietpoorters) die met laken op de marktdagen komen aan het eind van de stallen van onze poorters dienen te staan, behalve tijdens de vrije
jaarmarkten en de poorters zelf niet boven 'de
halle' . 14 Met deze hal zal de lakenhal zijn bedoeld. In dit verhuurboek staat ook een ordon-

nantie op de verkoop van vlees uit 1410, waarin
naast de plaats van de verkopers van vlees ook
die van vogels, pluimvee en warmoes (groente)
en kruiden is geregeld. 15 Ook hier is al het onderscheid tussen de plaats van de poorters en de
'vreemde luden' gemaakt, ook geldelijk was er
een bevoordeling van de poorters: de van buiten
de stad komenden dienden dubbel accijns te
betalen, behalve op donderdag en tijdens de
twee jaarmarkten. Uit dit laatste blijkt dat de
regeling van toepassing was op de dag- en
weekmarkten (wat ook blijkt uit de genoemde bederfelijke - produkten). Donderdag moet
voor de omliggende dorpen de weekmarktdag
geweest zijn, dit is eind vijftiende eeuw nog
zo. 16 De ordonnantie van 1480 is gezien de genoemde steden en produkten van toepassing op
de jaarmarkten, waar bezoekers van veel grotere
afstanden kwamen. De plaats van de kramen ·
lijkt voor beide typen markten niet veel te hebben verschild. 17
.

De plaats van de marktkramen
In de ordonnantie van 1410 worden twee (drie?)
publieke gebouwen genoemd die als plaatsaanduiding voor het opstellen van de kramen fungeren: de vleeshal, (hal?) en het raadhuis, die
blijkens de gegeven omschrijving dicht bij elkaar lagen. Vleesverkoop vond plaats in een
vleeshal. De warmoes- en kruidverkopers moesten ten zuiden van het raadhuis staan voor degenen die ingewanden verkopen, deze laatsten
dienen buiten langs de hal te staan, 'overnaest
[tegenover? 18Jder door [deur] van der vleyshalle zuutwaerts op', van de vogelverkopers werd
hetzelfde bepaald maar dan noordwaarts opgaand.19 Of hal en vleeshal hetzelfde zijn is niet
duidelijk, ik kom hier nog op terug. Het raadhuis is niet het huidige op de Markt, dat pas in
1450 werd gebouwd. De plaats van de marktkramen is daarmee nog onzeker. In 1413 werd
verder bepaald dat goederen ter markt gebracht
dienen te worden op de sluis en voor de hal en
daarbinnen op de markt. 20 Helemaal helder is
ook deze formulering niet, moet gelezen worden tussen de sluis en de hal op de markt?-De
sluis lag voor het st.Catharinagasthuis aan de
Oosthaven.- De ordonnantie van 1480 noemt de
sluis ook; tussen de sluis en de Molenwerf dienen de mandemakers te staan21 , die daarmee
buiten het eigenlijke 111.ai:ktveld stonden. Verder
wordt in 1480 zoals al gezegd indirekt de Markt
zelf (waar Gerrit Baemtsz. woonde) en de kerk
(in het opschrift van de ordonnantie, maar ook
in de genoemde doorgehaalde passage betreffende Bergen op Zoom) als begrenzing van de
plaats van marktkramen aangegeven. Ook hier
gaat het om de zuidzijde van het marktveld,
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waarvandaan men (via de Kerksteeg en de
Wijdstraatffillebrug) stond richting de kerk en
sluis/Molenwerf.
Het marktveld
Vaak wordt de indruk gewekt of het marktveld
tot de bouw van het huidige stadhuis in 1450
een onbenut en onbebouwd, laaggelegen en
daarom nat stuk land was. 22 Hoewel inderdaad
bekend is dat het marktveld geregeld opgehoogd is met afval, klei en zand, vooral na de
stadsbrand van 1437 en bij de bouw van het
huidige stadhuis (dit gebeurde overigens ook na
1450 nog23), lijkt het mij toch heel onwaarschijnlijk dat een dergelijk groot, centraal in de
stad gelegen terrein ongebruikt bleef. Uit de
rekeningen van de graven van Blois blijkt dat
hier in de tweede helft van de veertiende eeuw
(net als in Schoonhoven) boomgaarden lagen.
Toch moet het deels ook reeds als handelsplaats
zijn gebruikt: de naam 'marktveld' komt namelijk al in 1368 voor.24 Zowel het veld zelf als de
jaarmarkttollen en waaggelden kwamen in deze
periode toe aan de graven van Blois. Het lijkt
dan ook logisch dat deze het veld indien nodig
aan de stad ter beschikking stelden; zij hadden
er financieel voordeel bij te halen. Zeker voor
de paardenmarkten was veel ruimte nodig, die
hier gevonden kon worden en niet langs de
grachten. Dat op de jaarmarkten in de veertiende eeuw de paardenhandel al een belangrijke
pl!!ats innam, blijkt voor het eerst als in de grafelijke rekening van 1381 gesproken wordt van
een paarden- en een lakenjaarmarkt.25 Tevoren
wordt slechts gesproken van de tollen van de
twee jaarmarkten in het algemeen, zonder nadere specificatie.
Zoals hieronder zal blijken stonden een aantal
van de belangrijke publieke gebouwen al in de
tweede helft van de veertiende eeuw op/aan het
marktveld, dit maakt een handelsfunktie daarvan in deze periode zeker.
· Het privilege van 1395: wanthuis, vleeshuis
en raadhuis
Toestemming na veelvuldig verzoek door
Gouda om 'ene halle, wanthuus, raedhuus ende
vleischuus te hebben biieen op onse plaetse ende marctvelt', werd door de graaf op 1 juli 1395
gegeven bij de 'schenking' (naar onze maatstaven meer 'koop in erfpacht') van dat veld aan
de stad, tegen een betaling van 40 schelling
jaarlijks en 300 oude franse franken ineens (zie
de afbeelding van het charter). Een nader (taalkundig?) onderzoek naar de betekenis van het
woord 'plaats' is met recht op z'n plaats. In
Schoonhoven verving vanaf ca.1400 de benaming 'plaats' die van 'marktveld' .26 In Gouda
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worden beide in 1395 in een adem genoemd,
zou de plaats een bestraat gedeelte van het veld
zijn? Plaats en marktveld diende verder rond de
hallen 'onbetimmert... uutgheset van des der
hallen noot, nutscap ende orboir is' te blijven. 27
Het laatstgenoemde bedrag van 300 franken
staat geboekt in de rekening van de rentmeestergeneraal van de graaf van Blois over 1395,
vreemd is dat daar alleen van het te maken wanthuis wordt gesproken. 28 Door te bepalen dat
naast de genoemde gebouwen niets anders gebouwd mocht worden op het marktveld, dekte
de graaf zich in tegen inkomstenverlies. Als
tijnsgebied was hij het immers kwijt en de stad
had veel kunnen verdienen door het te verkavelen en te verkopen als tijnsvrije percelen.
De ontwikkeling te Gouda heeft veel weg van
die te Delft. Ook hier ligt een grote centrale
markt (die bijvoorbeeld in Leiden ontbreekt), in
1315 voor het eerst als marktveld genoemd, in
1484 opgehoogd en bestraat. Het marktveld
werd hier in 1436 door de graaf aan de stad afgestaan (in Gouda dus al eerder), maar hij behield (net als in Gouda) de jaarmarkttollen.29
Dat Gouda in de tweede helft van de jaren '90
van de veertiende eeuw blijkens het dissertatieonderzoek van De Boer (Graaf en Grafiek
1978) een sterke economische groei dooanaakte, zal zeker van invloed zijn geweest op het
verzoek en het verkrijgen van het privilege in
1395.
De behoefte aan nieuwbouw van de genoemde gebouwen is voor het want- en het vleeshuis
niet onverwacht, daar ze in 1361 bij de stadsbrand verwoest waren. Aanvankelijk spreken de
grafelijke rekeningen slechts van het verbrande
wanthuis, vanaf 1378 wordt dit veranderd in
want- en vleeshuis, mogelijk wijst dit op een
gecombineerd gebouw vóór 1361. Het is tevens
de eerste vermelding van een vleeshuis in
Gouda. Tot 1398 werd voor beide geen erfhuur
meer betaald, soms onder de letterlijke vermelding (zoals in 1371) dat er geen wanthuis meer
is. Het oude wanthuis moet, zo heeft Geselschap aannemelijk gemaakt, vrijstaand voor de
oostzijde (Oudelle) .van het marktveld hebben
gestaan iets noordelijk van de Kerksteeg (die de
Oudelle, de latere Botermarkt, verbond met het
terrein rond de kerk). 30
In 1384 werd aan het marktveld door de stad
een wolhuis gevestigd (t~gelijk kwam aangren- '
zend een waaghuis, zie hierna), misschien ter
(gedeeltelijke?) vervapging van het verbrande
wanthuis. Merkwaardig is dat dit wolhuis niet in
een onlangs door mij teruggevonden ongedateerd maar laat veertiende eeuws (ca.1390) register van hofsteden-gelden van Gouda 1 genoemd wordt, ook niet vermomd als erf van de
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stad. Dit kan slechts verklaard worden door aan
te nemen dat het intussen (tijdelijk) in particulier bezit was gekomen. 32 Geselschap zegt dat
na de (tweede grote) stadsbrand in 1438 de stad
dit wolhuis, dat aan de Regenboog (noordzijde
marktveld) lag, aan de Heilige Geest heeft afgestaan, waarna het vervolgens als Heilige Geesthuis tot 1573 heeft gefunktioneerd.33 Voor een
voortbestaan van het wolhuis tot 1438 zijn volgens mij echter geen bewijzen, meer voor de
hand ligt dat het bij privilege van 1395 nieuw te
maken wanthuis het wolhuis verving. Het nieuwe vleeshuis van na 1395 kom ik (naast de
reeds gegeven vermelding in de ordonnantie op
de marktkramen van 1410) slechts tegen in een
keur van 1415, waarin een kamer in een deel
van de vleeshal gemaakt wordt voor de nieuw
aangestelde stadstimmerman, een nogal merkwaardige lokatie.34 De vleeshal stond, zo bleek
uit de ordonnantie van 1410, dichtbij het raadhuis, zoals het ook in 1395 bepaald was.
De rentmeesterrekening van het kwartier van
Gouda over 1396 vermeldt als eerste de inkomsten van 40 stuivers die als hofstedegeld betaald
diende te worden door Gouda voor 'het marktveld'. In 1398 wordt dit veranderd in 40 stuivers voor 'het wanthuis en vleeshuis' 35 ; deze
moeten intussen dus gebouwd zijn op het
marktveld. Geselschap ging er (zonder bewijs)
vanuit dat de lakenhal (=wanthuis) die in 1399
ook blijkens een keur gebouwd was, in het nieuwe stadhuis op de Markt was gesitueerd.36 Van
een raad- of stadhuis wordt in de rekeningen
echter geen melding gemaakt, evenmin trouwens van de 'halle' die in het privilege van
·
1395 wordt genoemd.
Het (oude) raadhuis wordt slechts één keer in
alle bewaarde Goudse charters genoemd, in
1400, zonder nadere plaatsaanduiding. De oorkonde spreekt van 17sc. aan rente op een huis
'bi der stede raedhuus' van Heynric Heynricxz.
die hij schuldig is aan de Heilige Geest. Op
grond van het afwijkende bedrag van 17 schelling heeft Geselschap, via onderzoek in de leggers van de st.Jan en het Gasthuis, de ligging
kunnen traceren van dit huis: aan de Koestraat,
nu het tweede en derde pand aan de Markt noordelijk van de hoek met de Korte Groenendaal. 37
Heintgiin Willam Heinenz. die in het hofstedegeld-register van ca.1390 op dezelfde plaats is
te lokaliseren, is waarschijnlijk dezelfde persoon. 38 Het raadhuis bevond zich dan ter hoogte
, van dit huis op het marktveld. Het huidige raadhuis zou in 1450 centraler op het marktveld zijn
verrezen. De ligging van het raadhuis vóór 1395
blijft hiermee nog onbekend. Of het toeval is
dat de Gerrit Baemtsz. uit de ordonnantie van
1480 het zuidelijk aangrenzende pand aan de

Koestraat bewoonde, of dat dat wijst op een
conservatief beleid ten aanzien van het opstellen
van de marktkramen op het marktveld, laat ik
hier nog in het midden.
In het hofstedegeld-register van ca.1390
wordt het 'raethuus' ook genoemd, waarvoor de
stad wordt aangeslagen met 40 schelling. Ook
hier is geen nadere plaatsaanduiding gegeven.
Geselschap die (onbekend met het register) het
beroemde extract van Walvis van het hofstedegeld gedateerd 1382 gebruikte, stelt zonder opgaaf van reden hieruit vast dat het raadhuis (van
vóór 1395 dus) op het marktveld stond.39 Denkelijk is de motivering daarvoor het overeenkomstige bedrag van 40 schelling. Tegen een
plaatsing van het raadhuis van voor 1395 in één
multifunktioneel gebouw met het reeds genoemde wanthuis/vleeshuis pleit het feit dat na .
1361 nergens gesproken wordt van het verbrande raadhuis. Want- en vleeshuis komen in het
register van ca.1390 niet voor, wat ·overeenstemt met de conclusie van hierboven dat deze
tussen 1361-98 in Gouda ontbraken (hoe raar
dat op zich ook is). Het hofstedegeld werd door
de graaf in 1400 verkocht aan de heer Van Wassenaer en ontbreekt vanaf dan in de grafelijke
rentmeesterrekeningen. Helaas is het daarmee
onmogelijk om te zien of naast het nieuwe
want- en vleeshuis nu het, blijkens de oorkonde
van 1400, nieuw gebouwde raadhuis wordt genoemd.40
In de oudst bewaarde Goudse stadsrekening
van 1437 wordt voor het eerst de uitgave van 40
stuivers aan hofstedegeld voor 'het raadhuis'
gevonden, in 1438 wordt gesproken van 'het
marktveld', in die van 1448 weer van 'het stadhuis' .41 Dit bewijst nogmaals dat ook vóór 1450
het stadhuis op het marktveld stond. Met deze
constatering, die door Geselschap in 1968 reeds
werd getrokken, kan het hardnekkige misver~
stand dat het stadhuis voor 1450 op de Hoge
Gouwe nabij de Keizerstraat stond, naar het rijk
der fabelen worden verwezen. 42 Dat geen van
de publieke gebouwen ooit genoemd wordt als
echte belending in het toch bepaald niet karig
bewaarde Goudse chartermateriaal, maakt een
vrijstaande lokatie daarvan ook al zeer waarschijnlijk.
Ondanks de vrijstaande lokatie op het marktveld liep het raadhuis bij de brand van 1438
veel schade op. De stadsrekening van 1438 laat
uitgaven voor herstel zien. Helbers weet te melden dat het raadhuis één van de slechts vijf huizen was (met het Minderbroederklooster aan het
einde van de Spieringstraat, bij het Molenwater), dat bij de stadsbrand van 1438 ges.gaard
bleef. Diens bron is waarschijnlijk Walvis , het
aantal doet kroniek-achtig en· weinig betrouw-
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baar aan. Bijna een eeuw later, in 1535 verklaren enkele zeer oude poorters voor schepenen
van Gouda dat hun ouders dikwijls hebben verteld dat de stad en kerk bijna geheel waren afgebrand, behalve een kwartier bij de Houdtsteeg
en enige huizen op de Haven. De Hout- (of Callen-) steeg lag tussen de Vesten en Raam, nabij
de Dijkspoort.44 Van het stadhuis wordt niets
gezegd. Tien jaar na het herstel werd besloten
tot de bouw van het huidige stadhuis.
De 'balie'
Een moeizame maar belangrijke vraag is de betekenis van de 'halle' die hierboven al genoemd
werd in 1395, 1410 en 1413. Reeds voor 1395
is sprake van een hal, in het oudste poorterboek
( 1390-1417) wordt er enkele keren melding van
gemaakt bij de opgaven van de borgstelling
voor het te verkrijgen poorterschap. In 1390
wordt twee keer gesproken van 'Willem
Sprmus huus bi der halle', zonder nadere
plaatsaanduiding.45 In 1395 wordt het huis van
Pieter van Byrnkenis 'bi der halle naest de
kercsteghe oestwaerts' vermeld.46 Dit is maar
iets zuidelijk van de plaats van het wanthuis/vleeshuis dat in 1361 verbrand was. Ook
nog in 1395 wordt gesproken van 'Gheryd Lyclaes huus bi der halle naest Jan de Zwaertvegers zuutwaerts'. In het hofstedegeld-register
van ca.1390 komen beide namen naast elkaar
voor, ze zijn te plaatsen aan de Koemarkt, noordelijk van de Korte Groenendaal.47 Het kan hier
om één en dezelfde hal gaan, die dan min of
meer dwars in de zuidelijke punt van het marktveld tussen Kerksteeg en Korte Groenendaal
moet hebben gelegen. Verkeerstechnisch Lijkt
dit niet zo'n geslaagde lokatie, het vormt als het
ware een stop op de Wijdstraat, maar de oplossing lijkt me logischer dan aan twee aparte hallen zo dicht bij elkaar te denken. De funktie van
deze hal blijft onbekend, het raadhuis lijkt een
goede gegadigde; het werd in het hofstedegeldregister van ca.1390 genoemd.
In het privilege van 1395 wordt de hal genoemd naast een want- en een vleeshuis. Vaak
wordt met 'hal' een vleeshal of lakenhal bedoeld, hier blijkbaar niet. Geselschap meende
dat fn de hal het wanthuis, de vleeshal en raadkamer werden gemaakt. Hoe aantrekkelijk deze
oplossing ook is, zo staat het niet in het privilege van 1395 omschreven. Hierin wordt van
'hallen' in meervoud gesproken en later wordt
zowel een raadkamer als het raadhuis genoemd,
zo blij kt ondermeer uit de stadsrekening van
1437. 8 Moet aan een jaarmarkthal worden gedacht, zoals die uit Utrecht bekend is?49 In 1417
vond een onthoofding plaats vóór de halle, die
dan logischerwijs op een ruime plek moet ge-
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zocht worden. 50 De stadsrekening van 1437 van
juist voor de stadsbrand heeft uitgaven voor het
maken van de straat voor de 'balie', mogelijk is
de Koestraat bedoeld. 51
De hal na 1450 op het marktveld
In 1451 werd een erf aan de Koestraat verkocht
'bezyden die halle'; dit bewijst dat althans één
van de hallen ook na de bouw van het huidige
stadhuis op het marktveld bleef staan. Bij Matthijs is het erf te vinden als het zevende huis
noordelijk van de Korte Groenendaal. 52 Uit de
hierboven besproken oorkonde van 1400 waarin
het raadhuis genoemd wordt, was het tweede en
derde huis af te leiden. De hallen van 1395 hebben dus evenwijdig aan de rooilijn van de Koestraat gestaan, noordelijk van de Korte Groenendaal.
Blijkens destadsrekening van 1454 werd toen
een nieuwe hal gebouwd. De oude hal, waar in
1453 nog aan vertimmerd was, werd in 1455
verkocht aan Aemt Dircxz.53 Geselschap vermoedde zonder opgaaf van reden, de nieuwe hal
in de buurt van de waag. Naar ik aanneem baseerde hij zich daarbij op de vermelding in een
oorkonde van een 'balie' aan de Regenboog in
1495.54 Zeer waarschijnlijk voeg ik hier aan toe,
hing de waag fn deze hal, hierna zal nog blijken
dat vanaf 1494 in de stadsrekeningen gesproken
werd van een hal waarin de waag hing,
De oude hal bevond zich nog geruime tijd aan
de andere zijde op het Marktveld. In het eerste
keurboek van 1488-95 wordt namelijk bepaald
dat geen hout of steen langer dan drie dagen op
de straat tussen de hal en de Groenendaalsteeg
mag worden gelegd.55 De stadsrekeningen spreken in deze jaren ook van uitgaven van hofstedegeld voor het raadhuis en de hal. 56 In de
kraam-ordonnantie van 1480 wordt de 'halle'
ook genoemd: de schoenmakers dienen te staan
tussen Gerrit Baemtsz. en de hal; hier moet wel ·
de oude hal bedoeld zijn, Genit Baemtsz.
woonde immers op de hoek van de Korte Groenendaal. Het gaat daarmee om een smalle
strook aan de Koestraat waar de schoenmakers
zich hadden op te stellen, speciaal bepaald werd
dan ook dat zij aan anderen vrije doorgang dienden te laten. De vertaling van deze 'balie' door
Winnink met vleeshal, is gezien het bovenstaande niet zeker.
Een keur op de vleesaccijns uit 1482 spreekt
ook van een hal, waarmee naar aangenomen
mag worden de vleeshal bedoeld wordt. Waar
die staat blijft onvermeld, wel dienen degenen
die vlees verkopen eind vijftiende eeuw aan de
noordzijde van het raadhuis te staan, waar ook
de keurpaal van het slachtvee stond.57 De vleeshal die in 1514 gepland werd onderin het raad-
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• Charter van 1 juli 1395 waarbij graaf Guy van Blois het marktveld verkoopt aan de stad Gouda, met de toestemming er een hal, raadhuis, wanthuis en vleeshuis op te bouwen (OAG inv.nr.851, foto Streekarchief Hollands
Midden)

huis, verving dan ook mogelijk een voorganger
daar. Dat deze er ook daadwerkelijk gekomen is
blijkt als iri 1526 wordt bepaald naar aanleiding
van het verzoek van de vleeshouwers de deuren
achterin de vleeshal te mogen verplaatsen, dat
eers.t onderzocht dient te worden of de gevel
van het stadhuis dan niet 'in pericul' [gevaar]
zal komen. 58 Een dergelijke combinatie van
funkties in.één gebouw was ook toen niet ongewoon: het stadhuis te Middelburg, bijna gelijktijdig met dat te Gouda gebouwd tussen 1452-8,
was tegelijk vlees- en lakenbal.59
Voor wat betreft het begrip 'hal' moet geconcludeerd worden dat het een algemene benaming was voor een gebouw waarin vlees, laken
of zelfs waaggoederen verhandeld werden. Dit
maakt een juiste identificatie vaak moeilijk.
De hal bij de Raam
Om de puzzel compleet te maken besluit ik met
de vennelding van de oude halle(-steeg) tegenover het Brigitten-klooster op de Lange Raam,
die vanaf 1478 genoemd wordt en in het bovenstaande al helemaal niet ingepast kan worden. 60
Het is verleidelijk hier in de omgeving van de

Raam te denken aan een lakenhal, temeer daar
een letterlijke vermelding van de 'lakenhal'
sinds.1399 totaal ontbreekt. Slechts een vermei- '
ding uit het Tuigboek in 1523 dat in de hal een
'pelser' uit Leiden geld eiste van Jan Veen van
zekere vellen, wijst voorzover ik weet nog op
het bestaan van een lakenhal (hoewel de vleeshal hier niet helemaal kan worden uitgesloten).
Aanwijzingen dat deze bij de Raam stond ken ik
echter niet. In 1522 wordt een groot waardijnsijzer geleverd waarmee de lakens 'in den
raem' bezegeld worden en in 1534 kopen de
tresoriers met consent van de kamer de tuin en
het huis dat ligt voor het raam van Jan van Zwol
om er de lakens te wegen die uit 'den raem'
komen. In hetzelfde jaar wordt mr.Jan 'die
droochsceerder' uit de Naaierstraat beboet, omdat hij een ongewaar4eerd laken in het huisje
'by den raem' heeft gebracht en laten bezegelen.61 J:Jiennee moet bedoeld zijn de plaats waar
de lakenramen staan en die lag allang niet meer
bij de Raam. Voor het plaatsen van lakenramen
is ruimte nodig, vaak zijn ze dan ook aan de
buitenkant van de stad te vinden (net als de lijnbanen). Het genoemde raarnhuisje wijst op een

53

TIDINGE VAN DIE GOUDE

vaste plaats voor de ramen, zoals die ook uit
andere steden bekend is. 62 Geselschap toonde
aan dat de lakenramen in de vijftiende eeuw
(sinds 1391 ?) buiten de Tiendewegspoort stonden; een plaats zelfs buiten de stadsmuren. Een
' steeg naar de ramen' (soms 'raamstraat') buiten de Tiendewegspoort wordt tenminste genoemd tussen 1407-1488. 63 Het tiende-penning
kohier van Gouda van 1557 noemt het raamhuis
van de stad en de ramen ook nog bij de Tiendewegspoort. 64 Op de stadskaart van Blaeu van
1649 staan de ramen getekend op het ravelijn
(verdedigingswerk) dat buiten deze poort lag.
Op de kaart van Braun en Hogenberg van 1585
zijn ze niet aangegeven; vanaf 1574 zijn al lakenramen geplaatst op de vrijgekomen plaatsen
van de inmiddels afgebroken of geseculariseerde kloosters. 65 Vanwege de Opstand werd (net
als voor de windmolens) tijdelijk een veiliger
plaats binnen de stadsmuren verkozen.
Linnenlakenverkoop vond zo bleek in ieder
geval in de zestiende eeuw plaats in het st.Anthonisgasthuis. Een lakenhal wordt niet genoemd in het tiende-penning kohier en moet
daarom ontbroken hebben, het raarnhuisje nam
sinds 1534 een deel van de funkties over. Dit
als bewijs te zien voor het geringe belang van
de lakennijverheid in Gouda gaat te ver. De
doorgaans goed ingelichte Italiaanse diplomaat
Guicciardini sprak rond 1566 in zijn beschrijving van de Nederlanden van drie vermaarde
ja~arkten in Gouda van ondermeer wollen
lakens.66 Hier dient aan toegevoegd te worden
dat de lakenaccijns (de enige kwantitatieve indicator voor de conjunctuur van de lakennijverheid in Gouda), blijkens de cijfers uit stadsrekeningen en verhuurboeken, rond deze tijd op
een ongekend hoog nivo lag.
Hoe misleidend is het is af te gaan op de huidige straatnamen blijkt als in 1566 de turfmarkt
deels verplaatst wordt naar de Raam daar de
oude te klein is en de vaart daar belemmerd
wordt. 67 De oude (hoofd)markt voor turf lag op
de huidige Turfmarkt, en wordt als zodanig ook
aangegeven op de stadskaart van 1585 (sub
nr.34).

De waag
Een gebouw dat al even ter sprake kwam en van
groot belang was bij de regulering van de handel in de stad is de waag. De situering van de
waag kan nooit ver van de markt zijn geweest
veel van de goederen die op de markt verhandeld werden, dienden eerst gewogen te worden
in de waag. Problematisch bij vermeldingen van
'de waag' kan zijn dat onduidelijk is wat bedoeld wordt: het waaghuis, de waag als instrument (bestaande uit waagschalen en gewichten)
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• Detail van de stadsplattegrond van Gouda uit de
atlas van Braun en Hogenberg van 1585 met de
markt en omgeving
(foto Streekarchief Hollands Midden, THA 2201 F 6)

of de inkomsten uit de verpachting van het
waagrecht (een vergelijkbaar probleem als bij
'raam').
Naast het al genoemde wolhuis v~n de stad
aan het marktveld kwam in 1384 een waaghuis
dat aan de graaf toebehoorde, die in Gouda ook
het waagrecht bezat.68 In het hofstedegeld-register van ca.1390 is naar berekeningen van J.C.
Visser (mond.meded.) oostelijk van de huidige
waag een tijnsvrij perceel te plaatsen: hier moet
de waag van 1384 hebben gestaan, die als grafelijk eigendom immers geen hofstedegeld op
diende te brengen. Uit het feit dat het waaggebouw zo opvallend ontbreekt in het privilege
van 1395 is af te leiden dat de graaf naast het
waagrecht ook het waaggebouw in eigendom
wilde houden. Dat in 1398 Gouda blijkens het
verhuurboek ·accijnsrecht mag heffen van kaas
en hennep die ter waag gebracht worden, is hier
niet mee in strijd. Het gaat om een eenmalige
grafelijke toestemming.Jer bestrijding van de
financiële lasten die de Hollandse steden kenden, als gevolg van de op te brengen belastingen voor de oorlog tegen de Friezen. 69
Verrassend is dat in 1448 de plaats waar de
waag hing, het stadhuis is geworden. De grafelijke rentmeesterrekening van dat jaar vermeldt
uitgaven voor nieuwe gewichten van de waag
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die zeer versleten en te licht waren geworden en
deels ook gestolen waren omdat de waag in het
stadhuis hing 'dair veel volcs vertiert' .70 De
bouw van het huidige stadhuis was toen net begonnen, bedoeld moet dus zijn het oude stadhuis. Een plaats in het stadhuis was overigens
niet ongewoon, ook in Leiden hing de waao tot
1458 waarschijnlijk onderin het stadhuis.7 f De
stadsrekening van 1438 van na de stadsbrand
geeft echter forse uitgaven voor hout (ondermeer 50 SI)arren), ijzerwerk en metselen aan het
waaghuis.72 Uitgaven die er toch op lijken te
wijzen dat de waag toen nog een apart gebouw
was dat flinke schade had opgelopen bij de
brand. Niet onmogelijk is dat er twee wagen
waren, een grote en een kleine waag met een
gewichtsgrens ter onderscheiding, zoals ik die
in Leiden in deze periode vond (daar op 32
pond gesteld). Ter herstel van de schade door de
stadsbrand aan de hoofdkerk en andere godshuizen stond de graaf in 1438 eenderde van 'allen.
den opcomyngen ende rente' die hij in Gouda
bezat, gedurende vijf jaar af. Hieronder bevonden zich de waaggelden. 73
In 1484 kreeg Gouda opnieuw de grafelijke
waaggelden voor een korte periode onder zich.
Met de rekenkamer te Den Haag werd overeengekomen dat Gouda als bijdrage in de kosten
van een nieuw te bouwen waaghuis 'ter plaelsen dat hun best gelegen wert' met daarboven
een gevangenis, gedurende zes jaar ondermeer
het grafelijk waagrecht mocht verpachten. Ges-elschap vond hiervoor geen bewijs in de stadsrekeningen en meende dat de ongunstige economische tijden tot uitstel en uiteindelijk afstel
hadden geleid.74 Dit is echter onjuist, in de
stadsrekeningen van 1485 tot en met 1490 is het
waagrecht samen met de hennepaccijns verpacht. De bouw van een nieuw waaghuis zal
dus doorgang hebben gevonden, waar is echter
niet bekend. In 1492 wordt door de grafelijke
rentmeester in ieder geval 9p. betaald aan de
stad als huursom voor het gebruik van het
waaghuis.75
Een post in de stadsrekening van 1520 waarin
vermeld wordt dat slechts voor een half jaar van
de waag werd ontvangen omdat deze daarna
werd afgebroken, heeft tot de nodige verwarring
geleid. Geselschap meende dat De Lange van
Wijngaerden deze post ten onrechte op de
Goudse waag betrok, het zou om de waag in het
Land van Stein gaan, waar de stad (sinds 1438)
gezagsrechten had, waartoe het waagrecht gerekend mocht worden. Inderdaad staat in de stads·i:ekeningen vanaf 1494 (tot 1520) onder de inkomsten van het Land van Stein een jaarlijkse
post van 30s.gr. voor de huur van de 'plaats in
de hal waar de waag hangt', soms alleen om-

schreven als 'de waag'. Toch betreft het wel
degelijk de Goudse waag, in 1495 luidt de gegeven omschrijving: 'waag van de stad', in 1497
wordt gesproken van de 'waag van de heer' (het
betrof immers een grafelijk domein). In de hal
waar de Goudse stadswaag hing huurden de
inwoners van het Land van Stein blijkbaar een
aparte plaats om hun produkten ter waag te
brengen. De grafelijke rentmeesterrekening van
1522 bevat een gratie aan de Goudse waagpachter op zijn pachtsom, die ondermeer verleend
werd omdat hij gedurende de voorgaande pachtperiode als gevolg van afbraak van de plaats
waar de waag hing een nieuwe moest vinden,
waarvoor hij 9r.gl. uitgaf.76 Dit bewijst nogmaals dat het in 1520 om het stadswaaghuis
ging, gezien het bedrag huurde de pachter een
nieuwe plaats. De 'hal' waar de waag voor 1520
werd opgehangen, is de hierboven reeds ge- ·
noemde hal aan de Regenboog. Het waaghuis/gevang dat na 1484 gebouwd werd heeft
dus niet lang stand gehouden en kan onmogelijk
een duurzaam, goed geoutilleerd gebouw zijn
geweest.
In de loop van de zestiende eeuw bevond de
waag zich weer (of nog?) dichtbij of op de huidige plaats. Degenen die hennep verkochten
dienden in 1507 op de markt 'over die goet' 77
van de straat voor de waag te staan·, in · 1560
werd hieraan toegevoegd tussen de Stoofsteeg
en de Hoogstraat; aan de Regenboog dus.78 De
waag wordt niet aangegeven op de afgebeelde
stadsplattegrond van 1585, maar is lijkt mij te
herkennen als het huis met de luifel in de knik
van de Regenboog, ongeveer in het verlengde
van het stadhuis (zie de afbeelding). Onder deze
luifel is het pand aan de voorzijde open, dit is
mogelijk wat bedoeld wordt met een 'hal'. Op
de kaa11 van C.J. Visscher uit 1612, die opgenomen is in het hoofdstuk over Gouda in de Ne~
derlandse vertaling van Guicciardini's genoemde beschrijving van de Nederlanden, is de waag
wel op deze plaats aangegeven (sub nr.32). In
1554 was dit waaghuis in eigendom van de Heilige Geest, het tiende-penning kohier van 1553
spreekt nog van 'die waech van der stede' (bedoeld is het waaghuis), gelegen naast de Heilige
Geest 'mit zijn bedrijff .79

De kraan
Aan de Haven bij de sJ.1:1is, bevond zich de stadskraan, die voor het st.Catharinagasthuis aan de
Oosthaven stond en waarmee zware produkten
(vooral wijnvaten en molenstenen) uit de schepen werden getakeld. Geen publiek gebouw dus
maar wel, net als de waag, een instrument dat
van belang was in het markt- en handelsverkeer.
De inkomsten uit de verhuur van de kraan kwa-
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• De Markt met de ligging van de publieke gebouwen in het middeleeuwse Gouda, naar de kadastrale kaart van
1828 getekend door drs.C. W Hesselink-Duursma
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men sinds i 429, na schenking door de stad, aan
dit Gasthuis toe. 80 Hierboven bleek al dat de
marktkramen tot aan de sluis opgesteld werden,
ook op die wijze was er een verbinding tussen
beide zones van handelsaktiviteit. Sluis, kraan
en Gasthuis zijn respektievelijk met de nummers 4, 3 en 27 (in het dak van het Gasthuis)
aangegeven op het afgebeelde detail van de
plattegrond uit 1585.
Conclusies
Het zal al wel duidelijk zijn dat hier in veel gevallen geen harde conclusies getrokken kunnen
worden. Toch lijkt het zinvol hier op basis van
het besproken materiaal dat zoveel mogelijk
toch te proberen. Het is nu eenmaal onontkoombaar dat het bewijsmateriaal in de middeleeuwse periode hiaten vertoont. Zie hierbij ook de
tekening van de Markt waarop, met het nodige
voorbehoud, de conclusies in beeld zijn gebracht.
De plaats van het opstellen van de marktkramen lag aanvankelijk vooral aan de zuidzijde
van het marktveld met uitlopers naar de kerk en
richting de sluis en Molenwerf. Na de bouw van
het huidige stadhuis is ook aan de noordkant
daarvan en verder naar het noorden toe meer
marktaktiviteit te zien, ondermeer bij het st.Anthonisgasthuis aan de Hoogstraat.
Het marktveld dat in 1368 voor het eerst genoemd wordt, moet reeds in de tweede helft van
.de veertiende eeuw daadwerkelijk als marktveld
hebben gefungeerd. De belangrijke publieke
gebouwen stonden ook toen al aantoonbaar op
of aan dat marktveld.
Op het marktveld hebben in ieder geval voor
1395 gestaan: een wanthuis (met vleeshuis?) tot
1361 bij de Kerksteeg, een hal in de zuidpunt
met onbekende funk.tie (het stadhuis?) tussen de
Kerksteeg en Korte Groenendaal,
-na 1395: een vleeshal en lakenhal vanaf 1398
met een raadhuis (en hal?) vanaf rond 1400
evenwijdig aan de Koestraat, noordelijk van de
Korte Groenendaal. Onduidelijk is wanneer dit
complex is gesloopt, tenminste gedeeltelijk staat
het in de tweede helft van de vijftiende eeuw
nog op het marktveld.
-het huidige stadhuis is in 1450 centraler op het
marktveld gebouwd. Hierin bevond zich in ieder geval kort na 1514 een vleeshal, mogelijk al
eerder.
-de waag heeft sinds 1384 aan de Regenboog
gestaan (in 1384 met aangrenzend een wolhuis),
·. waarschijnlijk, zoals Geselschap al vermoedde,
bijna steeds op nagenoeg dezelfde plaats als
waar de huidige staat, dus niet op het marktveld, maar er aan. Slechts de vermelding van de
plaats in het stadhuis in 1448 past daar niet in.

De kraan stond bij de sluis aan de Oosthaven.
-de oude hal bij de Raam blijft nog onopgehelderd.
Besluit
Veel is nog onzeker omtrent de precieze situering van de zo belangrijke publieke gebouwen
in het middeleeuwse Gouda. Wel moeten ze
steeds dicht bij de Markt gezocht worden, het
economisch en bestuurlijk centrum van Gouda
ook vóór 1450.
Misschien zijn er voor Gouda nog aanvullende gegevens te vinden, maar de hoop moet
vooral gevestigd worden op de archeologie. Alleen op die manier kunnen de hiaten in het 'papieren' bewijs dat ik hierboven heb gegeven
worden opgevuld. Onderzoek op de markt is
dringend gewenst, zoals Geselschap in zijn artikel over het stadhuis uit 1968 al aangaf! 81 Bij ·
de restauratie van het stadhuis rond het midden
van deze eeuw is wat dat aangaat een schot voor
·
open doel gemist.
NOTEN
1. Met dank aan dr.K. Goudriaan en prof.dr.ir. J.C. Visser
voor hun opmerkingen en aanvullingen bij de tekst.
2. Marion Winnink, 'De markt in Gouda omstreeks 1480',
1idinge van die Goude 13 (1995) p.85-6, de daar niet genoemde vindplaats van de ordonnantie is: SHM ORAG
inv.nr.176 p.89
3. J. Schouten, Gouda vroeger en nu (Bussum 1969) p.64
4. Rechtsbronnen der stad Gouda, eds. L.M. Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Embden, WOVR 2e r. nr.18 ('sGravenhage 1917) p.26/7 art.XXIV, zie verder het artikel
van J.E.J. Geselschap, 'De takennijverheid' in de bundel:
Gouda zeven eeuwen stad 1272-1972, 0KG 15 (Gouda
1972) p.129-148
5. ORAG inv.nr.176 p.33 dd.mrt.26
6. SHM OAG inv.nr.1128 f6v (stadsrekening)
7. ReèhL~bronnen p.120 art.LXIII
8. Zie bv. Rechtsbronnen p.182 art.CCLXXXIV z.d. (1494)
9. Rechtsbronnen p.386 art.lV.28/9, z.d., 3e keurboek (15606). Al in 1502 was de plaats van verkoop van linnenlaken
tijdens de st.J acobs(jaar)markt voor het st.Anthonisgasthuis
'daarbezijden' (OAG inv.nr.540 f30 nieuw), merkwaardig
is dat bijna tegelijkertijd, in 1506 de plaats van de varkenshandel voor dit gasthuis werd gelegd (Rechtsbronnen p.245
art.CLXXIII)
10. ORAG inv.nr.226 f216v dd.mrt.8
11 . In het algemeen verdient het aanbeveling doorgehaalde
artikelen te vennelden, heel vaak gaat het (zeker in keurboeken) niet om verschrijvingen, maar om wijzigingen die
later in de tijd zijn aangebracht, vaak herkenbaar aan een
andere schrijfhand.
12. Zie de omvang1ijke studie van C.J.F. Slootmans, Paas- en
koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565 (Tilburg
1985, 3 delen) p.53 en 272
13. ORAG inv.nr.176 p.123 z.d.
14. Rechtsbronnen p.44 art.XLil.5, direkt volgend op een keur
betreffende de laken.ramen uit 1391 en mogelijk, gezien de
aanhef, daarbij horend (zie echter ook noot 36 hierna).
15. Rechtsbronnen art.LIX.4, 10. 11 en 12 op p.56/7
16. Rechtsbronnen p.178 art.CCLXX z.d ., Je keurboek (148895)
17. vgl. over het onderscheidjaannarkt/weekmarkt mijn artikel
in De Schatkamer 9 (1995) p.1-11 over de zuivelmarkt in
Gouda en vooral L. Noordegraaf. 'Markten hun ontstaan en
ontwikkeling', in diens Atlas van de Nederlandse mmktsteden (Utrecht 1985) p.10-51. Voor jaannarkt-ordonnanties
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zie Rechtsbronnen p.363-5 art.DXXXI (2e keurboek 150721) en p.383-6 art.IV en p.411-3 art.IX (3e keurboek 15606), voor een uitgebreide weekmarkt-ordonnantie p.413 e.v.
art.XII e.v. (3e keurboek 1560-6)
18. Het Middelnederlands woordenboek kent dit woord niet,
het Woordenboek der Nederlandse taal heeft 'onlangs' als
betekenis, wat hier zeker niet bedoeld wordt.
19. Ook eind 15e eeuw is de plaats van de 'warmoeswijve11'
nog voorde hal (Rechtsbronnen p.173/4 art.CCLIV z.d., Ie
keurboek 1488-95)
20. Rechtsbronnen art.LXX.! p.66
21. Deze bepaling ook in het le keurboek van 1488-95,
Rechtsbronnen p.121 art.LXIV
22. Zie bv. G.J.J. Pot, 'De bouwrekening van het Goudse stadhuis van 1450' in Bulletin KNOB 6e serie jg.3 (1950) 129145, idem (zonder transcriptie van de rekening) in de bundel over het stadhuis: 0 KG 7 (1952) p.161-8 en het achterhaalde artikel van G.C. Helbers in dezelfde bundel, p.83156, getiteld 'De geschiedenis van het gebouw en zijn
voorgangers' en recent nog: K. Buiskool, 'De Gouwestreek
en Gouda' , De Schatkamer4 (1990) p.1-27, p.20
23. In 1484 werd bijvoorbeeld nog aarde naar het markt.veld
gebracht (OAG inv.nr.1 147 stadsrekening f21). De !nformacie van 1514 (ed. R. Fruin, Leiden 1866 p.379) stelt dat
het marktveld (opnieuw?) bestraat dient te worden en dat
de straat rondom het veld verhoogd dient te worden (kosten: 250p.), omdat het met regen dikwijls onder water staat
en onbruikbaar is. Zie ook noot 77.
24. ARA Archief Graven van Blois (AGB) inv.nr.J fl 19v: een
hofstede aan het marktveld. Deze hofstede wordt in 1384
de plaats van het wolhuis en de waag, zie hierna.
25. AGB inv.nr.108 f33
26. J.C. Visser, Schoonhoven (Assen 1964) p.58 en 173. De
huidge Dam in Amsterdam wordt op de bekende kaart van
Cornelis Amhonisz uit 1544 als 'die plaets' aangegeven,
met daarop vrijstaand de waag en er aan het stadhuis. In
Den Haag is op de stadsplallegrond uit de atlas van Braun
en Hogenberg van 1574 zowel een plein dat de plaats heet
als een plein dat markt veld heet te vinden.
27. OAG inv.nr.85 1, vgl. regest nr.40 (waarin foutief gesproken wordt van franse schilden, de koopsom zou dan veel
,. hoger uitvallen, zie ook noot 28), waar 'plaats' met 'plein'
· vertaald wordt, gedrukt bij F. van Mieris, Groot Charterboek enz. dl.Ill p.631, waar foutief van 14s. ipv. 40s. gesproken wordt (en nogmaals, korter op p.178 foutief
dd.1365, maar met het juiste bedrag van 40s., waarschijnlijk hëeft Van Mieris hier het regest van een oude inventaris van de Secrete Kast gebruikt, OAG inv.nr.3573 flO/v,
waar ook 1365 staat). Het privilege werd in 1398 bevestigd
door hertog Albrecht (OAG inv.nr.357 en regest nr.46
dd.okt.3, ged1ukt Van Mieris dl.UI p.687, vgl. ARA Archief Graven van Holland (AGH) inv.nr.400 f3 I)
28. AGB inv.nr.56 f9v, de 300 franken van 3s. Id. per stuk
worden daar omgerekend tot 46p. 5s.
29. G. Verhoeven, 'Boter, kaas en eieren: de markt (van Delft)',
in: Over kaken, broodbanken & ets/oe/en. Sporen va11 middelee111vs Nederland (Utrecht 1995) p. l 15. Aan de markt
liggen hier de Nieuwe kerk, het stadhuis en daarachter de
waag, de laatste twee gebouwen in hun huidige gedaante
van na de middeleeuwen.
30. Geselschap, takennijverheid p.133, vgl. si.Jan regest nr.47
en kloosters regest nr.31 dd.1 362: huizen (nu Markt nrs. 3
en 4) 'neffens' het wanthuis, 'neffens' hier als 'in de nabijheid van' te verstaan, merkwaardig blijft dat hier niet van
het verbrande wanthuis wordt gesproken, verder: D.E.H. de
Boer, Graaf e11 Grafiek (Leiden 1978) p.297 (in noot 19
staat foutief 1388 i.p.v. 1378). De erfhuur voor het wanthuis wordt al genoemd in de oudst bewaarde rekening van de graven van Blois over het jaar 1357 en bedroeg 5p. (en
niet 7sc., zoals Geselschap, ruimtelijke ontwikkeling p.39
heeft), voor wat betreft de inkomsten is deze rekening gedrukt bij: S .A. Waller Zeper, Jan van Henegouwen. Heer
van Beaumot!I ('s-Gravenhage 1914) bijlage V, zie aldaar
p.476
31. Het is de bedoeling dit register met toelichting en enkele
andere bronnen van rond 1400 uit te geven i.s.m. K. Gou-
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driaan en J.C. Visser.
32. AGB inv.nr.110 f67, Geselschap, lakennijverheid p.133 . De
term 'wolhuis' ken ik in deze periode slechts voor Leiden,
waar een wanthuis en wolhuis naast elkaar voorkwamen
(N.W. Posthurnus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie I (' s-Gravenhage 1908) p.165)
33. Geselschap, 'De geschiedenis van de waag', 0KG 19 (Alphen ad. Rijn 1982): Die Goude 1932-1982, p.61-7 (herdruk
zonder noten uit Goudsche Courant 20/7 apr.1968) p.63 ,
vgl. idem, 'Het Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te
Gouda 1495-1948', in: Gouda zeven eeuwen stad, p.24186, p.244/5, voor de stadsbrand stond het Heilige Geesthuis
aan de Groenendaal, na 1572 kwam het samen met het
Weeshuis in de Jeruzalemstraat.
34. Rechtsbronnen p.77 art.LXXXVIII, vgl. J. Heinsius, 'De
financiën van de stad Gouda in de ISde eeuw', BVGO IV,
3 (1903) bijl.III p.359
35. AGB inv.nr.122 f9v en AGH inv.nr.1765 (ongefol.), vgl.
ook De Boer, Graaf en Grafiek p.297
36. Geselschap, lakennijverheid, p.133 en Rechtsbronnen p.45
art.XLIII.! voor de keur uit 1399, de hal uit de ongedateerde keur die hierboven (zie noot 14) al als zeer waarschijnlijke lakenhal werd beschreven, wordt door Geselschap
(a.w. p.145 nt.1 2) ook als uit 1399 geïnte1preteerd en in
verband gebracht met de dan nieuw verrezen lakenhal.
37. Geselschap, artikel in de Goudsche Courant van I juni
1968 p.14 over het stadhuis, zie st.Jan regest nr.204
dd.1400. Voo r de speu1tocht van Geselschap in cie leggers,
zie diens aantekeningen voor dit kranten-artikel (SHM coli.
Geselschap nr.33)
38. In het register bij de Vismarkt opgegeven, de opgave daarvan heeft (blijkens vergelijking met de l 6e eeuwse hofstedegeld-registers) doorlopend via de Wijdstraat ook betrekking op de Koestraat (vriend.meded. J.C. Visser, vgl. ook
Geselschap, 'De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda', in:
Gouda zeven eeuwen stad, p.35-49, p.40)
39. Geselschap, ruimtelijke ontwikkeling, p.40, in zijn artikel
over het stadhuis uit 1968 durfde hij daarover nog geen
uitspraak te doen.
40. 1400: st.Jan regest nr.201 , de mening van De Boer, Graaf
en Grafiek p.298 als zou het ontbreken van de huur van het
want- en vleeshuis in de rekening van 1400 het gevolg zijn
van de bouw van de lakenhal is dus onjuist.
41. J. Heinsius, 'De oudst-bewaarde stadsrekeuing van Gouda
(1437) (=OAG inv.nr.1 125)', BMHG 25 (1904) p.259-321,
p.316 en OAG inv.nrs.1126 fl l en 1131 f22v. Hofstedegeld werd door de stad ook betaald voor de school, sinds
1407 ook aan de Markt aan de Regenboog gelegen, zie Geselschap, ruimtelijke ontwikkeling p.40) en J.C. Visser, 'De
kerk in het midden' , 1ïdinge 14 (1996) p.1-9, p.8 en
Rechtsbronnen p.18 art.XVII (1407) en XVIII (z.d.): erop
stond Ssc. 'tsheren pacht' ofwel hofstedegeld.
42. 1. W(alvis), Beschryving der sta,/ Gouda (Gouda/Leiden
1714) l p.145, Helbers, stadhuis p.89 en J.G.W.F. Bik, Vijf
eeuwen medisch leven i11 een Holla11dse stad (Assen 1955)
p.4I. Het zou gaan om de latere brouwerij De Zwaan, zie
hierover ook Geselschap, stadhuis.
43. Helbers, stadhuis p.89, vgl. Schouten, Gouda vroeger en
nu, p.22/3 en Walvis dl.I p.32
44. OAG inv.nr.2349 charter dd.nov.6. voor de ligging van de
Houtstecg zie Kloosters regest nr.315 en Weeshuis regest
nr.279 dd.1437/8 en de stadskaart van Blaeu van 1649, sub
nr.37. In 1447 vond blijkens de stadsrekeningen in de nabijheid een flinke brand plaats aan de Peperstraat en het
Veerstal tot aan de Dijkspoort (OAG inv.nr.1130 f22v-3 en
25)
45. OAG inv.nr.288 f4/v
·-.. :
46. OAG inv.nr.288 fl3v en 15. ln het genoemde hofstedegeldregister van ca.1390 komen beide namen niet voor, noch in
de bewaarde charters. Voor de vermelding van 'Diirc va11
Moerts hu11s bi der ha.lle' in 1407 (f38) geldt hetzelfde.
47. OAG inv.nr.288 03v, genoemd bij de opgave van de Vismarkt, die w als reeds eerder aangegeven ook betrekking
heeft op de Koestraat, vgl. noot 38, nissen de daar genoemde Heintgiin Willam Heinenz en Gherit (Li)Claesz en Jan
de Zwaertveger staat in het hofstedegeld-register slechts
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één andere naam opgegeven.
48. BMHG 25 (1904) p.298 en 315, vgl. Rechtsbronnen p.40
dd. 1403
49. K. van Vliet,'Middeleeuws Utrecht: een markt in ontwikkeling', in: Markten in Utrecht. Van de vroege middeleeuwen
101 nu (Utrecht 1995) p.9-43, p.42: overigens pas in 1533 in
gebruik gesteld.
50. Geselschap, stadhuis en Rechtsbronnen p.81 art.XCI
51. BMHG 25 (1904) p.310/1
52. ORAG inv.nr.318 f5 dd.nov.3, Geselschap, stadhuis zonder
bron, bij Matthijs zonder vermelding van de hal.
53. OAG inv.nrs. 1133 f22 (gesproken wordt ondermeer van
herstel van het leemwerk, het gaat dus waarschijnlijk niet
om een stenen gebouw, ook in 1439 OAG inv.nr.1127
f18v-9v en 1444 OAG inv.nr.1128 f23 wordt gesproken
van herstel van vlechtwerk en leemwerk aan de hal, ook
wordt een 'leemplakker' genoemd), 1134 fl8v-20 (waar
ondermeer posten staan van het metselen van de nieuwe
hal, wel een stenen gebouw dus) en 1135 fSv (verkoop oude hal voor 24 schilden ofwel 22p. 8s.)
54. Weeshuis regest nrs.531/2, naast de hal liep een water, en
Geselschap, stadhuis
55. Rechtsbronnen p.99 art.Xill.2, z.d. In 1519 wordt gesproken van 4 kamers genaamd de 'oude Halle' fn de Korte
Groenendaal, weeshuis regest nr.551, hoe dit begrepen
moet worden is mij onduidelijk. De stadsrekening van 1522
(OAG inv.nr.1180 f5) heeft inkomsten van 'leye11' gekomen van de 'oude halle', mogelijk wijst dit op afbraak, er is
echter nog een kandidaat voor de 'oude halle', zie hierna.
56. OAG inv.nr.1145: 1481/2 f25v: samen 4gl., ook voor de
school (9gr.) en de erven van de minderbroeders (7.Ss.),
inv.nr.1 147: .1484 f24 (school niet genoemd, minderbroeders: 8.Ss.), nader onderzoek naar de uitgaven aan hofstedegeld in de stadsrekeningen is nodig.
57. Rechtsbronnen p.481 art.XXXVIII (1482) en p.483
art.XXXIX.4 (later bijgevoegd) en p. 102 art.XXI z.d.
(1488), de keurpaal wordt al genoemd in het eerste keurboek van 1488-95 (Rechtsbronnen p.101 art.XIX z.d.
(1488)). Hierin wordt de vleesbal ook letterlijk genoemd,
zonder plaatsbepaling (p.100 art.XV3 z.d., (1488)), waaraan ten zuidoosten de vogelverkopers moesten staan.
58. lnformacie 1514 p.379 (de bouw van de vleeshal samen
·· met het herstel van het raadhuis werd begroot op 200p.gr.)
en OAG inv.nr.43 (vroedschapsboek) f63v ddjan .3l, vgl.
ook Rechtsbronnen p.363/4 art.DXXXI.2/11/13 (kraamordonnantie) z.d., 2e keurboek 1507-21
59. P. Sijnke, 'Burgers aan het bewind: het stadhuis [in Middelburg]', in: Over kaken etc. p.27 en De Boer, Graaf en
Grafiek p.296 nt.7
60. Zie het werk van Matthijs, Raam (Oostzijde) en ORAG
inv.nr.321 fl 13v dd. IS 19: transport van een huis op de
Lange Raam naast de oude halle, verder: afbeelding 7 (sub
nr.3) en JO (onder de Lange Willemsteeg) bij J.C. Visser,
'De Keizerstraat: een uitbreidingsplan uit 1335' in: Een
kijkje i11 de KeizerstmM (Delft 1994) p.19-38
61. ORAG inv.nr.127 fll4 (1523 mei 4) en OAG inv.nr.1179
f57v en 1191 f4Sv (stadsrekeningen 1522 en 1534), in de
volgende rekening van 1535 is de buurinkomst van het
' raemhuisje' opgenomen (inv.nr.1192 f2v: 7s. lOgr.) Of de
genoemde Jan van Zwol iets van doen heeft met de Jan
Verzwollenwetering is mij onbekend. ORAG 176 p.1 95
dd.1534 nov.16 met als forse. boete een bedevaart plus
12000 stenen. Zie voor de genoemde beroepen Geselschap,
Jakennijverheid
62. Zie voor de l 6e eeuwse situatie in Haarlem met een raamhuis en de ramen aan de stadsrand: H. Kaptein, 'De Haarlemse takennijverheid tot ca.1575', in: Haarlem gi11g op
wollen zolen (z.p., z.j. (Schoorl 1995)) p. 11-52, afb. op
p.23 en p.35
63. Geselschap, lakennijverheid p.132 en Rechtsbronnen p.43
art.XLI.! (1391). Steeg naar de ramen: si.Jan regest
nrs.241, 289, 292, st.Jan inv.nr.5 f51 en ORAG inv.nr.319
fl 43. Oorspronkelijk stonden de ramen bij de Zeugstraat en
st.Anthoniestraat, in 1341 en 1351 Raamstraat/weg genaamd, door de stadsuitbreiding midden 14e eeuw dienden
ze verplaatst te worden, mogelijk tijdelijk naar de huidige

Raam? (overigens pas in 1402 als zodanig bekend, eerder
als Koningstraat, maar hoe komt die anders aan zijn naam?)
64. ARA Staten van Holland (StvH) voor 1572 inv.nr.944, bij
de opgave van de Tiendewegspoort, Kort-Haarlem en Singel, vgl. het kohier van 1553: OAG inv.nr.1940f31.
65. OAG inv.nr.45 f89 dd .1574 voorlaatste dec., toestemming
vroedschap om 2 of 3 Jakenramen in het verbrande convent
van de Margrieten te maken, dit gaat in de tijd vooraf aan
het voorbeeld van Geselschap, Jakennijverheid, p.136 van
een raamplaats in het voormalige Minderbroederklooster in
1581. door hem als eerste aanzet van herstel (na het uitbreken van de Opstand) van de Jakennijverheid gezien.
66. L. Guicciardini, Beschryvi11ghe van alle de Neder-lande11,
ned. vert. door C. Kilianum (Amsterdam 1612) p.218, verder noemde hij de kaasmarkt, vgl. mijn genoemde artikel
over de zuivelmarkt in de Schatkamer 1995, p. 10.
67. Rechtsbronnen p.617 art.XXVII, de huidige Turfmarkt
wordt in 1539 pas genoemd (st.Jan regest nr.568), voorheen
heette het hier Hontscopergracht.
68. Zie het genoemde artikel van Geselschap over de waag
p.61/2 en over de lakennijverheid p.133, volgens hem staat
de huidige waag (nagenoeg) op dezelfde plaats, en De
Boer, Graaf en Grafiek p.298. Inkomsten uit de verpachti!1g
van het waagrecht komen al voor in de oudste Bloise rekening van 1357, gedrukt: Waller Zeper, bijl. V p.475
69. Rechtsbronnnen art.XX p.23 en A. Janse, Gre11ze11 aan de
macht. De Friese oorlog van de graven va11 Hol/mul omstreeks 1400 (Den Haag (1993]) p.323/4
70. ARA Rekeningen Rekenkamer (RR) inv.nr.1707 (ongefol.).
Helaas ontbreekt een groot deel van de rentmeesterrekeningen uit de eerste helft van de !Se eeuw.
71. C.H. Slechte en N. He,weijer: Het Waagstuk. De geschiede11is v,m waaggebouwen en wegen in Nederland (Amsterdam 1990) p.64
72. OAG inv.nr. 1126 f20v-2 l v, ook in 1437, vóór de brand,
werd een kleine uitgave geboekt voor het ve1maken van de
·Waag (BMHG 25, 1904 p.315)
73. Heinsius, financiën p.340, vgl. de regesten van de Memorialen Jan Rosa II 561 z.d. en V 48 dd.1438 okt.l
74. Geselschap, waag p.62, vgl. OAG inv.nrs.614/5, regest
nrs.209/10 dd.1484 (in regest nr.209 is ten onrechte sprake
van ponden van 40 groten vlaams, het gaat hier om ponden
van 240 groten, wat nogal wat uitmaakt voor de hoogte van
de financiële steun), vgl. ARA Rekenkamer Registers nr.28
f94/v, zie verder Heinsius, financiën p.346n.
75. RR inv.nr.1735 fl 5v en OAG inv.nr.539 f2v (hier wordt
gesproken van een jaarlijkse huursom tot wederzijds opzeggen van 9r.gl.)
76. Geselschap, waag p.62/3, OAG inv.nrs.l 157-78: stadsrekeningen 1494-1520, C.J. de Lange van Wijngaerden, Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude, dl.III
(bewerkt door J.N. Scheltema, Gouda 1879) p.15, die ten
onrechte van ISp. i.p.v. 15s. spreekt als pachtsom voor het
laatste half jaar in 1520, vgl. OAG inv.nr.1178 f2 (1520) en
RR inv.nr.1765 f22 (1522)
77. Het marktveld was, waarschijnlijk ter ontwatering, omgeven door goten, de stadsrekening van 1444 (OAG
inv.nr.1128 f23v) heeft uitgaven voor het graven ervan.
Mogelijk deden de goten ook dienst bij het schoonmaken
van het markt.veld, nadat de markt gehouden was (de rekeningen hebben hier geregeld uitgaven voor, trouwens'·ook
voor het reinigen van de waag of het stadhuis)
78. Rechtsbronnen p.259 art.CXCIX, 2e keurboek (1507-21)
z.d. en p.415 art.XV. I, 3e keurboek (1560-6) z.d. Het huidige waaggebouw aan de Markt datee1t pas van 1668, toen
de stad ook het waagrecht in handen kreeg.
79. Geselschap, waag p.63 e!! id~m. weeshuis p.244/5, het !Oe
penning kohier van 1553:"0AG inv.nr.1940 flOv, het !Oe
penning kohier van 1557 noemt bij de opgave van het kerkhof, de Markt en Korte Tiendeweg de Heilige Geest 'met
de waecb' (StvH inv.nr.944 fl5v)
80. Gasthuizen regest nr.272, voor een ordonnantie van de
kraan: Rechtsbronnen p.405 -7 art.IX, 3e keurboek 1560-6.
81. Zie voor de resultaten elders bijvoorbeeld: M. Krauwer en
F. Snieder, Ne,ing en vermaak. De opgraving va/leen veertiende eeuwse markt in Amersfoort (Utrecht 1994)
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Tb: Tillebrug ca. 1335
H: Hoornbrug
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TIDINGE VAN DIE GOUDE

Rectificatie
In het artikel 'De kerk in het midden' van J.C.
Visser (Tidinge, januari 1996) is iets verkeerd
gegaan met de plattegrond op p. 2. De correcte
uitvoering van die plattegrond is hier afgedrukt.
Redactie Tidinge

VERENIGINGSNIEUWS
Redactiewisseling
Begin 1996 liet Paul Abels weten niet langer
beschikbaar te zijn als redacteur van de Tidinge
omdat hij tijd wilde vrijmaken voor het doen
van kerkhistorisch onderzoek. Ruim tien jaar
was hij nauw betrokken bij de totstandkoming
van de verenigingsperiodiek van "Die'Goude".
Mede onder zijn leiding vond in 1986 de overgang plaats van de gestencilde uitgave naar een
tijdschrift met de professionele vormgeving zoals wij dat heden ten dage nog kennen.
Naast redacteur was Abels ook auteur. In
1988 verscheen in het januari-nummer van de
Tidinge van zijn hand een artikel over de theoloog Vorstius in Gouda. Verder verzorgde hij
~n.kele boekbesprekingen. Veel energie stopte
Abels in de totstandbrenging en uitgave van de
bundels van "Die Goude". Hij was de initiatiefnemer en de eindredacteur van de in 1989
verschenen bundel In en om de Sint-Jan. · Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis, waarin
ook een bijdrage van zijn hand verscheen. Ook
aan de volgende bundels, In de stad van die
Goude (1992), Een drukker zoekt publiek
(1993), Kunst, twist en devotie (1994) en Gouda
in de Tweede Wereldoorlog (1995) leverde hij
een belangrijke redactionele bijdrage. Vooral
zijn vermogen snel door te dringen tot de essentie van een artikel dient hierbij vermeld te worden. Dat hij daarnaast nog in staat bleek een
belangwekkende dissertatie te schrijven, laat
iets van zijn werkkracht zien.
Niet alleen als redacteur treedt Paul Abels
terug, ook als bestuurslid. Hoewel zijn belangstelling meer uitging naar de redactionele werkzaamheden, leverde hij een belangrijke bestuurlijke bijdrage, resulterend in een blo,eiperiode
van "Die Goude". Daarbij mag zijn inzet voor
het behoud van de Goudse Librije niet onvermeld blijven. Boekenliefhebber bij uitstek, ging
hij onmiddellijk tot actie over toen het er even
op leek dat het stadsbestuur een deel van deze

unieke Goudse bibliotheek wilde verkopen. Nadat hij dit voornemen onverbloemd aan de kaak
had gesteld, waren de plannen in die richting
snel van tafel.
Gelukkig is het afscheid van Paul Abels maar
ten dele. Zijn kerkhistorisch onderzoek heeft
ook betrekking op Gouda. Van de resultaten zal
hij zeker verslag doen in één of meer artikelen
in de Tidinge of anders in een volgende bundel.
Het bestuur en de redactie wensen hem onder
dankzegging voor zijn inzet veel succes toe bij
zijn onderzoek en zien de resultaten ervan met
belangstelling tegemoet.
De opengevallen plaats in de redactie is inmiddels ingenomen door Jan Kompagnie. Zijn
redactionele kwaliteiten, schrijverschap en ervaring als archivaris maakten hem bij uitstek geschikt als opvolger van Paul Abels. De redactie .
van de Tidinge prijst zich dan ook gelukkig met ·
zijn komst.
Nico Habermehl

Oudheidkundige kring "Die Goude" op de
bres voor behoud van de Algemene Begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat.
Henny van Dolder-de Wit
Zoals vele particulieren en veremgmgen uit
Gouda heeft ook de Oudheidkundige Kring
"Die Goude" bezwaar gemaakt tegen een gehele of gedeeltelijke asfaltering van de 'Oude
Begraafplaats' aan de Prins Hendrikstraat.
Berichten in de Goudsche Courant (onder
meer op 13 en 14 juni 1995) maakten melding
van plannen om een gedeelte van de oude begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat te asfalteren en te bestemmen tot parkeerterrein. Ge0
lukkig blijkt hiertegen in brede kring sterke
weerstand te bestaan. Zowel de aula, die reeds
lang geleden op verzoek van "Die Goude" op
de Monumentenlijst werd geplaatst, als de
sfeervolle dodenakker, behoren tot de kostbare
monumenten van de stad. Om dit laatste nog
een te benadrukken volgt hier een kort overzicht
van de geschiedenis van de begraafplaats.
Die historie sluit naadloos aan op de opheffing
van de tot 1832 bestaande officiële begraafplaats in Gouda: de St.-Janskerk en het voormalige daaromheen gelegen kerkhof. Omdat Gouda, in tegenstelling tot steden zoals bijvoorbeeld
Delft en Leiden, maar één parochiekerk bezat,
de St.-Janskerk, zijn hier sinds de Middeleeuwen tienduizenden Gouwenaars begraven. Als
er in of om de kerk graafwerk wordt verricht
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vindt men hiervan de stille getuigen zoals botten en schedels.
In 1465 bestond er reeds een overeenkomst
tussen het stadsbestuur en de kerk " ... dat soe
wat doden, dat men begraeft binnen Sinte Janskercke te Goude, die sullen geven van elck
graff een nobel ende al wair dat sake, dat men
se tot anderen plaetsen begraefde binnen dese
stede van der Goude in eeniche kercken, nochtans soe souden sij gehouden wesen die
voorscr[even] kercke van Sint Jan te geven eenen nobel".
Op 14 oktober 1482 werd dit privilege aan de
kerk door middel van een gezegeld charter officieel door de magistraat bekrachtigd. Tijdsduur:
" ... ten ewigen dagen".
Aan het begraven in de kerk en op het kerkhof kwam wat Gouda betreft per 1 november
1832 een eind. Toen werd officieel de 'Nieuwe
Stedelijke Begraafplaats' aan de Prins Hendrikstraat in gebruik genomen.
Een officieel verbod op begraven in kerken,
bekend gemaakt door middel van een placaat
dateerde al van 8 juni 1795, uitgevaardigd door
de Representanten van het Volk van Holland.
De ideeën van de Verlichting - een rationalistische stroming in het Europese geestesleven
van de achttiende eeuw - vonden ook weerklank in Nederland. Een van de gevolgen was
dat men bewuster ging nadenken over zaken als
v9lksgezondheid en hygiëne. Het verbod om in
kerken te begraven was daarvan een logisch
gevolg. Een concentratie van veel dode lichamen op een plaats waar regelmatig grote groepen mensen bijeen kwamen, ging men als bedreigend ervaren.
Dat de uitvoering van genoemd placaat niet
eenvoudig was, blijkt uit de tijd die er verstreek
voordat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
een definitieve datum vaststelden: 1 januari
1829. Elk plaatselijk bestuur kreeg opdracht om
- naar gelang het aantal inwoners - een of meer
begraafplaatsen aan te leggen " ... 35 à 40 ellen
vanaf de bebouwde kom en vijf maal groter dan
de noodzakeljke oppervlakte" . In plaatsen met
minder dan 1000 inwoners kon de bestaande
toestand gehandhaafd blijven "behoudens het
nemen van zoodanige voorzorgen bij het begraven de lijken, als welk voor de gezondheid der
ingezetenen noodzakelijk mocht zijn".
Een nota met dergelijke inhoud bereikte het
Goudse kerkbestuur via B. en W. op 5 september 1827.
Het vaststellen van een schadeloosstelling
vergde langdurig overleg tussen kerk, stad en
overheid. Tenslotte moest de kerkvoogdij in
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• De aula van de Algemene Begraafplaats aan de
Prins Hendrikstraat werd mede op verzoek van de
Oudheidkundige Kring op de Monwnentenlijst geplaatst.
Foto: Wim Schotten

1832 genoegen nemen met een bedrag ~an 2400
gulden per jaar, toegekend op grond van het
oude recht uit 1482 en de officiële toekenning
in eigendom van het kerkgebouw sinds 18 februari 1800, waarbij ook het kerkhof was inbegrepen "en tevens het begraven der lijken ...
uitdrukkelijk werd aanbevolen".
Inmiddels was de aanleg van de 'Nieuwe Begraafplaats' aan de Prins Hendrikstraat in volle
gang. Gedeputeerde Staten hadden er nog eens
de nadruk op gelegd, dat met het begraven aldaar uiterlijk op 1 november 1832 een begin
moest worden gemaakt. De ingebruikneming
vond, zij het noodgedwongen, al eerder plaats.
Op 14 juli 1832 brak er een ernstige choleraepidemie uit (ook wel Aziatische braakloop genoemd). Deze eiste ook in Gouda de nodige
slachtoffers (145). De 'Subcommissie tot het
werk der braakloop' vroeg in juli of het begraven van lijken in plaats van op het pesterf (de
huidige Agnietenstraat en omgeving), voortaan
op de Nieuwe Begraafplaats kon plaatsvinden,
omdat men bezig was de Kazerne in te richten
als cholerahospitaal.
Dit verzoek werd gesteund door Gedeputeerde Staten, die in augustus B. en W. sommeerden
"om begraving van alle lijken zonder onderscheid op de nieuw aangelegde begraafplaats
onverwijld te doen aanvangen".
Wie kon aantonend,!~ l;iij of zij eigenaar was
van een graf in de St.-Janskerk, ontving van het
stadsbestuur vervangenden gelijke grafruimte
op het nieuwe kerkhof door toewijzing of openbare loting.
De laatste, zij het indirecte, band die de kerk
nog restte met het begraven was de koster, Dirk
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Lunenburg. Hij werd in 1832 de eerste begrafenisdirecteur.
Sindsdien hebben vele bekende en onbekende
stadgenoten hier de laatste rustplaats gevonden.
De bijzondere flora die zich tussen de grafzerken heeft ontwikkeld, maakt deze plaats in de
zomermaanden tot een veel bezochte 'graftuin'
en levert zo een bijdrage aan dit zo schaars met
groen bedeelde stukje Gouda.
Geraadpleegde literatuur
Dolder-de Wit, Henny van, De St. -Janskerk te
Gouda. Mensen en monumenten in een oude
stadskerk. Gouda, Fonds Goudse Glazen (1993)
Ligteringen, Anke en Inez Meter, Levend monument (Gouda 1995).
(Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen
in de Goudsche Courant van 30 september
1995).

Keizerstraat
Bezwaarschrift tegen bouwplan Keizerstraat 6971.
"Die Goude" heeft bezwaar aangetekend tegen
het bovengenoemde bouwplan omdat het voor
die locatie te grootschalig is, omdat het afwijkt
yan het "Beschermd Stadsgezicht", de vorm en
het volume volstrekt niet past in de omgeving
en omdat de voorgevel onnodig 5 meter achter
de rooilijn is geplaatst.
Dit zijn zaken waarvoor de Gemeente en de
Architect verantwoordelijk zijn, de Bouwgroep
"Ouwe Gouwe", vervult slechts de rol van de
projectontwikkelaar, die een architect toegewezen kreeg. Onze bezwaren zijn goed beargumenteerd en werden bovendien onderschreven
door zowel de Bond Heemschut, als door de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist.
Krachtiger steun is nauwelijks te vinden.
Toch heeft de Gemeente Gouda, met ruggesteun van de Provincie, gemeend al onze bezwaren ongegrond te moeten verklaren, zowel
in de Commissie-6, als in de Raad en later in de
Beroepscommissie. Op de argumenten zelf
werd niet ingegaan.
Ook ons verzoek aan de rechtbank in Den
Haag om de bouw tijdelijk stil te leggen opdat
wij met alle partijen konden overleggen en zo
gezamelijk tot een betere inpassing in het Beschermd Stadsgezicht te komen, werd niet gehonoreerd omdat de overheid inmiddels, hoewel
te laat, toch formeel aan alle procedurele regels
had kunnen voldoen. De lange winter is ons

hierin gunstiger gezind geweest dan de rechtbank en de overheid.
In het bestuurlijk jargon heeft "Die Goude" het
dus "verloren". Maar wie is de "echte" verliezer eigenlijk??
Niet onze vereniging, die zich tevergeefs
heeft ingespannen om een verdere verminking
van het Beschermd Stadsgezicht te voorkomen.
Niet de Bond Heemschut of de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg die, met ons, opkwamen
voor het behoud van het historisch stadskarakter
in dit deel van de binnenstad. De echte verliezer
is natuurlijk de Gemeente Gouda zelf.
Die volgde het marktgericht concept dat financiële belangen van derden niet ondergeschikt mogen worden gemaakt aan het bewaren
van het culturele erfgoed. Waar het Beschermd
Stadsgezicht vraagt om aanpassing en expres- ·
sie, is het marktgericht denken meer een zaak
van snel slopen en van risicoloze nieuwbouw.
Dat heeft, hier op deze plek in de Keizerstraat,
dan ook plaatsgevonden, inspraak en bezwaarschriften ten spijt.
Zijn de voorstanders van het handhaven van
het karakter van het Beschermd Stadsgezicht nu
echt van die nostalgische zeurpieten, die krampachtig vasthouden aan het middeleeuwse stratenpatroon en ontwikkelingen van ná 1900 in de
binnenstad ontkennen, zoals de architect in zijn
"HISTORIES ARCHITEKTONIESE VERANTWOORDING" schrijft? Ontbreekt het de
betrokken ambtenaren en raadsleden soms aan
critisch denkvermogen? Neen, natuurlijk, geen
van beiden.
Heeft de Bouwgroep dan gelijk met het goedbedoelde advies, te zorgen dat ook wij deelnemer zijn bij het begin van het proces, wanneer
afspraken tussen de ambtenaren en de directe
financieel belanghebbenden nog niet zijn afgerond, omdat daarna, in de officiële procedure,
burgers toch geen invloed meer hebben?
Ja, dat laatste is helaas juist gebleken bij dit
bouwplan. Met in het vooruitzicht nog een aantal grote en kleine potentiële bouwlocaties in en
aan de rand van het Beschermd Stadsgezicht,
kan dat nog menig "yuppenbunker" opleveren.
Het bestuur van "Die Goude".
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Oproep aan de lezers van de Tidinge
Zodra na drie maanden weer een aflevering verschijnt van de Tidinge van Die Goude, is opnieuw 'stukjes bij beetjes' Goudse geschiedenis
geschreven. Elk kwartaal verschijnt zo een blad
dat originele publicaties bevat, die iets vertellen
over de historie van Gouda. De redactie van de
Tidinge verricht daarbij coördinerend werk, ze
begeleidt, stroomlijnt, zoekt illustraties bij verhalen, regelt velerlei zaken met de drukker en
doet op deze wijze haar best het blad aantrekkelijk te maken voor de leden van de Oudheidkundige Kring.
Al enkele jaren verkeert de redactie daarbij in
de gelukkige omstandigheid dat vele bijdragen
afkomstig zijn van leden van de Oudheidkundige Kring zelf. Meelevende leden dus, die niet
schromen de pen of tekstverwerker ter hand te
nemen en zo actief Goudse geschiedschrijving
te bedrijven. Niet dat de redactie steeds onbeperkt kan kiezen uit artikelen die allerlei verschillende onderwerpen behandelen. Zodoende
is de inhoud van sommige afleveringen weleens
eenzijdiger dan de redactie zou willen en wordt
niet altijd de 'ideale' mix van wetenschappelijkgetinte artikelen en populair-gekleurde verhalen
gerealiseerd, die de redactie nastreeft. Maar een
bepaalde tevredenheid bij de redactie over de
wijze waarop het blad totstandkomt, die is zeker
aanwezig.
Dat is de ene kant. Nu de andere kant, de kant
van degenen, voor wie de Tidinge bestemd is.
Bij de redactie van de Tidinge bestaat de behoefte eens onder de lezers te peilen wat hun
mening is over het blad. Wat waarderen zij in
de Tidinge, maar ook, wat zou anders, beter
kunnen, welke onderwerpen of rubrieken worden gemist, enzovoort? Met andere woorden:
wat vinden de lezers, wat vindt u dus, van de
Tidinge? Herkent u zichzelf voldoende in de
opzet van het blad, leest u met genoegen de bijdragen en bent u geïnteresseerd in het verenigingsnieuws?
Om de gedachten in deze enigszins te ordenen, zoudt u eens over onderstaande aspecten
kunnen nadenken:
- Is de kwaliteit van opmaak en presentatie
naar uw idee voldoende?
- Vindt u de artikelen lezenswaardig? Zijn ze te
oppervlakkig of te wetenschappelijk?
- Mist u aandacht voor bepaalde onderwerpen?
- Staan er genoeg foto's in het blad?
- Wilt u meer interviews lezen?
- Zoudt u verslagen opgenomen willen zien
van eventueel op te richten werkgroepen op
bijvoorbeeld het gebied van Dialect of Gene-
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alogie of Oude Panden of Kerkgeschiedenis,
om maar eens wat te noemen? Hebt u zèlf
ideeën in deze richting?
- Moet er (nog) meer aandacht aan nieuw verschenen boeken in het blad komen?
- Wilt u zelf actief zijn bij het schrijven van
artikelen?

Zo is er ongetwijfeld nog meer te bedenken,
maar dit zijn enige punten waarvan de redactie
in ieder geval graag wil weten wat u ervan
dunkt. Niet dat elke suggestie onmiddellijk
overgenomen zal hoeven en kunnen worden,
maar het meedenken van uw kant scherpt weer
de gedachten van de redactieleden.
U kunt uw reactie sturen naar het adres:
Westhaven 43, 2801 PL, Gouda. Te zijner tijd
zal dan nog eens worden teruggekomen op dat,
wat u te berde heeft gebracht.
Redactie Tidinge

Dr. A. Scheygrond, ter herinnering
Zaterdag 17 februari 1996 overleed na een lang
en rijk leven ons erelid dr. A. Scheygrond in de
hoge ouderdom van 91 jaar. Dr. Scheygrond
genoot landelijke bekendheid als bioloog, maar
ook op het Goudse historische erf heeft hij zijn
sporen meer dan verdiend. Zijn straatnamenboeken die in 1979 en 1981 verschenen, genieten alom bekendheid en worden nog dagelijks
door velen geraadpleegd. Daarnaast publiceerde
hij over vele-andere onderwerpen uit het Goudse verleden in de Tidinge en leverde hij een bijdrage aan verschillende boeken. Verder had hij
gedurende een lange r:xe~s van jaren zitting in
de redactie van de bundels. In het juli-nummer
van de Tidinge zal nader op de persoon Scheygrond, op zijn verdiensten voor de vereniging
en op zijn publicaties over gebeurtenissen uit de
Goudse geschiedenis worden ingegaan.
Nico Habermehl
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