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MARIA TER NOOD GODS
Koen Goudriaan
In 1987 publiceerde Bik in Tidinge een artikel
over de Noodgodskapel en het Noodgodsgasthuis, waarin hij vooral inging op de exacte
ligging van beide gebouwen.' Bik vatte in deze
bijdrage de onderzoeksresultaten samen die al
eerder door hemzelf - vooral met betrekking tot
de stichtingsdatum van de Noodgodskapel - en
door Taal waren gewonnen. Jammer genoeg
verzuimde Bik bij deze gelegenheid om melding te maken van de correctie die Taal had aangebracht op de datum van sloping van de
Noodgodskapel: deze is niet 1578, zoals Walvis
heeft beweerd, maar 1576.2 Op de plaquette die
kort na het verschijnen van zijn artikel aan de
Noodgodsbrug is aangebracht, staat dan ook de
verkeerde datum vermeld.
Het onderzoek van Johannes Taal waarvan
hier sprake is, is door hem in de jaren 1953 en
1954 gepubliceerd in een niet erg duurzaam
medium, namelijk in de Nieuwe Zuidhollander,
het blad voor de rooms-katholieken van Gouda
en omstreken. 3 Dat is zeer te betreuren, want
zijn vier kranteartikelen zijn van een beslist
wetenschappelijk gehalte en vormen gezamenlijk de beste behandeling van de 'Noodgods'
die tot nu toe verschenen is. Taal besteedde aandacht aan veel meer aspecten dan alleen aan de
ligging van de twee gebouwen: hij ging ook in
op de religieuze leefwereld die met kapel en
gasthuis verbonden was.4 Op zijn beurt kon Taal
steunen op een publikatie die kapelaan De Jong
van de Kleiwegkerk aan het begin van deze
eeuw aan de verering van de Noodgods in
Gouda had gewijd. 5 Aanvullingen op de artikelen van Taal werden bijeengebracht door J.E.J.
Geselschap, zijn opvolger als archivaris van
Gouda, maar niet gepubliceerd. 6
De slechte toegankelijkheid van de artikelen
van Taal vormt één van de motieven om

opnieuw een artikel aan de Goudse Noodgods
te wijden. Een ander motief is het fçit dat in
twee wetenschappelijke projecten die op dit
moment lopen, aandacht aan de Noodgods
wordt besteed: in de Gei1lustreerde Beschrijving van Gouda die binnenkort onder auspiciën
van de Rijksdien.s t voor de Monumentenzorg
zal verschijnen, en in het inventarisatieproject
'Bedevaartspiaatsen in Nederland', dat door
een groot team onderzoekers wordt uitgevoerd
onder leiding van het Meert.ens-Institµut van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen te
Amsterdam. Sinds de publikaties van Taal en
van Bik zijn ook nog wel aanvullende détails
bekend geworden. Bovendien .zijn twee aspecten van de Goudse Noodgodscultus tot nu toe
onderbelicht gebleven, zelfs in de behandeling
door Taal: het broederschapskarakter van de
organisatie die kapel en gasthuis beheerde, en
het feit dat de Noodgodskapel in bescheiden
mate het doel is geweest van pelgrimage. De
artikelen die in de twee genoemde projecten
aan de Noodgods zullen worden gewijd, zullen
noodzakelijkerwijs beknopt zijn. Om al deze
redenen lijkt het zinvol om nu een synthese over
dit onderwerp te plaatsen in een blad dat exclusief aan Goudse geschiedenis is gewijd.
In hetgeen volgt geef ik niet steeds expliciet
aan op welke punten ik met mijn voorgangers
overeenstem. Waar ik van ze afwijk, wordt dit
in de noten gesignaleerd. 7 Achtereenvolgens
komen aan de orde: ge materiële geschiedenis
van kapel en gasthÜis (stichting, uiterlijk,
onderhoud en ondergang); de stichtingslegende; de broederschap; de aan het Noodgodsbeeld
toegeschreven wonderen; de bedevaart; en de
vraag hoe het de Goudse Noodgodsviering na
de middeleeuwen is vergaan.
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Kapel en gasthuis
Het tijdstip van stichting van •de Noodgodskapel ( 1380/1) is bekend uit een rekening van
de graven van Blois: de meesters van de kapel
ontvangen uit de grafelijke kas zestien oude
schilden als bijdrage in de bouwkosten. De
graaf schenkt ook het altaar en draagt de kosten
voor het bewerken en het plaatsen daarvan in de
kapel." Aan deze ondersteuning van grafelijke
zijde is correspondentie tussen het stadsbestuur
en de graaf voorafgegaan, blijke11s een ongedateerde brief van Jan Mouwenz aan de graaf van
Blois met de belofte dat een kapel gesticht zal
worden. 9 Het Noodgods- of Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis wordt voor het eerst vermeld in 1384
en 1387.'0 In 1398 ontvangt de Noodgods,
samen met de andere gasthuizen in de stad, vrijstelling van bieraccijns.' '
Ten aanzien van de exacte lokalisatie van de
Noodgodskapel aan de Westhaven heerst enige
onduidelijkheid. Op zijn kaart uit 1560 tekent
Van Deventer de kapel direct ten zuiden van de
Noodgodsbrug in de lengte langs het water, met
de toren aan de brugzijde en dus het koor aan de
zuidkant. 12 Volgens Walvis echter stond de
kapel deels op de kade maar met het koor boven
het water. 11 Dat zou beter bij een west-oost
oriëntatie passen.
Walvis is voor de Noodgods echter geen erg
betrouwbare bron, want hij plaatst het
Noodgodsgasthuis aan de Peperstraatzijde van
de Haven. 14 In werkelijkheid stond het hospitaal, vermoedelijk vanaf het begin, maar zeker
vanaf een tijdstip tussen 1439 en 1445 in de
Spieringstraat, iets ten noorden van de
Walestraat. 15 Aan de noordzijde grensde het in
de zestiende eeuw aan het door mr. Judocus
Bourgeois bewoonde pastoorshuis.'6
Van het uiterlijk van de kapel is weinig
bekend. Vast staat dat zij een toren met umwerk
(al in 1403) en klokken had. Voor het stellen
van dit uurwerk - lange tijd één van de twee
publieke uurwerken in de stad - droeg het stadsbestuur de kosten. 11 Het koor van de kapel was
volgens Walvis met koperen traliën afgeschermd. 18 Maar onder de materialen die bij de
afbraak in 1576 worden genoemd - hardsteen,
hout, ijzer, schalie (lei), lood, vloerstenen en de
altaarsteen - komt koper niet voor.19 Verder weet
De Lange van Wijngaerden nog te melden dat
het bij de harde steen om blauwe arduin ging.
Dezelfde auteur zegt dat de toren heel hoog was
'met twee bollen boven malkander' .20 Zó zien
we de de toren inderdaad afgebeeld in het stadsgezicht op Gouda dat door Frans Hogenberg in
1575 werd gepubliceerd. 2'
Het belangrijkste onderdeel van het gasthuis
was de beierd, de collectieve slaapzaal. Een
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enkele maal wordt ook gesproken over de kapel
van het gasthuis, alsof deze op het erf aan de
Spieringstraat gelegen is en dus niet identiek
aan de Noodgodskapel op de Westhaven. 22
Inderdaad tekent Van Deventer een gebouw met
een toren op de plaats van het gasthuis. Achter
het gasthuis lag nog in de zestiende eeuw een
tuin; pastoor Bourgeois kocht deze tuin met erf
van de kapelmeesters, bij welke gelegenheid ze
werden omschreven als 'streckende van de pryvaet van den byaart aff tot after opt water' .23
Omstreeks het midden van onze eeuw zijn in
deze omgeving bij het doorbreken van een
muur haardsteden met een datum in de zestiende eeuw te voorschijn gekomen. 24
Van het financiële reilen en zeilen van de
kapel weten we alleen dat zij vaste inkomsten
genoot uit een groot aantal jaarrenten op huizen. Na de reformatie gingen deze inkomsten
naar de Sint-Janskerk. Zo kunnen we voor 1582
berekenen dat de jaarlijke renten toen nog bijna
vijftig gulden bedroegen. 25
In 1576 werd tot afbraak van de kapel overgegaan. Voor de bewering van Taal, dat de kapel
nog enige tijd dienst zou hebben gedaan als vergaderplaats voor de aanhangers van de Augsburgse Confessie (de Lutheranen) heb ik geen
enkel bewijs gevonden. 26 Veel Lutheranen kunnen er in Gouda toen ook niet zijn geweest.
Reeds op 19 december 1574 nam de vroedschap al eens het besluit tot sloping. Men wilde
toen, door de materialen te verkopen, geld vinden om een sluis tussen singel en IJssel (de
Mallegatsluis) te bekostigen, die in opdracht
van de Prins moest worden gebouwd om oorlogsschepen een betere doorgang langs Gouda
te geven. De harde steen van de kapel zou zelfs
in de sluis kunnen worden herbenut. Alleen
moest worden geprobeerd de toren overeind te
houden. 27 Dit besluit is niet uitgevoerd, en pas
op 17 sept. 1576 werd de Noodgodskapel voor
de sloop verkocht. De koper zou profiteren van
de hiervoor al genoemde afbraakmaterialen,
maar hij mocht de grond niet roeren en enkele
stukken uit de inventaris behield de magistraat
aan zich: het uurwerk, de grote en kleine klQkken en het positiefje (orgeltje). De klokken zouden in de B.arbaratoren worden opgehangen. 28
Deze keer ging de Noodgodskapel inderdaad,
met toren en al, tegen de vlakte. De grond werd
in 1585 gebruikt om de kade te verstevigen.29
Ook voor het gasthiûs ' was er na de Reformatie geen emplooi meer. Het werd in 1584
verkocht aan een zekere Jan of Hans Bailli, die
kortstondig een lakenververij in de beierd vestigde.10 Bij een volgende verkoping, in 1593,
werd het gebouw in vier delen gesplitst. 3 ' Nog
in een hofstedegeldregister van 1623-28 werden
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deze vier delen tesamen aangeduid als de 'beyart' .32
Stichtingslegende en broederschap
Volgens een pas door Walvis opgetekend verhaal zou de kapel zijn gesticht op de plaats waar
de beeltenis van de Nood-Gods in het water van
de Haven was verschenen: bedoeld zal wel zijn
in de spiegeling van het water. 33 In de tijd waarin de kapel gebouwd werd, omstreeks 1380,
werden Mariaverschijningen ook in steden in de
omgeving waargenomen, zoals in de Buurkerk
te Utrecht, in Delft en in Schiedam: dit geeft
een zekere waarborg voor de ouderdom van het
door Walvis vertelde verhaal. 34
Walvis en zijn tijdgenoot Theodorus
Abbesteech denken dat men de Westhaven als
plaats voor de kapel uitkoos omdat hier veel
vertier was van schipperS. 35 De stichting van de
kapel stelde hen in staat als het ware in het
voorbijvaren aan hun religieuze plichten te voldoen. In werkelijkheid hadden de Goudse
schippers niet in de Noodgodskapel, maar in de
buiten de Dijkspoort gelegen Olafskapel hun
cultuscentrum (afgezien van het Sint Olafsaltaar in de Sint Janskerk). 36
Verantwoordelijk voor de Noodgodskapel
was dan ook niet het schippersgilde, maar het
Noodgodsgilde, een religieuze broederschap,
die zich als hoofddoel de verering van de wonderdadige Maria had gesteld. In de late middeleeuwen telde Gouda minstens een vijftiental
van dergelijke godsdienstige verenigingen (ook
wel gilden genoemd), die zich de gezamenlijke
beoefening van een bepaalde devotie ten doel
stelden, soms gecombineerd met charitatief
werk zoals het drijven van een gasthuis. Ook de
gasthuizen van Sint Barbara (Kuiperstraat), Sint
Jacob (Raam) en Sint Anthonius (Kleiweg) gingen van dergelijke broederschappen . uit. 37 De
oudste religieuze broederschap in Gouda is echter die van de Noodgods. Al in 1404 komt de
'Noot Goeds' voor in een lijst van gilden die
aan de Sacramentsprocessie deelnemen. 38 De
broeders beheerden zowel de kapel als het aan
de kapel verbonden gasthuis. De leiding van het
gilde berustte bij de dekens (in 1381 is er van
'meesters' sprake). 39 Zij hadden de supervisie
over het gasthuis en waren verantwoordelijk
voor .het gaande houden van de eredienst in de
kapel. Ze zorgden voor voldoende waskaarsen
om het beeld te belichten en trokken priesters
aan om de dienst te leiden. Naast de viering van
de mis werd er, althans in de zestiende eeuw,
ook het avondlof gezongen.4° Voor het onderhoud van de kapel zorgde een eigen koster.4 1
Eens per jaar kwam het Noodgodsgilde feestelijk bijeen, het 'gilde drinken'. Bij die gelegen-

heid gaf het stadsbestuur blijk van zijn belangstelling voor de activiteiten van de broederschap door het festijn te subsidiëren.• 2
Het beeld en de wonderen
Het cultusbeeld dat in de Noodgodskapel werd
bewaard was een Pietà, een beeld van Onze
Lieve Vrouw ter Nood Gods (Maria met haar
gestorven Zoon op schoot). Volgens dominee
Sceperus was het van eikehout. 43 Het is aannemelijk dat het Noodgodsbeeld op het (enige)
altaar in het koor van de kapel was geplaatst.
Het kon in processie worden omgedragen. Uit
de scholasterierekening van 1522 blijkt dat dit
de taak was van de scholieren van de Latijnse
Schooi.•• Vermoedelijk gaat het hier om de jaarlijks terugkerende Goudse Sacramentsprocessie. De devotie tot Maria-ter-Nood-Gods was in
de Middeleeuwen wijdverbreid, zoals al bleek ·
uit de eerder genoemde verschijningswonderen
in Utrecht, Delft en Schiedam. Het verbaast dan
ook niet dat we in de overlevering omtrent
Gouda sporen tegen komen van een tweede
Noodgods, die in de St. Janskerk zelf moet worden gezocht.4 5 Deze Noodgods wordt soms aangeduid als de 'kleine Noodgods', maar éénmaal
ook als de 'Nooéigods in het kruiswerk'. Dit
beeld moet dus op gestaan hebben óf bij het

Pieta (16de eeuw) uit de basiliek van St. Nazaire te
Carcassonne (F,:).
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Het stadsgezicht op Gouda door Frans ldgenberg
van 1575.
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Maria-altaar in het oude kruiswerk van de kerk
(dit is het Vleeshouwersaltaar), óf bij het altaar
van St. Loy.46 Terecht onderscheiden De Jong en
Taal in ieder geval dit Noodgodsbeeld van dat
in de kapel aan de Haven. Minder aannemelijk
is de gedachte van De Jong dat de Noodgodsverering in Gouda zal hebben samengehangen
met de devotie tot de Zeven Weeën (of smarten,
namelijk van Maria), waarvoor in de St.
Janskerk een afzonderlijk altaar was ingericht.
De vroomheid jegens de Zeven Weeën maakte
pas tegen het jaar 1500 opgang, en hoewel het
ook hierbij om Mariaverering gaat, moet men
de twee cultusvormen goed uit elkaar houden.
Delft, bijvoorbeeld, kende aparte bedevaarten
tot een Maria-van-zeven-smarten, naast de al
genoemde Delftse Maria-ter-Nood-Gods. 47 En
wat Gouda betreft: hier wijdde zich een aparte
broederschap aan de devotie tot Maria's Zeven ·
Weeën.48
Aan het beeld van Onze Lieve Vrouw ter
Nood Gods dat in de Goudse kapel werd opgesteld kende men wonderdadige kracht toe. Een
zekere Pieter Florisz die Crepel, die in 1533 van
ketterij werd verdacht, gaf te kennen dat wat
hem betreft de wonderen die in de Noodgodskapel geschiedden werken van de duivel
waren. 49 Daarmee legde hij indirect getuigenis
af van het geloof van zijn tijdgenoten in ci.e miraculeuze kwaliteit van deze Maria. Er ging ook
het verhaal rond van een verschrikkelijke
scheepsbrand op de IJssel, die mçn bestreed
door met het Noodgodsbeeld een processie van
de Noodgodskapel naar de Sint Olafskapel te
houden. Het vuur doofde toen men er de mantel van Maria op gooide.
Het verhaal van de scheepsbrand is ons
slechts bekend in zijn zeventiende-eeuwse
vorm. In 1655 verscheen in een liedboekje van
de hand van Willem de Swaen een gedicht m~t
de titel 'Beschrijvinge van 't Miraculeuse Lieve
Vrouwe Beeldt, 't welck in voortijden is
geweest in de Noodt-Gods-Capelle binen de
Stadt Gouda'. De dichter was een bekend
katholiek priester uit een vooraanstaand Gouds
geslacht; hij stichtte de statie 'De Tol' naast de
al bestaande statie St. Jan Baptist. In 1655
publiceerde. hij een liedboekje dat hij de titel
Den singende swaen meegaf. Een vermeerderde
uitgave ervan verscheen in 1664.;0 Het lied op
de Noodgods verscheen echter niet daarin,
maar in een Toe-GfA'eveneens uit 1655. Deze
Toe-Gift was aan Taal nog bekend maar is thans
onvindbaar. 51 Op het lied van De Swaen werd
gereageerd door de gereformeerde predikant
Jacobus Sceperus. Deze liet in 1658 een fel
boekje verschijnen waarin hij zijn geloofsgenoten waarschuwde tegen de vele· vormen van
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rooms bijgeloof die hij om zich heen waarna.
Hij gaf aan zijn boekje de toepasselijke titel
Geschenck op geseyde [de zogenaamde] St.
Nicolaes avont mee: uiteraard is Sinterklaasavond zelf één van de door hem bestreden
roomse overblijfselen. Over het wonder van de
scheepsbrand vertelt hij nog dat De Swaen zich
ervoor beriep op de herinnering van een bijna
honderdjarige; even verderop heet het dat het
wonder honderd jaar eerder zou hebben plaats
gehad. 52 Daarmee komen we op een datum iets
na het midden van de zestiende eeuw. Sceperus
vraagt zich sarcastisch af waarom het beeldje
wel het schip van een vreemdeling heeft kunnen
redden, maar niet de eigen stad Gouda bij de
verschillende stadsbranden of de St. Janskerk
bij de brand van 1552. En waarom heeft het tijdens de Beeldenstorm niets van zich laten
horen? 53 Het Palladium (Athenabeeldje) van
Troje kon die stad bewaren, waarom bezat het
Goudse Mariabeeldje dan niet diezelfde kracht?
Zat het soms te dutten, zoals in het Os1.1de
Testament de god Baäl op de berg Karmel?
Bedevaarten
De wonderen die het Goudse Noodgodsbeeld
verrichtte gaven aan de kapel aan de Haven een
zekere vermaardheid, zodat op bescheiden
schaal pelgrimage op gang kwam. Aan het feit
dat Gouda een bedevaartsoord was, is tot nu toe
weinig aandacht besteed.55 Enkele feitelijke
gegevens en een paar overwegingen laten echter
geen andere conclusie toe. In het in 1488 in
gebruik genomen keurboek wordt paal en perk
gesteld aan het bedelen door bedevaartgangers.56 Hoewel het hier ook Gouwenaren kan
betreffen die zich voorbereidden op een pelgrimage naar een oord buiten de stad, is het toch
niet onzinning te denken dat het om pelgrims
náár Gouda gaat. Daarnaast wordt een strafbedevaart naar het Mariabeeld in de Noodgodskapel enkele malen door de Goudse vierschaar
opgelegd als straf voor ernstige vergrijpen: in
1449 voor het wederrechtelijk binnendringen
van een woonhuis terwijl de bewoners lagen te
slapen, in 1481 voor het aanrichten van politiek
getint tumult in het raadhuis. 57
Nog een aanwijzing voor het bestaan van een
bedevaartpraktijk is gelegen in het functioneren
van het Noodgodsgasthuis. Zoals sommige
andere gasthuizen leidde ook dit hospitaal in de
begintijd een precair bestaan. Dat mogen we
opmaken uit een notitie uit 1408, waaruit blijkt
dat zich in de archiefkist van het grote (=
Catharina-)gasthuis een rentebrief bevindt, die
weliswaar voor het Noodgodsgasthuis is bestemd, maar die aan het grote gasthuis zal toevallen mocht het eerstgenoemde ten onder

Bladzijdeuit het werkje van de ds. J Sceperus
(1658) waarin hij het over de wonderbaarlijke
brandblussing heeft. Sahm, Librije.

gaan. 58 Maar het gasthuis is blijven bestaan.
Goudse particulieren bedachten het soms met
hun fundaties. In 1426 regelde mr. Govaert
Sonderdanc dat de Heilige Geestmeesters jaarlijks op zijn kosten wijn zouden uitdelen onder
meer aan de Noodgods 'als dair syeck sijn'.59
Deze formulering wijst erop dat ook dit gasthuis niet alléén zieken herbergde. Het zal daarbij niet in de eerste plaats om schippers zijn
gegaan: zoals we al zagen berust de associatie
van de Noodgods met de schipperij op een vergissing. De-stichters van de kapel, die de cultus
van een wonderdadige Pietà wilden bevorderen,
zullen met de oprichting van een gasthuis
gedacht hebben aan h~.t yerlenen van onderdak
aan bedevaartgangers.
Het ziet er overigens niet naar uit dat de pelgrims in groten getale gekomen zijn.
Omstreeks 1488 functioneert het gasthuis dan
ook voor een andere categorie personen. In een
· in dat jaar opgetekende keur beslist het stadsbestuur dat landlopers en spekhalers en hun vrou-
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wen niet bij particulieren mogen worden ondergel;,racht. De mannen moeten hun intrek nemen
in het Catharinagasthuis, de vrouwen in het
Noodgodsgasthuis, en dan nog niet langer dan
één nacht in de zomer en twee in de winter. 60
Al met al zijn de aanwijzingen voor pelgrimage naar de Goudse Maria-ter-Nood-Gods
sterk genoeg om deze bewezen te achten. Maar
meer dan een beperkt regionale betekenis zal
deze toch niet hebben gehad. Strafbedevaarten
vanuit andere plaatsen naar Gouda zijn bijvoor·
beeld in het geheel niet bekend.
Epiloog: na de middeleeuwen
Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw
heeft de Goudse Maria-ter-Nood-Gods zich tijdelijk weer in het opleven van de belangstelling
mogen verheugen. De aanleiding daartoe was
vermoedelijk de publikatie van een lied over het
mirakel van Maria's mantel door de Goudse
dichter-pastoor Willem de Swaen. Dominee
Sceperus meldt in 1658, dat er in zijn tijd nog
beelden, prentjes en schilderijen van Maria in
omloop zijn, en de manier waarop hij tegen de
de miraculeuze Maria fulmineert legt indirect
getuigenis af van haar populariteit onder de
katholieken van G?uda, die 2ngeveer de helft
van de bevolking uitmaakten.
Opmerkelijk is dat in de jaren omstreeks het
midden van de l 7e eeuw te Gouda wonderen
(gedurende korte tijd?) in het middelpunt van
de belangstelling hebben gestaan. In 1647 vond
de wonderbaarlijke genezing van Geertrui Bick
door toedoen van O.L.Vtouw van Foy plaats:
een wonderdoend beeld dat door de jezuïetenstatie van Haastrecht werd verworven en dat
ook het voorwerp werd van pelgrimage. Twee
jaar na het verschijnen van het lied van Willem
de Swaen over de Goudse Maria-ter-NoodGods, in 1657, speelde zich te Sluipwijk het
wonder van de vier essen af: ook hierbij speelden Gouwenaren een hoofdrol. En in datzelfde
jaar werd in Gouda de geruchtmakende duiveluitdrijving verricht aan Margaretha de Wit. Als
exorcist trad de Goudse wereldpriester Cornelis
de Jager op, die eveneens beschikte over een
wonderdoend Mariabeeld, de latere Lieve
Vrouwe van Waddinxveen. Is dit toeval? Of
maakten de talrijke Goudse katholieken rond
het midden van de zeventiende eeuw een fase
van verhoogd religieus bewustzijn door, die hen
extra ontvankelijk maakte
voor blijken van
2
Maria's aanwezigheid?6
Een nieuwe renaissance beleefde de Goudse
Maria tenslotte aan het begin van deze eeuw
door de activiteiten van kapelaan De Jong van
de parochiekerk O.L.V Hemelvaart aan de
Kleiweg (gebouwd 1876-1879). De Jong speel-
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de als inspirator van een succesvolle Mariacongregatie ook een rol bij de herleving van de
belangstelling voor O.L.Vrouw van Waddinxveen en voor O.L.Vrouw van Foy te Haastrecht.
Met een artikelenreeks in de Nieuwe Zuidhollander, naderhand gebundeld en uitgegeven
onder de titel Oude Mariadevoties in eere hersteld ( 1916) vestigde hij de aandacht op drie
Mariadevoties in Gouda en omgeving. Hij
bracht een nieuw Marialied in omloop, waarin
in het bijzonder gebeden werd om de wereldvrede (tijdens de Eerste Wereldoorlog). En in de
kerk aan de Kleiweg stichtte hij een
Noodgodskapel. Maar een lang leven is deze
heropleving niet beschoren geweest. De
Noodgodskapel bleef wel bestaan tot aan de
afbraak van de Kleiwegkerk in 1964, maar de
belangstelling voor deze devotie was al omstreeks 1953 (artikel~preeks van Johannes Taal) ·
sterk terug gelopen.

BIJLAGE: Willem de Swaen, ' Beschrijvinge
van 't Miraculeuse Lieve Vrouwe Beeldt, 't
welck in voortijden is geweest in de NoodtGods-Capelle binnen de Stadt Gouda' (naar
J.Taal, Nieuwe Zuidhollander van 17-03-1953).
Want als de schepen branden
In de Yssel voor der Gouw
En daer op stond grooten rouw,
Soo is door Priesterhanden,
Tot uitblussingh van dit werck,
't Beeld gehaelt uyt Nood-Gods-Kerck
Met groot eerbiedigheyt,
Omganghs-gewijs wierdt 't Beeldt geleydt
Buyten na Sint Ooloofs Huys,
Waer nu is de Nieuwe Sluys.
Als 't Beeld daer was gekomen
En nu stil stondt voor het vyer,
Soo hiel op des brandts geswier.
Daer wierdt gheel! schaa vernomen
Na dien tijdt noch 'è enich leedt.
't Vyer hiel op door 's Maghets kleed.
Terstond hiel op de vlam
Soodree daer in haer Mantel quam:
Het Mirakel was gewrocht
En het Beeldt wierdt 't huys gebrocht.
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2. 1. Walvis, Bescluyving der stad Gouda II delen (Leiden
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Nieuwe Zuidhollander 16-1 0-1 954; 'Nieuwe vondsten
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Gouda: Aantekeningen Taal dossiernr. 48.
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8. Algemeen Rijksarchief (ARA), Archief Graven van
Blois (GB) 108 f. 81.
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'Gapinge'). Dank aan drs. Bart Ibelings die mij deze
vondst meedeelde.
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13. Walvis, Beschryving, Il, 180.
14. Walvis, Beschryving, 1, 166.
15. StJ regest 377 ( 15 dec. 1445). De lokalisatie van historische panden in Gouda wordt thans zeer vergemakkelijkt door de percelenindex van C.J. Matthijs.
16. Rechterlijk Archief (RA) 327 f. 73v (1556); Oudarchief
(OA) 329 f. 40 ( 1595).
17. Rollin, Rechtsbronnen, 39-40.
18. Walvis, Bescluyving, 11, 180.
19. OA 544 f. 60v.
20. StrAHM, Ms. De Lange van Wijngaerden nr. 59.
21. Een exemplaar in het Stedelijk Museum 'Het
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dit stadsgezicht: Henkjan Sprokholt, 'Afbeeldingen van
het kasteel te Gouda', in: Henkjan Sprokholt e.a. ed.,
Het kasteel van Gouda (Delft 1993) 30-61, aldaar43-45
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22. StJ regest 502 (7 febr. 1489).
23. Archiefdepot Sint Janskerk, Nieuw Kerkarchief (NKA)
inv. 84 f. 145v-146; SIJ regest 593 (20 febr. 1560).
24. Taal, Nieuwe Zuidhollander van 19-10-1954.
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Amsterdam]' (scriptie VU Amsterdam 1993).
26. Taal, Nieuwe Zuidhol/ander van 24 maart 1953.
27. OA 45 f. 87v.
28. OA 45 f. 154; 544 f. 60v.
29. OA 46 f. 175v.

De plaquette op de Noodgodsbrug met het foute
jaartal van de sloop. (Noten 27-30).
30. RA 331 f. 23 1 (28 dec. 1584). Het werd dus niet afgebroken, zoals Bik, 'De Noodgodskapel', 6 beweert.
31. Vgl. RA 333 f. 177v met RA 334 f. 99v en 108v; zie
dossier Geselschap nr. 25.

Detail van de plaquette met de jaartallen (zie ook
blz. 94, 2e kolom).
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Gouda in de 15de eeuw (1390- 1514) (scriptie RU
Utrecht 1986); samenvatting door Henny van Dolder in
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39. Meesters: ARA, GB 108 f. 81. Dekens: bv. StJ regest
259 (9 mei 1414); regest 377 (15 dec. 1445); RA 318 f.
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42. Bijvoorbeeld OA 1128 f. 8 (1444); 1198 f. 23v (1541);
1202 f. 21v (1545).
43. Ds. Jacobus Sceperus, Geschenck op geseyde St.
Nicolaes avont, aen allen ingesetenen van Gouda, we/cke Godts woort en waerheyt nevens haer zaelicheyt lieF
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44. OA 2798; afgedrukt in L.A. Kesper, Geschiedenis van
het Gymnasium te Gouda (Gouda 1897) 82.
45. Walvis, Beschryving, Il, 35-36; De Jong, Mariadevoties,
10-1 I; Taal, Nieuwe Zuidhol/ander van 17 maart 1953.
46. 'Kleine Noodgods': RA 328 f. I lv (vicarissen); f. 121v
(idem). ' Noodgods in het kruiswerk': Weeshuis inv. 21
f.20v, in samenhang met het St. Loysaltaar van de smeden. Dit altaar en het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar stonden t.egenover elkaar in het oude kruiswerk, respectievelijk aan de zuid- en aan de noordzijde. Voor de uiterst
gecompliceerde situatie met betrekking tot de Mariaaltaren in de St. Janskerk verwijs ik naar de aangekondigde studie over altaren, gilden en broederschappen.
47. Verhoeven, Devotie en negotie, 43vv.
48. Rollin, Rechtsbronne11, 526.
49. RA 147 f. 45-46. Zie Taal, Nieuwe Zuidho//ander van
24 maart 1953; A.C. Duke, 'Dissident voices in a conformist town: the early reforrnation at Gouda', in: S.
Groenveld, M.E.H.N. Mout en I. Schöffer ed.,
Bestuurders en geleerden. Opstelle11 aan geboden aan
JJ Woltjer (Amsterdam en Dieren 1985) p. 23-32; herdrukt in: Alastair Duke, Reformation a11d revolt in the
Low Countries (Londen en Ronceverte 1990) 60-70.
50. Guilelmus de Swaen, De11 singende swaen (Antwerpen
1655; vermeerderde uitgave 1664). Ik raadpleegde een
herdruk uit 1728 (ex. UB Nijmegen): tevergeefs. Over
de persoon van De Swacn: Xander van Eck, Kunst, twist
en devotie. Goudse katholieke schuilkerken 1572-1795
(diss. VU; Delft 1994) 31-35.
51. Taal beroept zich, Nieuwe Zuidho//ander van 17-031953, op een exemplaar in handen van pastoor Roes uit
Kessel en citeert twee coupletten. Omdat het lied vrijwel onvindbaar is, wordt het in een Bijlage bij dit artikel toegevoegd.
52. Sceperus, Geschenck op geseyde St. Nicolaes avont,
128-130.
53. Sceperus, Geschenck op geseyde St. Nicolaes t1vont,
129. De Beeldenstorm heeft overigens in Gouda niet
gewoed.
54. Sceperus, Geschenck op geseyde St. Nicolaes a110111,
132-134 met een venvijzing naar I Koningen 18,27.
55. Een uitzondering is Jan van 1-Ierwaarden, Opgelegde
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bedevaarten (diss. Groningen; Assen en Amsterdam
1978) 727.
56. Roll in, Rechtsbronnen, 94.
57. RA I 76 f. 14 (9 sept. 1449); f. 20a ( 14 juli en 26 j uli
1481).
58. Gasthuis inv. 544 f. 32v.
59. Weeshuis inv. 21 f. 41 -4Iv.
60. Rollin, Rechtsbronnen, 94.
61. Sceperus, Geschenck op geseyde St. Nicolaes avont,
124-136.
62. Over de katholieken in het 17e-eeuwse Gouda zie Van
Eck, Kunst, twist en devotie, die echter geen aandacht
schenkt aan de hier genoemde bijzondere devoties. In
het verzamelwerk ' Bedevaartplaatsen in Nederland' zal
aan elk van deze devoties een artikel worden gewijd.
Zie verder over de Vier essen van Sluipwijk G.A.F.
Maatje, 'Een Goudse dominee en het mirakel van
Sluipwijk', Tidinge 'die Goude ' 5.1 (1987) 18-20; herdrukt met uitvoeriger annotatie: 'Het mirakel van
Sluipwijk. Hoe de Vier Essenbrug aan zijn naam
kwam', Reeuwijkse Reeks 7 (1994) 55-58. Over Onze
Lieve Vrouw van Waddinxveen verschijnt een artikel in
Schatkame1: Regionaal Historisch Tijdschriji; over
Onze Lieve Vrouw van Foy (Haastrecht) een artikel in
Historische Encyclopedie Krimpenerwaard.
63. Uit de artikelenreeks van Taal blijkt dat de devotie al
omstreeks I 953 op haar retour was.
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WAT DOET PHILIPS DE LIGNE
TUSSEN DE INVALIDEN?*
Xander van Eck
De hoofdvoorstelling van het gebrandschilderde glas nummer 24 in de St. Jan te Gouda is een
unicum in de kunstgeschiedenis (afb. l ). Wellicht zal een noeste speurneus ooit een tweederangs gravure met De Prediking van Philippus
kunnen vinden, maar een tweede gebrandschilderd glas, een schilderij of een beeld met dat
onderwerp zal hij tevergeefs zoeken. De episode staat beschreven in Handelingen 8: 5-8; "En
Filippus daalde af naar de stad van Samaria en
predikte hun de Christus. En toen de scharen
Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij
deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen
door hem gezegd werd. Want van velen, die
onreine geesten hadden, gingen deze onder luid
geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam grote blijdschap in
die stad."
Links op de voorgrond spreekt de diaken,
gekleed in een lange, met bont afgezette dalmatiek, een menigte toe (afb.2). Hij is blootsvoets en houdt een boek onder zijn arm. Onder

de toehoorders bevinden zich twee mannen met
krukken. Boven de hoofden van andere toehoorders duiden kleine gedrochten de door
Philippus verdreven onreine geesten aan. Op de
achtergrond zijn meer scenes uit diens leven te
zien, waaronder de Doop van de kamerling
(afb.3).
Het glas is 1559 gedateerd en werd in 1561
geplaatst. Het was daarmee het zesde of zevende dat in de herbeglazingscampagne na de
kerkbrand van 1552 werd gerealiseerd. De
schenker graaf Philips de Ligne, heer van ·
Wassenaer, was volgens de overlevering (opgetekend door Walvis in 1714) boos op de glasschilder Dirck Crabeth, omdat die zijn portret
'niet onder, maar tusschen de gemeene kreupelen' had geplaatst.' Inderdaad zien we de edelman knielen in de hoofdvoorstelling tussen een
publiek van zieken en kreupelen terwijl de
schenkers van de andere glazen meestal werden
afgebeeld in een aparte schenkersrand onder
het hoofdtafereel. 2 Dat hierover een cönflict

2. Detail Glas 24 (De prediking van Philippus).
1 {) 1
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3. Detail Glas 24 (De Doop van de Kamerling).

tussen Crabeth en Philips de Ligne zou zijn ontstaan is echter amper denkbaar, want de compositie van een glas was voor de schenkers
nooit onverwacht- zij gaven vantevoren hun
goedkeuring aan een uitgewerkt ontwerp.
Dat de schenker niet verrast werd, maar integendeel een flinke vinger in de pap had, blijkt
ook al uit de keuze van de hoofdpersoon van het
glas - zijn naamheilige. Het is overigens <luide-
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lijk dat Crabeth door deze opdracht enigszins in
verlegenheid werd gebr.açht omdat hij niet kon
leunen op oudere voorbeelden, en hij greep
voor de compositie dan ook terug op zijn eigen
ontwerp voor glas 18, met Het antwoord van

Christus aan de discipelen van Johannes
(afb. 4), waarop Christus spreekt tot een gehoor
rechts van hem, waaronder zich eveneens een
aantal kreupelen bevindt.
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De vraag dient zich aan waarom de hoofdvoorstelling van Philips de Ligne's glas die
obscure Prediking moest zijn terwijl de Doop
van de Kamerling, een veel fotogeniekere scene
uit hetzelfde bijbelhoofdstuk die regelmatiger
werd afgebeel~ naar de achtergrond werd verbannen (afb.3). Het uitzonderlijke onderwerp
gecombineerd met de bijzondere plaats van het
schenkersportret doet vermoeden dat er bij de
vrijgevige graaf zeer specifieke bedoelingen in
het geding waren.
Gelukkig zijn we zowel over de omstandigheden rond de opdracht als over de levensloop van
de schenker uitgebreid geinformeerd, in aanmerking genomen dat een en ander zich vier
eeuwen geleden afspeelde. De brief van de
Goudse burgemeesters en kerkmeesters aan
Philippe de Ligne, waarin ze hem verzoeken
een glas te schenken, is bewaard gebleven.4 Het
document zelf is ongedateerd maar moet
geschreven zijn voor of in het prille begin van
1559, want zowel het glas zelf als het (goed
bewaarde) carton dragen dat jaartal. Anderzijds
er is in de brief sprake van een aantal nieuwe
'schoone en rijckelicke glaessen die uuijt caritaetten ende in aelmissen bij diversche heeren zoe
prelaetten als andere geschoncken zyn'. Dat
betekent dat het minstens 1556 moet zijn
geweest, want pas toen werd het tweede nieuwe
glas geplaatst. De schrijvers beginnen in bloemrijke bewoordingen te vertellen hoe desastreus
de kerkbrand van 1552 was en hoe groot hun
geldnood is, en zij herinneren de graaf eraan
hoeveel hij zelf aan de Goudse handel verdient.
Tot de goederen uit de erfenis van zijn moeder
behoorde immers ook de tol bij de Gouwsluis
(Alphen), waar de Gouwe uitmondt in de Oude
Rijn. Die leverde veel tolgeld op, ondermeer
van de Goudse schippers. 5
De brief eindigt met het verzoek een glas te
schenken "[ ... ] tot Goeds eerre ende uwer
Majesteit euwige memorie, duende midts dien
een zonderlinck werck vande caritaten, blivende wederomme zij Suppliantten verobligeert,
den Heere Almachtich voer uwe Majesteit prosperite ende welvaert te bidden." Niet alleen zou
hij dus de Goudse parochie een groot plezier
doen, hij won er zelf ook bij. Hij zou altijd in
herinnering blijven en er zou voor hem gebeden
worden. Dit waren zeker geen holle frasen: de
belangrijkste redenen voor schenkingen aan de
katholieke kerk waren het benadrukken van de
band met de kerk en het bevorderen van het
eigen welzijn, zowel op aarde als in het hiernamaals. Zo schonken de kanunniken van het
Utrechtse Domkapittel diverse keren glazen
onder de voorwaarde dat de ontvangers regelmatig voor ze zouden bidden.

Philippe de Ligne (1534/40-1583/84) had een
heel bijzondere reden om zijn welzijn onder
Gods aandacht gebracht te willen zien. Als
zoon van Jacob de Ligne en Maria van
Wassenaar behoorde hij tot de hoge adel en al
jong vervulde hij krijgsdienst voor Karel V en
Filips Il, die hij zijn hele leven trouw zou blijven. Bij de slag van Grevelingen in 1558 raakte hij echter zo gewond (zijn nek werd lelijk
doorboord), dat hij de rest van zijn leven invalide bleef en een gedwongen contemplatief leven
leidde. Het zijn ongetwijfeld deze dramatische
gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende invaliditeit geweest die Philips de bijzondere scene
voor zijn glasgeschenk deden uitkiezen. 8 Hoe
kon hij zijn vertrouwen in God en de hoop op
een wonder beter uitdrukken dan door zich te

4. Glas 18.
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laten afbeelden temidden van zijn bijbelse lotgenoten aan wie zo'n wonder was geschied,
nota bene door tussenkomst van zijn naamheilige?

* In het kader van de publicatie van de catalogus van de glazen die Dirck en Wouter Crabeth
voor koor, schip en transept van de St. Jan
maakten, zet ondergetekende het onderzoek
voort dat is begonnen door mevr. Christiane
Coebergh-Surie. Voor dit artikel heb ik gebruik
gemaakt van het door haar gedane literatuuronderzoek en de transcriptie van de brief in noot
4.
.
Bovengenoemde (Engelstalige) catalogus
wordt uitgegeven door de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen in
het kader van het Europese project Corpus
Vitrearum Medii Aevi waaraan de Nederlandse
afvaardiging drie boekdelen zal bijdragen, het
eerste gewijd aan de apostelglazen in de koorlantaarn en de Regulierenglazen in de Van der
Vormkapel (geschreven door H. van HartenBoers en Zs. van Ruyven-Zeman m.m.v. C.E.
Coebergh-Surie en H. Janse. De Engelse vertaling door Andrea Gasten is inmiddels drukklaar). Het tweede deel zal worden gewijd aan
genoemde Crabethglazen (C.E. CoeberghSurie en X. van Eck), het derde aan de overige
glazen in het koor van Lambert van Noort e.a.
(Zsuszanna van Ruyven-Zeman).
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5. Detail carton Glas 24 (Schenkersporttret).

NOTEN
1. lgn. Walvis, Beschrijving der stad Gouda, dl.l-2,
Gouda-Leiden, 1714, deel 2, p. 69.
2. Een tweede uitzondering is het koningsglas (glas 7)
waarin Philips II en Mary Tudor knielen bij het Laatste
Avondmaal.
3. H.L.M. Defoer, 'Rembrandt van Rijn, De doop van de
kamerling', Oud-Holland 90(1977), pp.3-26.
4. Streekarchief Hollands Midden; L.A. Kesper, Inventaris

van de archieven van de St.-Janskerk te Gouda dateerende van vóór de hervorming 1314-1573, Gouda 1901,
nr.37:
"Aan den ede.Ie welgeboerren ende mogende Heerre mijn
heere van Linges Wassenaer etc.
.
Remonstreeren ende geven oetmoetdelick midt reverentie te kennen, die burgemeesters ende kerckmeesters der
Stede van der Gouwe, hoe inde maent van Januario Ao
XVC Lii stilo communi, die selve enige prochikercke
geheel ende alle dueer den blixem (God beter 't) d( eerlick] verbrandt is zulcxs [dat] van stof ofte materiaellen
nyet gebleven en is diennende tot restauratie van dien,
dan alleen die buytten muyrren: Ende hoe wel den tijt
zeer beschacmt perplex ende benawt is geweest, ende
tiegenwoerdelick noch veel meer is, bijsonder binnen
der vors. steede, daer alle neeringen cesseeren, es nochtans die vors. desolate enige prochijkerck (nyet genoech
gedoteert wesende midt enige goeden) weederomme bij
zulcx ende subventie van de gemeente zoe verre ende is
sulcker gedaente opgelevert dat men aldaer bequaem-
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melick den dienst Goeds celebreert ende onderhoudt
wordt ende oeck mitter tijt vercijert midtt schone rijckelicke glacssen die uuij t caritaettcn ende in aelmissen
bij diversche heeren zoe prelaetten als andere
geschoncken zyn. Ende alzoe uwe Majesteit meede een
vande principael Hollantsche vassaellen ende heeren
ende bovendien binnen die selfve steede vander Gouwe
zeeckere parthijen van domeijne (wesende een toll up
die doervaert aldaer) ontfangen is, supplieeren daerom
oetmoedelick die vernoemde van der Gouwe dat uwer
Majesteit geliefte zij mede uuyt puyrder aelmisse een
glas in de zelfde verbrande kercke te geven tot Goeds
eerre ende uwer Majesteit euwige memorie, duende
midts dien een zonderlinck werck vande caritaten, blivende wederomme zij Suppliantten verobligeert, den
Heere Almachtich voer uwe Majesteit prosperite ende
welvaert te bidden."
5. G. Derveaux-van Ussel en E. Lousse, Philippe, graaf de
Ligne, baron va11 Wassenaar, to/heer va11 Gouda. Reeks
Standen en landen, deel 25, Leuven/Parijs 1962, pp.
, :
21-22.
6. L. van Tongerloo, 'Glasschenkingen van de Utrechtse
kapittels. Een verkenning in relatiekaders', Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 3 7 (1986), pp.151 -174.
7. G. Derveaux-van Ussel, op.cit. (noot 5); pp. 21-24.
8. Derveaux-van Ussel meende al dat Philips wellicht vanwege zijn invaliditeit tussen de keupelen was geportretteer<l, zonder echter de conclusie te trekken dat de hele
onderwerpskeuze van het raam hierdoor bepaald werd.
Zie op. cit. (noot 5), p. 26.
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DE GROTE SPRONG VOORWAARTS
De SDAP in 1919: van nul naar zes gemeenteraadszetels

Jan H. Kompagnie

Kiesrecht
Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat
in Gouda een afdeling werd opgericht van de
Sociaal-Democratische1 Arbeiders Partij, kortweg SDAP genaamd. Dat betekende niet, dat
de stem van de sociaal-democraten vanaf dat
moment ook daadwerkelijk in de Goudse
gemeenteraad werd gehoord. Vanaf 1900 deed
de partij pogingen in de raad te komen, maar
slaagde daar lange tijd maar niet in, wat mede
van doen had met het districtenstelsel, dat pas
in 1917 vervangen werd door het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging. Dat laatste
stelsel, tot op heden in ons land van kracht, gaf
een veel betere afspiegeling van het werkelijke
politieke krachtenveld weer dan het districtenstelsel, waarbij per district één ve11egenwoordiger werd afgevaardigd, een systeem dat thans
nog in Groot-Brittannië van kracht is.
Dat het sociaal-democratische geluid onhoorbaar bleef in de vertegenwoordigende organen
had evenwel ook alles te maken met het kiesstelsel. Vanaf het midden der l 9de eeuw mochten weliswaar sommige mensen stemmen, maar
1 dat waren dan alleen bemiddelde, aanzienlijke
en ontwikkelde mannen, die geacht werden te
weten wat dienstig was voor het algemeen
belang, hetgeen niet zelden samenviel met wat
goed was voor henzelf. Langzamerhand werd in
de loop der eeuw het kiesrecht tot de lagere
sociale klassen uitgebreid.
Tegelijk met het stelsel van de evenredige
vertegenwoordiging werd in 1917 ook het algemeen mannenkiesrecht van kracht en werd
overeengekomen dat geregeld zou worden dat
ook vrouwen het kiesrecht zouden krijgen,
waarmee dan het algemeen kiesrecht een feit
zou zijn. En zo kreeg de democratie steeds meer
gestalte, wat sommige personen uit met name
liberale kring sterk betreurden, omdat de grandeur van bijvoorbeeld het raadslidmaatschap
een stuk minder werd nu zij naast zich metselaars, timmerlieden en drukkers moesten dulden.
Elert van der Werf: de eerste sociaaldemocraat in de Goudse raad
Als aan mensen van buiten Gouda wordt
gevraagd welke politieke partij de meeste zetels
in de gemeenteraad heeft, wordt eerder gedacht
aan een partij van protestants-orthodoxe origine
dan aan de sociaal-democratische partij. Toch
heeft in Gouda van 1919 af tot nu aan toe de
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SOAP en later de Partij van de Arbeid, die
gemakshalve hier maar wordt gezien als voortzetting van de SDAP, de meeste zetels in de
raad gehad.
In 1919 werden dan weliswaar voor het eerst
verkiezingen gehouden onder het algemeen
mannenkiesrecht en met het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging, dat wil niet zeggen
dat toen ook de allereerste vertegenwoordiger
van sociaal-democratische huize in de raad
kwam. Vier jaar eerder, in 1915, was dat al Elert
van der Werf geweest, die in de nieuwgekozen
raad, die voor het eerst op 27 augustus 1915 bijeenkwam, zitting had en die op die dag de .
beloften aflegde. Van der Werf werd op 24
december 1874 in Sneek geboren en was werkzaam bij de Plateelbakkerij 'Zuid-Holland',
ook Plazuid genaamd, in de periode 1897 tot
1924. In dat laatste jaar overleed hij. Hij was bij
de Plazuid chef op de mannenzaal en bracht het
zelfs tot bedrijfsleider, wat opmerkelijk was
voor iemand die bekend stond als een overtuigde SDAP'er en wiens directeur, Willem A.

Elert van der We1f (1917).
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Hoyng, rooms-katholiek was. Ook volgens
Plazuid-werknemer Karel van der Heuvel was
dat inderdaad 'voor die tijd ... een hele rare
zaak'. Mensen, die met Van der Werf hadden
samengewerkt, karakteriseerden hem als een
sociaal bewogen man. Maar na twee jaar verdween Van der Werf alweer uit de raad, uitgeluid op 4 september door loco-burgemeester
A.J. lJsselstijn.
1-meiviering
Bij de verkiezingen in 1918 voor de Tweede
Kamer stemden in Gouda 1406 mensen op de
SOAP, wat volgens SOAP-penningmeester B.
Sterk 'een heerlijke verkiezingsuitslag' was. Hij
had al uitgerekend dat dat bij gemeenteraadsverkiezingen zou neerkomen op vijf raadszetels, hetgeen te mooi zou zijn om waar te
wezen.
In maart 1919 kwam bij het partijsecretariaat
een brief binnen van het ministerie van
Binnenlandse Zaken over de gemeenteraadsverkiezingen, die vóór 25 mei behoorden plaats te
vinden. De voorkeur in Gouda ging uit naar 19
mei als verkiezingsdag.
Maar eerst was er nog de !-meiviering. De
Goudsche Courant meldde enige weken daarvoor dat 'de Hoofdbesturen van de Vakbonden
die aangesloten zijn bij het NVV hebben besloten aan de viering van den 1 Mei dag het karakter van verzet en strijd te geven en op dien dag
het werk neer te leggen om door deze daad het
karakter en den wil van het proletariaat tot
uiting te doen Romen'. In dezelfde krant stond
een groot verslag van het landelijke Congres
yan de SDAP met ondermeer de aankondiging
van de viering van het 25-jarigjubileum van de
SOAP op 26 augustus 1919. Op I mei mocht er
ook gedemonstreerd worden, 's avonds om half
acht, en werd een feestavond aangekondigd op
zondag 4 mei in 'Kunstmin', waarbij het
Tweede-Kamerlid J. ter Laan als feestredenaar
zou optreden. Ook de Arbeiderszangvereeniging 'Kunst en Strijd' onder de leiding van
haar dirigent O.W. de Nobel zou van de partij
zijn, en 'Toneelvereeniging "Morgenrood'" zou
de schets '1 Mei' van Herman Heijermans
opvoeren.
Dit alles geschiedde inderdaad, zonder dat
een wanklank werd gehoord. 'De 1 Mei dag is
hier kalm voorbijgegaan', meldde de Goudsche
Courant, die verder melding maakte van de bijdrage van de 'Arbeidersmuziekvereeniging "De
Pionier"', die de lange optocht met opwekkende marsmuziek begeleidde. F.L.J. Lafeber ontbond de stoet in het Houtmansplantsoen.
Op zondagavond 4 mei werd het eigenlijke ! meifeest gehouden, waarvoor de belangstelling

zo groot was dat velen niet naar binnen konden.
Voor de teleurgestelden werd de zondag daarop
het feest herhaald.
Oplopende spanning
Alom werd door de SOAP-leden voor de raadsverkiezingen van 19 mei 1919 een grote inzet
getoond. Veel propaganda werd bedreven, colporteurs deden hun uiterste best, er werd indringend ingepraat op de mensen, vergaderingen en
optochten werden georganiseerd. De partijleden waren in zoverre optimistisch, dat het al
wel gek moest lopen, wilde geen enkele sociaal-democraat in de raad komen, daar dankzij
het algemeen (mannen)kiesrecht en het evenredigheidsstelsel ook de minder draagkrachtigen
inbreng kregen in de samenstelling van de
gemeenteraad. Ook bij de verkiezingen voor de
Tweede Kamer en de Provinciale Staten was ·
gebleken dat met name door het stelsel van de
evenredige vertegenwoordiging er soms ongedachte uitslagen uit de stembus kwamen.
De spanning in het Goudse SOAP-milieu was
om te snijden. Het kon nu toch bijna niet meer
misgaan, veronderstelden de Goudse SDAP'ers
hoopvol, immers: het ledental was drastisch
gegroeid, bij de verkiezingen van 1918 was de
SDAP de grootste partij gebleken en alles wat
in hun vennogen was hadden ze aangewend om
tot een goed resultaat te komen. Er. moest en
zou nu geoogst worden.
De sprong
Op 19 mei waren er dan de gemeenteraadsverkiezingen. De kiezers konden die dag van acht
uur 's morgens tot vijf uur 's middags in de
stemhokjes terecht. Er waren in Gouda zeven
kandidatenlijsten, en voor de negentien zetels in
de raad stonden 52 kandidaten gereed.
De propagandisten van de rooms-katholieke
partij hadden in de vroege morgen van de verkiezingsdag op tal van plaatsen miniatuurbiljetjes aangebracht. De antirevolutionairen reden
met een reclamewagen rond. De Liberale Unie
formeerde een stoet met reclamedoeken en de
SOAP-aanhangers reden per rijwiel rond .om
hun kandidaten bekendheid te geven. En wie
van de potentiële sociaal-democratische kiezers
nog weifelmoedigheid over zijn stemgedrag
kende, kon zich laven aan een voorstelling in
bioscoop 'Gouda Vooruit', waar de film
Kapitaal en Arbeid werd gedraaid, die in de
krant omschreven werd als ' een groote sociale
tendenz film'.
Vanaf vijf uur 's middags werden de stemmen
geteld. En: de resultaten waren inderdaad verrassend.
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Zetels:
Uitslag:
6 [ 0]
SDAP:
RK-Kiesver.:
5 [ 2]
Unie Lib.:
4 [10]
3 [ 7]
A.R.:
Chr.Soc.:
1 [ O]
Vrijz.Dem.:
M. de Vooys-de Lange:

Stemmen:
1629 stemmen
1275 stemmen
947 stemmen
991 stemmen
195 stemmen
94 stemmen
71 stemmen

Totaal 5202 stemmen
Nu bleek dus djit de SDAP van nul op zes zetels
was gekomen. De zesman-sterke fractie ging
bestaan uit de volgende raadsleden: W. Sanders, .
L. Overhand, J. Oudshoorn, F.L.J. Lafeber, W.
van Hoorn en P.J. de Heus. De laatste werd in
december 1919 reeds vervangen door B. Sterk.
Voorts zaten er in de raad na deze verkiezingen
vier (Unie-)liberalen, die voorheen tien zetels
hadden gehad, vijf rooms-katholieken, drie
antirevolutionairen en een christen-socialist.
Links (waartoe ook de liberalen werden gerekend) had nu tien zetels, rechts (de kerkelijken)
acht. Over de plek van de ene christen-socialist
bestond geen eenstemmigheid. Met haar zes
zetels was de SDAP zo in één keer de grootste
fractie geworden.
De liberaal-gezinde Goudsche Courant was
verbijsterd. In een redactioneel commentaar gaf
ze een dag na de verkiezingen uiting aan haar
'verbazing en teleurstelling'. 'Wij staan door
den uitslag van gisteren voor deze merkwaardige situatie in den Raad, dat de partij, die daarin
thans in 't geheel niet was vertegenwoordigd, nu
als sterkste groep naar voren komt'. De krant
was vooral ook teleurgesteld over het feit dat de
Unie-liberale partij niet meer dan vier zetels
had behaald. 'Kon zij tot heden optreden als leidende partij, thans zal de mogelijkheid niet zijn
uitgesloten, dat zij bijwij len het karakter van
oppositie-partij zal hebben aan te nemen'. Met
leedwezen moest de krant aanzien dat door de
verkiezingen nu een koekebakker, een typograaf en een secretaris van de Fabrieksarbeidersbond in de raad zitting gingen nemen,
waardoor, daar twijfelde ze niet aan, het niveau
van de gemeenteraad kwalitatief achteruit ging.
Prompt werd nu de vraag actueel of de partij
het dan ook niet aan haar stand verplicht was
om bestuursverantwoordelijkheid op zich te
nemen door middel van het aanvaarden van een
wethouderschap. Afdelingssecretraris G.N. de
Jong vroeg het partijbestuur om advies in deze
heikele kwestie. Het afdelingsbestuur zelf vond
in juli nog dat een dergelijke stap niet raadzaam
was, daar immers geen van de zes raadsleden
bestuurservaring in de gemeentepolitiek had.
Een maand later leek het erop dat er wel <lege-
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lijk een SOAP-wethouder kwam, maar aan het
eind van die maand meldde De Goudsche
Wekker dat de SDAP definitief de hoop op een
wethouderszetel had opgegeven. Door de onwil
tot samenwerking bij de andere partijen 'moesten wij ook wel besluiten, van vertegenwoordiging in het dagelijksch bestuur af te zien. Onze
man zou daar niets anders zijn dan een zetbaasje der burgerlijke partijen, naar wier pijpen hij
zou hebben te dansen', zo luidde het in De
Goudsche Wekker. Dat de nieuwbakken raadsleden zelf ook schroom kenden om nu al een dergelijke zware bestuurstaak op zich te nemen,
meldde de krant niet. Bij ontstentenis van eigen
kandidaten steunden de sociaal-democraten
maar de verkiezing van twee liberale wethouders (terwijl de liberalen slechts vier raadszetels
hadden), zodat het College nagenoeg eenzelfde
samenstelling kende als voor de verkiezingen.
Toch wenste de SDAP in de raad niet een
'Bolsjewistische afbraak-taktiek' te volgen.
'Opbouwend werk willen we verrichten', zo
verzekerde de partij, en ter informatie aan de
andere partijen zond ze haar programmapunten
rond, met de mededeling dat de fracties op deze
onderwerpen steun konden verwachten van de
SDAP.
'Wij wenschen geen verschrikkelijke dingen'
Op 2 september 1919
werd de nieuwgekozen
3
raad geïnstalleerd. Enkele maanden nadien, op
21 november, werden de algemene beschouwingen gehouden. Willem Sanders, leider van
de grootste fractie in de raad, opende de rij van
sprekers met een lange aanspraak, waarbij hij er
eens even goed voor ging staan. Regelmatig
noemde hij in zijn speech z'n voorganger, Elert
van der Werf, die noodgedwongen vaak het
compromis had moeten zoeken. Voortdurend
ook viel diens naam als het erom ging wie het
nu was geweest, hij of een ander, die het initiatief had genomen tot de invoering van progressie in het belastingstelsel oftewel 'belasting
naar draagkracht'. Was Van der Werf nog een
eenling, dankzij het algemeen mannenkiesrecht
zaten er nu zes SDAP'ers in de raad. Ja, en dat
was ten koste gegaan van de liberale partij die
'in stukken .was geslagen' en in de vorm van
enkele scherven was teruggekeerd, vond
Sanders. Nu was werkelijk gebleken dat, wanneer de mening van alle mannen van 25 jaar en
.ouder werd gevraagd, ··de liberale partij zeker
niet de arbeidersklasse vertegenwoordigde
maar slechts een kleine groep van middenstanders.
Gebeten ook was Sanders op de Goudsche
Courant, die niet anders had gedaan dan op
smadelijke wijze spreken over sommige nieuwe
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raadsleden met 'gewone' beroepen, waardoor
de kwaliteit van de raad zou zijn gedaald. En
het rooms-katholieke blad De Nieuwe ZuidHollander had, geschrokken van de uitslag,
maar helemaal z'n mond gehouden, omdat,
ondanks haar hetze onder het motto: voor of
tegen de revolutie, de sociaal-democraten sterker dan de rooms-katholieken uit de verkiezingen tevoorschijn waren gekomen. Later had die
krant het doen voorkomen alsof de nieuwe raad
op een Poolse Landdag geleek en dat het maar
weinig scheelde of de inkpotten waren door de
Goudse raadszaal gevlogen.
Vervolgens legde Sanders uit dat zijn fractie
anti-kapitalistisch was, en vóór de revolutie.
Maar ook Sanders voelde wel dat hij dat laatste
moest uitleggen, na wat precies een jaar daarvoor, in november 1918, door Pieter Jelles
Troelstra was betoogd en gepoogd. Diens
opvatting dat Nederland rijp was voor de revolutie bleek dan weliswaar een vergissing te zijn,
de andere partijen waren er behoorlijk kopschuw ten opzichte van de SDAP door geworden. Sanders distantieerde zich dan ook
omzichtig van zijn politieke leider en verzekerde de raad: 'Wij wenschen geen verschrikkelijke dingen', en zei dat de revolutie die hij
begeerde, er één zou zijn die niet gepaard zou
gaan met moord en doodslag.
Ook bepleitte Sanders in navolging van de
partijlijn de 'socialisatie van de maatschappij',
~aarbij de grote bedrijven in handen van de
staat zouden moeten komen.
Uitvoerig ging hij vervolgens in op de wethouderskwestie, ontstaan naar aanleiding van
de vraag of de SDAP nu wel of niet een wethouder in het nieuwe college kon, wilde en
mocht leveren. De fractieleden zelf waren er
volgens hem in elk geval huiverig voor, ze wilden liever 'eerst een jaar ... medeloopen om per
slot van rekening zooals iedereen te leeren
loopen'. Hoewel de SDAP-fractie nu de verkiezing van liberale wethouders had gesteund,
benadrukte Sanders dat zijn geestverwanten 'in
wezen tegen alle partijen staan', maar met name
tegen de vrij-liberalen.
Daarna behandelde hij onderwerpen als de
woningbouw, hekelde de 'holen en de krotwoningen', 'ten aanzien waarvan men zich
afvraagt, hoe het mogelijk is, dat daarin nog
menschen verblijven', stond hij stil bij de wijze
waarop de woningen in Kort Haarlem waren
gebouwd, behandelde hij het onderwijs (wethouder Knuttel werd door hem zeer geprezen),
noemde de moederschapszorg, de werklozenzorg, de volksontwikkeling, de drankbestrijding
en nog enkele zaken. Ten slotte deelde hij mee
te hopen dat goede samenwerking in de raad

W. Sanders

tussen de verschillende fracties mogelijk zou ·
zijn, maar ook 'dat men rekening zal houden
met de nieuwe omstandigheden en den nieuwen
geest van den Goudschen Raad'.
Odessa
Daarna kwamen sprekers van de andere fracties
aan het woord, die allen op één of meerdere
aspecten van het betoog van Willem Sanders
ingingen. Mocht de SDAP frustraties hebben,
de rooms-katholieken kenden ze · ook.
Wethouder A.C.A. Hoffman hekelde. de verdeling van de functies in de openbare lichamen.
Eeuwenlang zijn de rooms-katholieken achtergesteld, zo betoogde hij, die echter niet protesteerden, maar slechts duldden en leden. Nu op
dit moment waren er van de 124 werklieden der
gemeente Gouda er slechts tien of elf roomskatholiek. Ook in verschillende colleges waren
arbeiders en vrouwen uit de kleine middenstand
ondervertegenwoordigd, doordat 'de Regenten
altijd maar dachten: alleen in ons is de kracht en
de bekwaamheid'. 'Heeft men er ooit aan
gedacht', zo vroeg Hoffman zich af, 'te gaan
naar de Boomgaardstraat om een flinke vrouw
uit het volk te benoemen, die getoond heeft
levenskracht te bezitten en met Gods hulp een
gezin te kunnen besturen en die meer van. het
volk af weet, dan eene dame van welken stand
ook'?.
De liberaal 1. van der Want had nog een
appeltje met Sanders te schillen. Jaren geleden
al beweerden SDAP'y[S dat de liberale partij op
sterven lag, zei hij. Wè zijn nu al geruime tijd
verder, en ook Sanders heeft begrepen dat men
niet jaren achtereen stervende kan zijn, dus
beweert hij nu maar dat de liberalen gebroken
zijn teruggekomen, hetgeen Van der Want stellig met hem oneens was.
De antirevolutionair P.D. Muijlwijk, die stel-
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de dat de SDAP anti-christelijk was en dat hij
daarom samenwerking met deze partij had
geweigerd, kwam er onverbloemd voor uit dat
hij niets van de 'mannen der revolutie' moest
hebben. De ervaring leert, dat, krijgen zij de
macht in handen, 'het geloof wordt onderdrukt
en het uit is met de vrijheid van een christenmensch', zo wist hij te vertellen. Bebel, Marx,
Van der Zwaag, Adama van Scheltema,
Wijnkoop en Henriëtte Roland Holst werden als
sprekende voorbeelden aangehaald van personen die niet deugden, mensen van wie we
weten, aldus Muijlwijk, 'dat die niet terugdeinzen voor een bloedige revolutie, ja, dat die naar
bloed haken'.
En ook al protesteerde Sanders met erop te
wijzen dat zijn partij niets te maken had met
mensen als Wijnkoop en Roland Holst,
Muijlwijk geraakte zo op dreef dat hij beeldend
beschreef hoe in Odessa kruisigingen plaatsvonden, waarbij vrouwen en meisjes betrokken
waren 'met afgesneden borsten en opengereten
lichamen, met afgestroopte handen en armen'.
Naar de rooms-katholiek Hoffman maakte
Muijlwijk een verzoenend gebaar. Hij wilde het
niet met hem hebben over het verleden, ' omdat
daardoor weer spoedig de brandstapels ... op de
proppen zouden kunnen komen', nee, hij wilde
beklemtoond hebben dat 'Rome èn Dordrecht'
beide door de liberalen waren onderdrukt.
Het lopen geleerd
In tweede termijn kwam Willem Sanders op een
aantal facetten terug die vorige sprekers hadden
aangeroerd. Met name het betoog van Muijlwijk had Sanders onaangenaam getroffen.
Alsof christendom en socialisme niet samen
zou kunnen gaan, zo leek het. Sanders: 'Ik voor
mij zal zelf uitmaken of ik al of niet een belijdenis beleid, die met het christendom in strijd is
en wanneer ik voor mij de oprechte overtuiging
heb, dat het werk, dat ik in de maatschappij doe,
in de richting is zooals Jezus Christus het wil,
dan is dat zeker zuiver christendom..'. En: 'Het
heeft mij vaak tegen de borst gestuit, hoe zij,
die zich met den naam christen tooien, vaak de
belangen van de minder bedeelden verwaarlozen .. .'. En Sanders besloot met: ' ... ik wil het
recht ontzeggen aan den heer Muijlwijk om
over mijn christelijkheid te beslissen'.
Hoffman en Muijlwijk dienden daarop
Sanders weer uitgebreid van repliek met er
onder andere op te wijzen dat Sanders en geestverwanten als uitgangspunt van geestelijke ontwikkeling de mèns stelden, en niet de geopenbaarde waarheid Gods, en daardoor ook de
zonde, de boete en het leed van Gods zoon ontkenden.
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Toen de raadsleden aan het eind van hun
beschouwingen waren gekomen, constateerde
de voorzitter, burgemeester U.J. Mijs, dat het
half zes was en stelde hij voor de volgende ochtend, dinsdagmorgen, om tien uur opnieuw bijeen te komen. Daartegen kwam Sanders in het
geweer. 'Het is onmogelijk voor ons menschen
om voortdurend uit ons werk te loopen. Men
doet van de zijde van het Dagelijksch Bestuur
net, of wij allen over onzen eigen tijd beschikken!'. Na wat heen en weer gepraat werd besloten om dezelfde avond om acht uur weer bijeen
te komen.
Langzamerhand raakte de sociaal-democratie
verankerd in het Goudse politieke bestel. In
1923 leverde de SDAP met F.L.J. Lafeber haar
eerste wethouder, de eerste in een lange rij. Pas
in 1974 werd de eerste sociaal-democratische
burgemeester benoemd, Chris van Hofwegen,
opgevolgd door zijn partijgenoten Klaas
Broekens en Jan Hein Boone. Deze benoemingen van sociaal-democratische burgemeesters
waren tekenend voor de acceptatie van de sociaal-democratische beweging in Gouda, die er
zo blijk van had gegeven in de periode vanaf
1919 goed te hebben leren lopen.

NOTEN
1. Over die eeuw sociaal-democratie in Gouda is onlangs
een boek verschenen onder de titel: Gouda Vi>o111it!
Honderd jaar sociaal-democratie in Gouda (Gouda
1996), samengesteld door Peter van Eijkelenburg, Jan H.
Kompagnie, Julia B. Laarman, Jaap Rebel en Arie
Slinger. Dit artikel is een bewerking van een hoofdstuk
uit het. boek. Voor vermelding van bronnen en literatuur
zij verwezen naar de opgaven in het boek.
2. Voor de SOAP hadden tien kandidaten op de lijst
gestaan. Achter hun namen is het aantal op hen uitgebracht stemmen vermeld.
l. W. Sanders
( 1528)
2. F.L.J. Lafeber
(20)
3. L. Overhand
(48)
4. P.J. de Heus
(1 5)
(2)
5. J. Oudshoorn
6. W. van Hoorn
(8)
7. Chr. Groenendaal (l)
8. B. Sterk
0)
9. Th. van Steijn
(3)
10. A.G. de Jong
(l)
3. Op 2 september werden toen ge"înstalleerd: N.A. van der
Ree, A.C.A. Hoffman (wethouder), I. van der Want, H.
Knuttel (wethouder), A.J. IJsselstijn (wethouder), P.J.
Kolijn, P.D. Muijlwijk, J. van Galen (wethouder), A.C.
van Berkel, R. van der Brug, J.P. de Heus, W. van Hoorn,
C.H. Koemans, F.L.J. Lafeber, J. Oudshoorn, L.
Overhand, J.G. Potharst, J.C. Rietveld en W. Sanders.
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NIEUWKOMERS IN GOUDA:
DE FAMILIE CARLIER
A.P. C. Carlier, met medewerking van Jan H. Kompagnie
Aflevering I

Arnoult Carlier (1565-1624) en Jannetge
Braye (± 1565 -1636)
Woord vooraf
Genealogisch onderzoek is doorgaans vooral
interessant voor degene die het onderzoek verricht en die niet zelden in nauwe relatie staat tot
de familie van wie hij de geschiedenis in kaart
brengt. De resultaten van het onderzoek, indien
beperkt tot uitsluitend genealogische informatie, hebben in dat geval nauwelijks meerwaarde. Wordt familieonderzoek evenwel ingebed in
een breder ,maatschappelijk en politiek kader,
dan kan er een schildering ontstaan van een
tijdvak die ook voor andere belangstellenden
dan .familieleden van belang is. Het onderzoek
naar de familie Carlier is daar een voorbeeld
van. De onderzoeksresultaten zijn weliswaar in
de eerste plaats interessant voor de leden van
het geslacht-Carlier, maar de informatie over
deze familie is niet beperkt gebleven tot een
opsomming van geboorte-, huwelijks- en over1ijdensdata. Integendeel, het leven en handelen
van de Carliers hebben een plaats gekregen in
"een groter verband. Het zal geen verwondering
wekken dat juist de rol die de stad Gouda in het
leven van de familie Carlier gespeeld, en,
omgekeerd, het stempel die de Carliers op het
Goudse leven hebben gedrukt, boeiend is voor
hen die in Gouda s geschiedenis zijn geïnteresseerd.
Het verhaal van enkele nieuwkomers in de
J6e eeuw, dat in nauwe samenwerking tussen de
heer A.P.C. Carlier en de Tidinge-redactie tot
stand is gekomen, tracht dan ook een weergave
te zijn van de wisselwerking die er tussen leden
van de familie Carlier en de Goudse gemeenschap is geweest. Het oorspronkelijke, zeer uitvoerige genealogische verslag, is voor dit doel
bekort en aangepast en zal in een drietal afl.e,
veringen verschijnen.
Drie personen zullen een centrale rol vervullen in deze bijdragen. Het betreft in de eerste
plaats Arnoult Carlier, vervolgens diens zoon
Jaques en ten slotte dochter Lijsbeth. Zoals
gezegd zal op de rol van de Carliers binnen de
Goudse samenleving de nadruk komen te liggen
en doen de genealogische en algeme1n-politieke bijzonderheden er wat minder toe.

Naar het noorden
Centraal in deze eerste aflevering staan Arnoult
Carlier en echtgenote Jannetge Braye, die beiden afkomstig waren uit de Zuidelijke Nederlanden. Hun levensgeschiedenis verliep in het
kort als volgt. Onder de vele vluchtelingen, die,
gedwongen door geloofsvervolging en algemene politieke en maatschappelijke ontreddering,
in het laatste kwartaal van de zestiende eeuw
vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het
noorden uitweken, bevond zich ook de uit·
Wambrechies bij Rijssel (Lille) afkomstige
Jean Carlier met zijn gezin. Zoals vele andere
vluchtelingen met ervaring in de lakennijverheid, koos hij als Hollandse vestigingsplaats
voor het toenmalige textielcentrnm Leiden,
waar hij in of even voor het jaar 1584 aankwam.
Zijn zoon Arnoult, geboren in Wambrechies
in 1565, en aangelokt door zeer gunstige persoonlijke en bedrijfsvoorwaarden, toegezegd
door het Goudse stadsbestuur, vertrok reeds in
1586 met vrouw en kind vanuit Leiden naar
Gouda. Amoult werd in zijn verwachtingen niet
teleurgesteld. Dankzij het gunstige economische getij, eigen ondernemingslust en de daadwerkelijke hulp van zijn echtgenote, de uit
Kortrijk afkomstige Jannetge Jansdochter
Braye (geboren omstreeks 1565) wist Arnoult,
die reeds snel consequent met het verhollandste Aernout tekende, een bescheiden welstand
te bereiken en waardering en aanzien te verwerven bij het Goudse stadsbestuur en in de
gemeenschap van mede-immigranten. Zijn
oudste zoon, Jaques, en zijn vier dochters,
onder wie Lijsbeth, vonden binnen deze laatste, nog zeer gesloten groep, hun levenspartners. Bij zijn overlijden in 1624 liet Arnoult,
die in Gouda als saay- en fusteyndrapier en
later als verver werkzaam was, een redelijk
grote blauwververij na, die door zijn echtgenote met behulp van de jongste zoon en, na diens
overlijden, door één van haar schoonzoons
, .
werd voortgezet.
Het jaar 1636 bleek voor de familie een
rampjaar. Jannetge, twee dochters, een schoonzoon en twee kleinkinderen vielen ten offer aan
de afschuwelijke pestepidemie, die rond dat
jaar in Gouda en vele andere Nederlandse steden heerste. De verwanten, die minder dicht bij
de brandhaarden van de epidemie woonden,

111

TIDINGE VAN DIE GOUDE

overleefden en verzekerden het voortbestaan en
de verdere bloei van de familie.
Leiden en Gouda
Gouda had dus kennelijk zo'n grote aantrekkingskracht op het echtpaar Carlier-Braye, dat
het Leiden verliet en zijn heil zocht in de stad
aan IJssel en Gouwe. Wat was het dan dat
Gouda te bieden had? Was de situatie economisch gezien nu zo gunstig?
In de vijftiende eeuw waren er tientallen
brouwerijen in de stad geweest, profiterend van
de goede kwaliteit van het beschikbare water,
die de stad in die tijd maakten tot een groot
leverancier van zeer goed bekend staande biersoorten, zoals Gouds Kuit, die niet alleen in de
naaste omgeving, maar ook in andere delen van
de Bourgondische Staat een uitgebreid afzetgebied vonden. In het bijzonder in het welvarende
Vlaanderen bestond een haast onbeperkte vraag
naar het Goudse product, dat per schip veelal
via 'Brouwers'haven werd aangeleverd.
Behalve de bierbrouwerij was in die periode
ook de lakenindustrie nog belangrijk. De lakenfabrikanten leverden een zwaar en uitem1ate
degelijk product (Gouds Puik, Gouds Grauw),
waarvoor veel belangstelling bestond. Ten slotte zorgde de gunstige ligging in het hart van
Holland aan de verplichte noord-zuid-vaarweg
voor vertier en inkomsten in die vijftiende
eeuw.
Tijdens het voorspel tot en het begin van de
Tàèhtigjarige Oorlog was dit beeld evenwel
ingrijpend veranderd. Dit was enerzijds het
gevolg van oorlogshandelingen en daarmee
gepaard gaande schadelijke verschijnselen,
anderzijds speelden ook factoren als behoudzucht en de opkomst van andere productiecentra in eigen kring een grote rol.
Ook wat betreft de politieke houding van het
Goudse stadsbestuur heerste er na 1572 verwarring. Weliswaar was de stad, kort na de
inname van Den Briel, door toedoen van een
handjevol geuzen onder leiding van Adriaan
van Swieten overgegaan naar het kamp van de
Prins van Oranje, maar met een voor het overgrote deel nog rooms-katholieke bevolking en
een aarzelende, deels Spaansgezinde magistraat, was er nog allerminst sprake van een
vastberaden, op blijvende onafhankelijkheid
gerichte stadspolitiek. Er bestond in het bijzonder grote angst voor een calvinistische overheersing, die volstrekt niet bij de verdraagzame
stadscultuur zou passen. Bovendien was het
stadsbestuur totaal nog niet vertrouwd met de
nieuwe rol die de stad op grond van haar positie als vijfde (na 1578 zesde) stad van Holland
in de nieuwe gezagsverhoudingen in de Haagse
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bestuurscolleges mocht spelen.
In deze situatie leken de binnenstedelijke
economische problemen nog het eenvoudigst
op te lossen. Met behulp van vakbekwame,
ijverige immigranten moest het mogelijk zijn
om naar Leids voorbeeld allereerst de zieltogende lakenindustrie nieuw leven in te blazen.
In het bijzonder was men geïnteresseerd in het
aantrekken van drapeniers, die bekend waren
met de productie van moderne lichte stoffen,
omdat juist de vermindering van de vraag naar
de degelijke zware lakensoorten de inleiding
was geweest tot de neergang van de Goudse
stoffenindustrie. Bij de uitvoering van deze
plannen werd de Goudse magistraat geholpen
door een conflict dat was ontstaan tussen het
Leidse stadsbestuur en een groep vooraanstaande Vlaams-Leidse saaifusteindrapiers. De
onmiddellijke aanleiding voor het genoemde
conflict was de uitvaardiging van een verbod
door de Leidse magistraat om 'dubbelgevolde
saayen volgens de keur van Brugge' te vervaardigen. Zegsman en animator van de groep ontevredenen was de superintendent Geleyn van de
Berche, die 'strack mit een verbolgen gemoet
na der Goude gelopen is'. Een gesprek aldaar
met vertegenwoordigers van het Goudse stadsbestuur, waarin Geleyn de overkomst van een
groep vakbekwame sayettiers zal hebben aangeboden, is kennelijk gunstig verlopen, want in
het Goudse vroedschapsboek van 20 maart
1586 valt te lezen dat er contracten waren aangegaan 'met de sayettiers ende fusteynwerckers, die op meye toecomende allhier sullen
coemen resideren'. Uit de verdere tekst blijkt
dat aan de nieuwe inwoners gratis het poorterschap zou worden verleend. Verder ontvingen
zij vrijdom van 'leening, foriering en van soldaeten, wraecke ende braecke'. Voor huisvesting zou eveneens worden gezorgd, zo 'dat men
maecken ende repareren sal vijftich huyskens
daer inne de voorseide persoonen moeten worden geaccomodeert'.
Na deze gunstige resultaten keerde Gelyn met
zijn gezellen terug naar Leiden. Uit bronnen in
deze stad is bekend dat hij 'weder binnen deser
stede comende ten huyse van alle de fusteyndrapiers gelopen, eenige van hen tot onderteyckeninghe beweecht ende eyntelicken sommige
opgemaect hebbende hem naer der Goude te
volgen'. Geleyn vond g_~hçior bij zestien collega's. Zij vertrokken inderdaad in mei naar
Gouda en verkregen op 17 mei en bloc het
poorterschap. Ook voor de beloofde 'huyskens'
was gezorgd.
De magistraat van Leiden reageerde terughoudend op de ronselpraktijken van Gouda,
haar eigengereide dochterstad. Toch had het één
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en ander kwaad bloed gezet, want nog jaren
later, bij een verschil van mening, ook weer
betreffende de lakenindustrie, tussen beide steden kwam Leiden nog steeds enigszins beledigd op het voorval terug.
Onder degenen die zich door Geleyn lieten
overhalen was Arnoult Carlier. Hij zal hiervoor
goede redenen hebben gehad. Zeker heeft hij
zich al vroeg gerealiseerd dat het verblijf in het
noorden niet van tijdelijke aard zou zijn eri dat
hij zich hierop diendè in te stellen. Op korte termijn waren de vooruitzichten in de nieuwe
woonplaats gunstiger dan in het overbevolkte
Leiden. Gouda kon in de talrijke door de stad in
beslag genomen kloosters volop huisvesting en
werkruimte bieden en was ook niet ongenegen,
waar nodig, geldelijke ondersteuning te verstrekken.

'De stede van der Goude'
Van het toenmalige Gouda hebben wij dankzij
de gedetailleerde plattegrond van Frans
Hogenberg uit 1585 een duidelijk beeld. We
zien een ruim gebouwde stad, gelegen aan de
rivier de IJssel, temidden van een uitgestrekt
polderlandschap. Opvallend zijn het merkwaardig gevormde marktplein met het vrijstaande
stadhuis en de overheersende St.-Janskerk, toen
reeds en nog steeds met een lengte van 123
meter de langste kerk van Noord-Nederland.
Uit de opsomming van belangrijke gebouwen
blijkt de aanwezigheid van een groot aantal
·kapellen en voormalige kloostergebouwen.
Juist deze kloosters konden aan de immigranten
volop woon- en werkruimte verschaffen. Niet
alleen de werkers in de lakenindustrie gingen
hiervan gebruik maken, maar ook, vanaf 1585,
een grote groep 'tapitsiers' uit Oudenaarde, die
gedurende een reeks van jaren Gouda tot een
belangrijk centrum van tapijtfabricage maakte.
De plattegrond illustreert in menig opzicht de
voorafgaande .Goudse geschiedenis. We zien
dat het veenriviertje de Gouwe via een aantal
vertakkingen dwars door de stad loopt en
samenvloeit met de IJssel. Deze samenvloeiing
initieerde het ontstaan van een bewoonde kern,
welke uitgroeide en in 1272 van Floris V stadsrechten verkreeg. De ruime opzet van de stad
met aanvankelijk veel vrij gebied tussen centrum en stadswallen, later gedeeltelijk ingenomen door nieuw gestichte kloosters, herinnert
aan de oorspronkelijke opzet van de graven van
Holland om van Gouda, in verband met zijn
strategische ligging aan de oostzijde van
HoJland, een belangrijk bolwerk tegen de
Utrechtse bisschoppen te maken. De genoemde
riviertjes zorgden voor een overvloedige aanvoer van schoon water, waarmee met behulp

van een vernuftig doorspoelsysteem de stadsgrachten en waterlopen dagelijks werden ververst. De al genoemde bierindustrie maakte
hiervan dankbaar gebruik. Dit resulteerde in
een kwalitatief hoogstaand product. Door de
contacten van de grote brouwers, die in het
stadsleven en ook in de magistraat een belangrijke rol speelden, met hun klanten in het welvarende Vlaanderen, ontstond het verlangen om
door middel van grote, fraai geornamenteerde
gebouwen ook de eigen belangrijkheid te tonen
en zo mogelijk andere steden de ogen uit te steken. Dit gelukte zeer goed met het unieke vrijstaande stadhuis en nog meer met de St.Janskerk met zijn overbekende 'Goudse
Glazen' die, hoewel vele malen gerestaureerd
en gerepareerd, nog steeds getuigen van een
sindsdien niet meer gekende plaatselijke allure
en kunstliefde.
Andere uitingen van kunst en cultuur stonden
op een minder hoog niveau. Er was sprake,van
enkele schilders van iets meer dan lokale betekenis en zeker moeten diverse boekdrukkers
worden genoemd, overigens hoofdzakelijk van
Zuid-Nederlandse afkomst, zoals Tournay,
Migoen en Rammeseyn, uitblinkers in hun vakgebied en bekend tot over de landsgrenzen. De
vele kloosters gaven blijiç van een levendig religieus leven, ook in de periode voor de reformatie. De meest bekende getuige hiervan was
Erasmus, die van 1488 tot 1493 in het
Regulierenklooster van het onder Gouda ressorterende Stein verbleef. Chauvinistische
Gouwenaars beweren nog steeds dat hij geen
Rotterdammer maar een onecht verwekte
Goudse pastoorszoon zou zijn.
Als laatste detail moge vermeld worden, dat
op de kaart uit 1585 duidelijk te zien is dat van
het eertijds belangrijke kasteel van de Heren
van Gouda aan de IJssel nog slechts de zuidgevel, die deel uitmaakte van de stadsmuur, én
twee .torens restten. De weliswaar verdraagzame, maar anderzijds zeer vrijheidslievende
Gouwenaars zagen in 1577, vijf jaar na de overgang van de stad naar de Prins, hun kans schoon
om dit symbool van een achterliggende feq_dale
tijd voor een groot deel met de grond gelijk te
maken. .
In deze stad, weliswaar verarmd, maar niet
door oorlogshandelingen beschadigd, ruim
gebouwd en met een .overvloed aan groen,
zowel binnen als buiten de wallen, zien we op
een voorjaarsdag van het jaar 1586 Arnoult
tezamen met zijn vrouw Jannetge Braye en hun
eenjarige eerstgeboren dochter Marritge op weg
van de aanlegplaats van de Leidse schipper naar
hun, door de zorg van het stadsbestuur gereedgemaakte huisje in het voormalige Maria
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Magdalenaklooster. Het gebouwencomplex van
dit klooster fungeerde bij uitstek als opvangplaats voor nieuw aangekomen immigranten.
Na het overbevolkte Leiden moet de eerste kennismaking met deze lokatie, met zijn grote binnentuin en slechts schaars bebouw{\e omgeving, een verademing zijn geweest. Betreffende de allereerste Goudse jaren van de nieuwe poorter en zijn gezin is in het Goudse
archief (nog) niet veel gevonden. Blijkens zijn
verdere loopbaan moet Arnoult, die zich inmiddels Aernout is gaan noemen, een goede naam
hebben verworven als drapier en ook als lid van
de stedelijke gemeenschap. Voor 1594 verhuisde ook zijn broer Adriaen van Leiden naar
Gouda, er werden kinderen geboren, waarvan er
ongetwijfeld een aantal voortijdig gestorven
zullen zijn. Ook familieleden van Jannetge
kwamen naar Gouda en met hen en andere
Zuid-Nederlandse families werd dagelijks verkeerd. Duidelijk maatschappelijk succes en
erkenning blijken voor het eerst vanaf het jaar
1600.
De verdere levensloop van Arnoult
Omstreeks 1591 werd in Gouda uit het huwelijk
van Arnoult en Jannetge een dochter geboren,
die Lijsbeth ging heten. Van Lijsbeth weten we
dat ze in 1610 trouwde met Abraham Markuszoon Taelman, wiens familie hoogstwaarschijnlijk afkomstig was uit Oudenaarde (zie over
Lijsbeth Carlier de laatste aflevering). Het echt"paar Carlier had al een dochter Marritge. Na de

geboorte van dochter Jannetge werd omstreeks
1593 zoon Jaques geboren, op wiens leven en
werken eveneens in een volgende aflevering
dieper zal worden ingegaan. Nadien werden
nog de kinderen Jan, Cathalinty en Suzanne
geboren.
Arnoult werd in 1600 in het kader van de
door het Goudse stadsbestuur beoogde verbetering van de organisatie van de lakennering voor
een jaar benoemd tot superintendent van de
'Zayfusteynen'. De superintendent, die rechtstreeks fungeerde onder de magistraat, was de
hoogste organisatorische rang welke een drapier kon bereiken. Drie jaar later, in 1603, legde
Arnoult tezamen met zijn broer Adriaen de eed
als schutter af. Hieruit blijkt dat hij financieel
draagkrachtig was en een volwaardige burger
van Gouda was geworden.
Weer een jaar later kocht hij voor zestienhon-·
derd gulden een groot huis met achtergelegen
lijnbaan en loods 'inde Vogelesangh'. , niet ver
van het Maria Magdalena-klooster. Amoult zal
meer rnimte nodig gehad hebben voor zijn
groeiende gezin, maar belangrijker zal zijn
geweest dat hij nu in staat was een eigen lakenververij te stichten. Het pand kreeg de naam 'In
de Vergulde Blaucuyp'. Onder de buurtnaam
Vogelesangh (later Vogelenzang) die tot het
eind van de negentiende eeuw werd gebruikt,
vielen verschillende huizenrijen, . die thans
andere straatnamen dragen. De woning van
Arnoult maakte deel uit van een blok huizen
aan de noord-oostzijde van de huidige Nieuwe

"f

Het Maria Magdalenaklooster waar Arnout Carlier met zijn vrouw en eerstgeboren dochter enige tijd verblee.f
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Markt. Het vijfde huis in dit blok, te rekenen
vanaf de Lem Dulstraat, kwam in het bezit van
Arnoult. Het pand, dat eeuwenlang dubbel werd
bewoond, was vanaf de twintiger jaren van deze
eeuw in gebruik als 'Bodehuis de Vos'. De lijnbaan, die tot omstreeks 19 l O in gebruik is
gebleven, werd na dit jaar overkapt.
Een nieuw bewijs van. erkenning ontving
Arnoult in 1607 toen hij door de burgemeesters
werd benoemd tot 'Hoofdman int Vogelensangh'. In 1609 werd hij door zijn collega's tot
wardijn gekozen. In het organisatiesysteem
waren de wardijns, waranderers of staalmeesters belast met de kwaliteitskontrole op de
geproduceerde stoffen. Deze stoffen moesten
hiertoe door de drapiers in de in 1603 ingerichte Looyhalle worden aangeboden. Uit de aankoop van ' fusteynkettingen' (een halffabrikaat
bij de fabricage van saayfusteynen) te Embden
in 1615 blijkt dat Arnoult zich niet beperkte tot
het verversvak, en ook blijkt hieruit dat de
immigranten die zich in Holland hadden gevestigd, nog steeds contacten onderhielden met de
vluchtelingen die naar Duitsland waren uitgeweken. Uit een eerdere akte blijkt dat er ook
zakelijke verbindingen met Noord-Frankrijk
zijn blijven bestaan.
Arnoults zakelijke beslommeringen eindigden soms dramatisch. Schoonzoon Abraham
Taelman was pachter geworden van de meelaccijns. Arnoult trad op als borg. Toen in 1618
Taelman niet aan zijn financiële verplichtingen
kon voldoen werd Arnoult aangesproken, die
echter evenmin in staat was bij te springen.
Arnoult werd daarop gegijzeld in de gijzelkamer van het beste logement ter plaatse, 'Het
Herthuys' aan de Markt. De zaak werd na enige
dagen met de eiser, Cornelis Reynierszoon
Block, in der minne geschikt, waarbij er rekening mee werd gehouden dat 'Carlier nootsackelick thuys in sijn neringe heeft te doen'. Een
andere gast in 'Het Herthuys' was in dat jaar
1618 prins Maurits, die de zittende, remonstrantgezinde magistraat afzette.
Zes jaar later maakten Arnoult en Jannetge
ten overstaan van notaris Dominicus Douw hun
testament. De urgentie hiervan blijkt uit de volgende zinsnede: 'Aernout is leggende sieckelick op sijn bedde ende Jannetge Jansdr., mede
nyet wel te passe op heur stoel sittende'. De
echtelieden benoemden elkaar, met de gebruikelijke bedingen voor wat betreft de kinderen,
over en weer tot universeel erfgenaam vanwege
'de liefde ende affectie die sij tot malcander sijn
hebbende'. Arnoult was kennelijk al zeer verzwakt, want het is op de akte goed zichtbaar dat
een poging om zijn handtekening te zetten, mislukte. Hij besloot daarom tot ondertekening met
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zijn huismerk, wat, enigszins beverig, nog net
gelukte.
Op 11 augustus 1624 werd Arnoult begraven
bij de St.-Janskerk. Naar alle waarschijnlijkheid
is hij het slachtoffer geworden van de pestepidemie, die in dat jaar hevig woedde. Hij was
dubbel kwetsbaar: enerzijds door zijn voor die
tijd reeds gevorderde leeftijd, anderzijds door
het extra risico dat hij liep doordat zijn met
stoffen gevulde bedrijfsruimte rechtstreeks aan
zijn woonruimte grensde.

Arnoult als mens en burger
De feiten, genoemd in bovenvermelde jaartallen en de uitvoeriger teksten van de akten en
andere bronnen, waaraan ze zijn ontleend, verschaffen ons enig inzicht in het karakter van
Arnoult. Zeer overheersend bij al zijn handelen
en reageren zijn vanzelfsprekend de externe
omstandigheden geweest: de vlucht naar het
noorden op betrekkelijk jeugdige leeftijd en
daarna het leven in een besloten immigrantengemeenschap, temidden van een op verschillende wijze reagerende oorspronkelijke bevolking.
Hoewel godsdienstovertuiging de voornaamste
drijfveer voor het vertrek uit Frans-Vlaanderen
moet zijn geweest, komt Amoult uit de ter
beschikking staande gegevens zeker niet naar
voren als een dweepzieke fanaticus of 'gepassioneerde yveraer'. Hij behoorde ni~t tot de
zogenaamde 'slijkgeuzen', een groep calvinisten, hoofdzakelijk van Vlaamse afkomst, met
orthodoxe opvattingen, ondermeer voor wat
betreft predestinatie en erfzonde. Geen enkele
Cadier komt voor in het uit originele bronnen
samengestelde 'Register van lidmaten der
Dolerende Gemeente', opgenomen in de 2lste
Verzameling Bijdragen van de Goudse
Oudheidkundige Kring. Integendeel, uit alle
gegevens blijkt dat Arnoult en zijn nakomelingen, evenals aanvankelijk de meeste Goudse
protestanten, sterk remonstrantgezind waren.
Hij heeft de consequenties hiervan aanvaard.
We zien dat na 1618 zijn kinderen hun huwelijken niet zonder meer in de Sint Jan laten inzegenen. Zij trouwden bij voorkeur 'voor het
gerecht', dus ten overstaan van de magistraat,
een administratief gebeuren, dat kan worden
gezien als een voorloper van het Napoleontisch
burgerlijk huwelijk. Hun kerkelijk leven speelde zich hoofdzakelijk,.af .in de remonstrantse
kerk. Pas in de tweede hèlft van de achttiende
eeuw zien we Carliers, die zich anders dan incidenteel, weer aansluiten bij de officiële
Nederduits Hervormde kerk.
In zijn zakelijk handelen was Amoult zeker
een realist. Toen zijn lotgenoten nog droomden
van een terugkeer naar het zuiden, bevroedde
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hij reeds dat het om een blijvende verhuizing
ging. Amoult wilde verhollandsen. Dit blijkt
wel uit het feit dat hij reeds in de eerste bekende, hem betreffende akte met 'Aernout' tekende. Kennelijk waren betrokken notarissen en
overheidsdienaren het hier niet mee eens. Tot op
het eind van zijn leven bleven zij hem vrijwel
steeds met Arnoult aanduiden!
Zoals reeds vermeld waren het zeker niet uitsluitend godsdienstige overwegingen die de
massale emigratie naar het noorden veroorzaakten. Naast vrijheid hoopten de vluchtelingen op werk en welvaart. Voor wat betreft
Arnoult en zijn familie, en zeker ook voor zijn
onmiddellijke nakomelingen, zijn deze verwachtingen niet beschaamd geworden. Arnoult
en zijn mede-immigranten waren echter bereid
hiervoor hard te werken. In het bijzonder de
'Franse' Vlamingen, die in het algemeen over
de meest geavanceerde productietechnieken en
organisatie beschikten, hadden wat dat betreft
een bijzonder goede naam, wat ondermeer
blijkt uit de getuigenis van een Leidse burgemeester, die in 1590 verklaarde 'dat zij gewoon
zijn de profyten ten nausten te soecken'. Ook
Posthumus, de belangrijkste deskundige en
schrijver op het gebied van de Leidse textielindustrie, schrijft vele jaren later: 'De Fransche
Vlamingen zijn voor de bloei der stad en der
textielindustrie van bijzondere betekenis geweest: harde werkers, voortreffelijke organisators en uitnemende winstmakers'.

Arnoult als ondernemer
Arnoult was ondernemend. Dit blijkt niet alleen
uit zijn vertrek uit Leiden maar ook uit het feit
dat hij in 1604, inmiddels bijna 40 jaar oud, met
betrekkelijk weinig eigen geld een groot huis
kocht en een eigen ververij stichtte. Het is niet
geheel duidelijk waarom Arnoult het drapiersvak vaarwel zei. Zeker is wel dat hij het verversvak van zeer nabij kende. Jannetge Braye,
zijn echtgenote, stamde uit een verversfamilie,
haar broers en zwagers waren verver, en ook
verscheidene Carliers uit Rijssel, waarschijnlijk
ooms van Arnoult, waren 'Vrije Mee!:lter
Verver' . Doorslaggevend echter zullen ook hier
economische motieven zijn geweest, ingegeven
door de hernieuwde pogingen van de Goudse
magistraat om de lakennijverheid te stimuleren.
Zoals hiervoor vermeld was Gouda op dit
gebied reeds eerder actief geweest, kennelijk
echter zonder voldoende resultaat. Daarom
werd vanaf 1601 de zaak opnieuw, en nu grootschaliger, aangepakt. Onder andere werden van
buiten Gouda 23 drapeniers en drie ververs aangetrokken. Wellicht heeft Arnoult bij de nieuw
ontstane getalsverhoudingen de kansen voor

een verver hoger aangeslagen dan voor een drapenier, ook al omdat het wegens de geringe
kapitaalsinvestering vrij gemakkelijk was om
zich in laatstgenoemd beroep te vestigen. Het
inrichten van een ververij daarentegen vereiste
een vrij groot aanvangskapitaal. Bovendien was
het vak moeilijker. Receptuur en technologie
waren ingewikkeld, het zelfstandig zakendoen
vereiste inkoop- en administratieve vaardigheden. Arnoult, die zoals uit diverse gegevens
blijkt, een goede opleiding had genoten en
onder andere door de verschillende functies, die
hij had uitgeoefend in de lakennering goed was
ingevoerd, zal samen met Jannetge tot de conclusie zijn gekomen, dat hij in het nieuwe vakgebied zijn specifieke kwaliteiten beter uit kon
buiten, terwijl ook, uitgaande van de heersende
normen, gerekend mocht worden op een aanzienlijk hoger inkomen.
In samenhang met zijn activiteiten zien wij
Arnoults maatschappelijke positie e_n aanzien
een stijgende lijn vertonen. De eerste bevestiging hiervan vormde zijn benoeming tot superintendent van de lakennering in 1600. Ook
latere aanstellingen tot schutter, waranderer,
hoofdman van zijn wijk ·en tot vuurschouwer
wijzen op waardering en achting vanuit de
Goudse gemeenschap en magistraat. In het
Vlaamse immigrantenwereldje, waarin hij zich
hoofdzakelijk bewoog, genoot hij aanzien, hij
werd menigmaal gevraagd als getuige of als
borg. Zijn kinderen trouwden binnen dezelfde
Vlaamse kring met 'collega-middenstanders'.
Zij waren maatschappelijk en ;mderszins gezien
allen ongeveer van Arnoults niveau.
Van culturele en kunstzinnige activiteiten
was, buiten wat indirecte contacten met de
rederijkerswereld, weinig sprake. Ook hierin
paste Arnoult in het beeld van het toenmalige
Gouda, een stad die zich op artistiek gebied
zeker niet kon meten met plaatsen als Haarlem,
Delft of Dordrecht, waarbij echter een uitzondering gemaakt dient te worden voor de glasschilderkunst en voor diverse religieuze kunstuitingen, die hoofdzakelijk bestemd waren
voor de nieuw in te richten katholieke schuilkerken.
Er is van Arnoult geen afbeelding bewaard
gebleven. Wel kunnen we ons van zijn uiterlijke
verschijning een betrouwbare voorstelling vormen aan de hand vart een gevelsteen, afkomstig
van de gesloopte Gouèlse Looyhalle, een gewezen kloosterkapel, waar producten van de lokale textielindustrie aangeboden werden voor
kwaliteitskeuring en verloding door de waranderers bij goedbevinden. Deze steen uit 1603
vertoont een tweetal drapiers of wellicht waranderers, in vrijwel zeker dezelfde uitmonstering
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als die van Arnoult, die exact in deze tijd tot
deze groep behoorde.

Jannetge Jansdochter Braye
Reeds bij het eerste schriftelijke teken van
Arnoults aanwezigheid in Noord-Nederland, bij
zijn inschrijving in 1584 in de Waalse Kerk te
Leiden, blijkt hij gehuwd te zijn. Betreffende
zijn oudste dochter Marritge werd bij haar
huwelijksinschrijving te Gouda in 1603 vermeld dat ze 'Van Leyden' was. Uitgaande van
de voor 'jonghedogters' gebruikelijke huwelijksleeftijd van omstreeks 18 jaar, moet zij
geboren zijn in 1585, dus inderdaad voor het
vertrek van Arnoult en Jannetge naar Gouda.
Arnoult was, afgaande op een notariële akte van
1613, omstreeks 1565 in Wambrechies geboren. Een huwelijk omstreeks 1584 is dus goed
mogelijk. Het is echter zeer onwaarschijnlijk
dat dit huwelijk in Leiden is gesloten, omdat
hieromtrent in het zeer uitvoerige Leidse
archief niets te vinden is. We moeten daarom
niet uitsluiten dat de families Braye en Carlier
deel uitmaakten van dezelfde 'vluchtgroep' en
dat het huwelijk gesloten is in een tijdelijke verblijfsplaats gedurende de gezamenlijke vlucht
naar het noorden.
Jannetge, dochter van Jan en kleindochter van
Josse Braye, stamde uit een zeer oude
Kortrijkse familie, oorspronkelijk wellicht
afkomstig uit het plaatsje Bray (tussen Douai en
Orchies). Reeds omstreeks 1300 werd de familie Braye in Kortrijk genoemd en in 1399 was er
sprake van een zekere Nees Brayen, die 'Over
Leye een huus inde Cuerne strate' bewoonde.
Uit een notariële acte, opgemaakt in Gouda in
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1610, blijkt dat Jannetge, als een van de erfgenamen van Jan Braye, haar overleden vader,
recht had op een deel van zijn huis, gelegen
'binnen Cortrijck in Over Leye'. Het is derhalve goed mogelijk dat we in genoemde Nees een
voorvader van Jannetge moeten zien.
We zagen reeds dat Arnoult tezamen · met een
aantal familieleden naar Noord-Nederland is
gevlucht. Voor zijn vrouw gold hetzelfde. Zo
vinden \ve in het Leidse poorterboek een Joos
van Bray, die in 1583 werd ingeschreven. In de
huwelijksjaren van Jannetge Braye vinden we
haar naam slechts sporadisch genoemd. Dit is
niet veiwonderlijk gezien de zwakke juridische
positie van de vrouw in de eerste helft van de
zeventiende eeuw.
Na de dood van Arnoult, als zij verschillende
zaken zelfstandig moet gaan regelen, komt hierin verandering. Dit moge blijken uit de hierna
volgende opsomming. In mei 1625 machtigde
Jannetge haar schoonzoon Abraham Taelman
om uit haar naam haar schuldenaars te manen
en uitstaande vorderingen te innen. Het komt
wat vreemd over dat Jannetge hiervoor niet een
van haar eigen zoons, Jan of Jaques, inschakelde. · Kennelijk heeft zij meer vertrouwen in de
zakelijke capaciteiten en het overwicht van
Abraham, ook wel genaamd 'De Reus', die als
pachter van diverse a~cijnzen ruime ervaring
had voor wat betreft hefirinen van schulden. In
1630 kocht Jannetge, tezamen met schoonzoon
Abraham, een 'huys ende erve, staende ende
gelegen opte Elsmarckt'. Het blijkt uit de akte·
dat haar overleden zoon Jan hier vlakbij heeft
gewoond. Dochter Lijsbeth en Abraham
Taelman woonden ook niet ver hiervandaan in
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de herberg 'Het Schaeckbordt' op de Kleiweg.
De Elsmarckt maakt thans deel uit van de
Turfmarkt (het noord-oostelijk gedeelte).
In datzelfde jaar werden aan Samuel de Sitter,
gehuwd met Cathalinty Carlier, de dochter van
Jannetge, de ververij en de woning aan de
Vogelensangh verhuurd. Ook werden aan hem
de bedrijfsinventaris en een werkkapitaal, groot
1400 gulden, ter beschikking gesteld. Hij moest
hiervoor jaarlijks 237 gulden en 10 stuivers
huur en rente betalen. Ditmaal werd Jannetge
'geassisteert' door haar zoon Jaques. Borgen
voor Samuel zijn Mahieu de Sitter, zijn vader,
en zijn oom Elias van Holandt, de tapijtwever.
Het blijkt dat Samuel onder supervisie van
Jannetge Braye reeds sinds de dood van Jan de
zaken heeft waargenomen.
In 1632 betaalde Jannetge 'verponding' voor
haar huis aan de Vogelensangh en in 1633
bovendien 'hooftgelt'. In 1635 verkocht
Jannetge haar huis aan de Elsmarckt. Op 25
april van dat jaar liet zij notarieel vastleggen dat
er terstond na haar overlijden aan de armen van
de kerkelijke gemeente 'genaemt de
Waterlanders' uit haar nalatenschap een legaat
van honderd gulden moest worden uitgekeerd.
Met de 'Waterlanders' bedoelde Jannetge de
doopsgezinde gemeente. Blijkbaar was
Jannetge, wellicht pas na het overlijden van
Arnoult, naar deze kerk overgegaan. Het is niet
onmogelijk dat ze hierbij terugviel op haar
jeugd. Haar geboorteplaats Kortrijk was reeds
'"vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw een
centrum van doopsgezinden. In de betreffende
akte wordt over Jannetge het volgende vermeld:
'Zijnde naer de tijt haers ouderdoms redlick
clouck van lichaem. Gaende en staende met ons
over de aerde, haer verstant, redenen, memorie
ende vijff sinnen wel hebbende ende gebruyckende zoo uiterlick blijcken mochte'.
Desalniettemin blijkt uit diverse gegevens dat
Jannetge in het jaar 1636, omstreeks 70 jaar
oud, moet zijn overleden. Wellicht was zij evenals indertijd haar man, slachtoffer van een pestepidemie. In juni verkochten de erfgenamen
van Jannetge het ouderlijk huis aan Samuel de
Sitter, hun zwager.
Het rampjaar 1636
De rampzalige gebeurtenissen, waardoor de
familie Carlier in het jaar 1636 werd getroffen
(Jannetge, twee dochters, een schoonzoon en
twee kleinkinderen overleden toen) illustreren
zeer wel diverse facetten betreffende de oorzaken en het verloop van de builenpest, één van
de meest voorkomende variaties van de ziekte.
Bekend is, dat in het algemeen de arme bevolkingsgroepen, die nauw opeengepakt in zeer

kleine, weinig propere huisjes, langs sloppen en
stegen met zwaar vervuilde open riolen woonden, als eersten werden getroffen. We zien dan
ook dat het, zeker naar zeventiende-eeuwse
maatstaven, zeer ruime huis aan de
Vogelensangh, bewoond door Cathalinty en
haar gezin, in het eerste jaar van de epidemie
van 1635/1636 geheel gespaard bleef. In het
tweede jaar bleken de risico's toch te groot. Op
de eerste plaats was dat de onmiddellijke nabijheid van een zeer dichtbevolkte buurt, die reeds
in een vroeg stadium was aangetast en daarnaast de aanwezigheid in het huis van sterk risicoverhogende werkruimten. De daar opgeslagen voorraden wollen- en andersoortige stoffen
vormden een ideale schuil- en nestelplaats voor
de zwarte ratten en hun rattenvlooien, die practisch zeker verantwoordelijk waren voor verspreiding en besmetting. Textielstad Leiden, ·
volgestouwd met wol en andere stoffen, had bij
de epidemie van 1636 het hoogste sterftepercentage van Holland: omstreeks 26%: Gouda
had 10%.
Jannetge, die na de verkoop van haar huis aan
de Elsmarckt hoogstwaarschijnlijk teruggekeerd was naar haar vroegere woning aan de
Vogelensangh, en die met haar 7 1 jaar in de
zeventiende eeuw als hoogbejaard mocht gelden, liep het grootste risico. Zij zal dan ook
ongetwijfeld als eerste zijn aangetast. Haar
exacte sterf- of begrafenisdatum is niet nauwkeurig vast te stellen. Waarschijnlijk was ze in
het begraafregister ingeschreven onder de zeer
veel voorkomende naam: Jannetge Jans. Uit
diverse stukken blijkt evenwel dat zij in de eerste helft van het jaar 1636 moet zijn gestorven.
In augustus en september 1636, tijdens het
hoogtepunt van de epidemie, stierven alle overige bewoners van de woning. Als eerste was
dat het eveneens zeer kwetsbare jongste kind,
op 31 augustus gevolgd door beide ouders,
Samuel de Sitter en Cathalinty, en ten slotte op
8 september stamhouder Matheus.
Zoals gezegd trad de ziekte zeer wijk- en
zelfs woninggebonden op. De elders wonende
familieleden, met uitzondering van Man:itge
Aernoutsdochter, bleven gespaard. Ook Jaques,
met zijn zwartververij bij de Agnietenkapel
toch ook risico lopend, bleef tezamen met zijn
grote gezin volledig gespaard. Wellicht dat de
hier aanwezige beter~. s,cheiding van werk- en
leefruimte een doorslaggevende factor is
geweest.
De waarde van het huis 'de Vergulde Blaucuyp' met de bijbehorende lijnbaan, blijkt 2908
gulden te zijn. Hierop moest nog ruim zevenhonderd gulden worden afgelost. Bovendien
was er nog het bezit van een huis ter waarde van
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175 gulden aan de Nobelstraat. Door het uitkopen van de erfgenamen aan de Cadier-zijde,
verwierf Mahieu de Sitter het gehele pand.

Enkele kinderen van Arnoult en Jannetge
Aan enkele kinderen van Arnoult en Jannetge
zal later nadere aandacht worden besteed. Dit
betreji dan zoon Jaques en dochter Lijsbeth,
wier levens in afzonderlijke afleveringen zullen
worden belicht. Van de wederwaardigheden van
de overige kinderen zal hier melding worden
gemaakt voorzover deze verband houden met
het Gouda van de 17de eeuw.
Dochter Jannetge huwde in 1612 met Abraham
de Potter, een jeugdige weduwnaar. Hij was
afkomstig uit een zeer bekende Oudenaardse
familie. Oudenaarde was tot aan de zestiende
eeuw één van de belangrijkste centra van de
Zuid-Nederlandse tapijtindustrie. Van de welvaart die hiervan het gevolg was, getuigen tot
op heden de fraaie tapijthal bij het gothische
stadhuis en diverse monumentale kerken en
andere gebouwen. De steden en streken, waar
goed-opgeleide en ontwikkelde vaklieden een
hoogwaardig ambacht beoefenden, waren vaak
de brandpunten waar de reformatie reeds in een
vroeg stadium wortel schoot. In Oudenaarde
leidde dit tot een zeer sterke calvinistische
bevolkingsgroep, die tot tweemaal toe kans zag
het bestuur van de stad over te nemen. Toen
deze groep uiteindelijk het onderspit moest delven, volgde als gebruikelijk een massale vlucht
nl;lar het noorden, die zich voor een aanzienlijk
deel op Gouda richtte. Zo werd Gouda in de
eerste helft van de l 7de eeuw een belangrijk
tapitsierscentrum. De artistieke getuigenissen
hiervan zijn ondermeer te vinden in het Goudse
stadhuis, maar ook in de collectie van het
Zweedse koninklijke huis in Stockholm.
Uitgaande van deze gegevens wordt veelal zonder meer aangenomen dat in Gouda uitsluitend
sprake was van enkelfabricage van hoogwaardige tapijten. Het tegendeel blijkt echter uit een
notariële akte van 3 maart 1620, opgemaakt
door notaris Douw, waarin Pieter Maertens van
Holandt, lid van een bekend tapitsiersgeslacht,
een overeenkomst sloot met Mahieu de Sitter en
de verver Gedeon van Heumen, waarin hij verklaarde een belangrijke schuld aan de twee
laatstgenoemden te zullen vereffenen door het
met korting leveren van 'tapitserye clederen
van twaalf ellen ende tien ellen een halft: ter
nombretie van tachtich stucken' . Er werden ook
afspraken gemaakt over de uitvoering: ' Doch
met sulcken conditie dat hij (Pieter van
Holandt) de voorschreven stucken inbrengen
sal in sorteringen van coleuren nae behooren
ende sullen deselve stucken moeten gebeelt
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wesen tsij mette historye van Clebeckan, item
Salomon, ofte de Vedooren Soon, t'welcke
staen sa! tot believen van de voorschreven crediteurs, ende sullen de voorschreven beelde
moeten wesen gemaeckt van sijde ende gestoffeert nae behooren'.
Gesteld wordt wel dat Joris de Potter, de
grootvader van Abraham, de eerste Oudenaardse tapitsier was die zich in Gouda vestigde.
Dit gebeurde volgens het Goudse Poortersboek
in 1585. Uit andere gegevens blijkt dat hij vergezeld moet zijn geweest van zijn echtgenote en
een getrouwde zoon, te weten Joos Joriszn.
Abraham, de zoon van Joos Joriszn en de toekomstige echtgenoot van Jannetge Cadier werd
in Gouda geboren, waarschijnlijk kort voor
1590. We vinden het gezin Potter-Cadier in
1622 in de Doelenstraat op korte afstand van de
toenmalige woning van Lijsbeth Cadier.
Jannetge Carlier overleed in 163 5. Abraham
overleefde zijn vrouw en is in 1647 gestorven.
Zoon Jan oefende als opvolger van zijn vader
en onder supervisie van zijn moeder het blauwverversvak uit in het pand aan de Vogelenzang.
Jan woonde op de Elsmarckt (tegenwoordig
Turfmarkt, nummer 5).
Dochter Suzanna, geboren in 1608, trouwde
in 1626 met Willem Franszoon Wassenburgh,
die een leerlooie1ij-schoenmakerij dre.ef op de
hoek van de nog bestaande Lem Dulstraat en de
Vogelenzang, op korte afstand van het ouderlijk
huis van Suzanne (nummer 6).

Omkoping
Willem Franszoon Wassenburgh voerde een
voor zeventiende-eeuwse begrippen tamelijk
groot bedrijf. Zijn familie was niet onbemiddeld, hij genoot enig aanzien en werd evenals
zijn schoonvader regelmatig aangezocht om op
te treden a ls borg, getuige, raadsman en dergelijke. Door deze bezigheden, maar ook door
afwezigheid in verband met in- en verkoopactiviteiten, moest hij kennelijk diverse zaken aan
een knecht, een zekere Jan Hendriks den Os,
overlaten. Jan bleek de weelde van deze zelfstandigheid niet te kunnen dragen, wat blijkt uit
de volgende gebeurtenis. Het incident wordt
beschreven in twee akten, verleden voor notaris
Tombergen. · Uit verklaringen van getuigen,
daartoe verzocht door Willem Franszoon, komt
naar voren dat Jan den Os de verdenking op
zich hee.ft geladen op -eigen houtje handel te
drijven met huiden uit de bedrijfsvoorraad van
zijn baas. Er was sprake van drie huiden die Jan
had verkocht, maar waarvan werd betwijfeld of
ze wel zijn eigendom waren. Jan probeerde
zichzelf vrij te pleiten en benaderde een zekere
Pieter Gijsberts Cloots met het verzoek om te
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getuigen dat hij de genoemde huiden aan Jan
had verkocht.
Het verloop van deze benadering en een primitieve poging tot omkoping, die plaats vond
op 19 juni 1675, wordt in de tweede akte uitvoerig beschreven. Op genoemde datum ontmoetten Pieter en Jan elkaar 's ochtends tussen
vier en vijf uur in de herberg 'In 't Misverstant,
op 't hoekje van de Doelesteegh ', waar zij zich
op de vroege ochtend reeds aan brandewijn
tegoed deden. Het weer was gunstig, want de
heren vertrokken voor een flinke wandeltocht,
'en gaende van daer 't Doelepoortje uyt met
malkander nae Haestrecht'. Aldaar werd twee
uur gerust in de eerste de beste herberg,
genaamd het 'Huys van Goemaet'. Er werden
weer verscheidene glazen bier en brandewijn
gedronken. Jan den Os betaalde ook hier het
gelag, maar kwam nu ook terzake: 'Seggende
daerop de voornoemde Jan de Os tegen hem
deposant, wil je wel seggen aan mij drie
gekalkte huyden verkocht te hebbe. Waarop hij
deposant antwoorde, neen, voegende daerbij ik
ben geen koopman, ik soude den kuyl invallen
indien ik sulcs kwam te doen. Echter en liet de
voornoemde Jan de Os niet nae hem deposant
hart aen te dringen om sulcs te doen, hem belovende een vereeringe te sullen geven'. Het was
hierna weer tijd voor enige lichamelijke beweging, thans in de richting van Bovenkerk, even
ten oosten van Stolwijk. Men legde nu aan in
'de herberghe aen de Overtoom'. Het drinken
·en onderhandelen werd voortgezet, Pieter echter bleef weigeren om op Jans wensen in te
gaan, waarop genoemde Jan antwoordde: 'soo
je 't niet doet ben je een schelm, hem deposant
aenporrende, om toch rijkelijk te drinken, hem
ook belovende sahn te sullen laten opdissen.
Doch hij deposant, nergens naer willende Juysteren om iets te doen met gerechticheyt.
Snijdich wesende, is te huyse uyt gegaen nae
weer de voornoemde Jan de Os hem deposant
vervolgde tot de wegh, seggende d'eerste pas
dien je voort gaet, wou ik dat jou de hals en
benen brecke'.
Na deze verklaring, waarin nog meer geuite
bedreigingen worden vermeld, zal Jan zijn
gerechte straf wel niet ontlopen hebben.
Willem kreeg een nieuwe assistent in de persoon van Teun, de zoon van zijn jonggestorven
zoon Aernout. Tot ver in de achttiende eeuw
komt de naam Wassenburgh in Gouda voor.
Enkele deskundigen zullen weten dat er nog
steeds een tastbare herinnering aan de familie
bestaat. Op de Turfmarkt vindt men tussen de
nummers 120 en 124 het Steegje van Willem
Corneliszoon Wassenburgh, genoemd naar een
neef van Willem Franszoon, welke laatste de

echtgenoot was van Suzanna Carlier, dochter
van Arnoult Carlier en Jannetge Braye, aan wie
in deze eerste aflevering de grootste aandacht
is besteed.

NOTEN

1. Voor dit artikel is uitsluitend gebruik gemaakt van oorspronkelijke bronnen uit diverse archieven en van literatuur, welke geacht mag worden, betrouwbaar te zijn.
Omdat dit geschrin niet in de eerste plaats bestemd is
voor historici, volgt hieronder geen uitputtende opsomming van alle bronnen. Volstaan is met enkele belangrijke. Aan degenen, die betreffende een of meer vermelde
feiten nadere achtergrondinformatie zouden willen hebben, kan deze eventueel op aanvraag worden verstrekt.
OORSPRONKELIJKE BRONNEN
- Streekarchiefdienst Hollands Midden te Gouda: DTBgegevens, Oud-Notarieel Archief, Oud Rechterlijk
Archief, enz.
- Gemeentearchief Leiden: idem.
- Archives Departementales du Nord, Lille.
AFGELEIDE BRONNEN
- 'Matthijs-Registers' in het Streekarchief te Gouda.
- Diverse bundels en geschriften, uitgegeven door de
Oudheidkundige Kring 'Die Goude'.
- De Zuid-Nederlandse Immigratie, door J. Briels.
- Bronnen 101 de geschiedenis van de Leidse textielnijverheid, dooF N.W. Posthumus.
- De Pest in Holland vanaf de late Middeleeuwen, door
Leo Noordegraaf en Gerrit Valk.
De transcripties van de oorspronkelijke akten e.d., werden voor een zeer groot d,eel .verzorgd door Harry Carlier.
Diverse afbeeldingen weroei1 bewerkt door Gerard Pel.
De tekst in de cursief-gemarkeerde blokken is afkomstig
van de Tidinge-redacteur.
2. Het is wel een bijzonder toeval dat de amateur-historieschrijver J.H.Carlier juist aan dit klooster in 1.940 zijn
eerste grote artikel wijdde, geen moment veronderstellende dat een verre voorvader ruim 350 jaar daarvoor als
vluchteling in het gebouwencomplex van dit klooster een
toevluchtsoord had gevonden.
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JEUGDHERINNERINGEN
P. W. de Beun
Lezing van het artikel van N.D.B. Habermehl in
Tidinge van juli 1996 over dr. Scheygrond roept
allerlei herinneringen op aan de stad waar ik
geboren ben en tot mei 1945 heb gewoond,
temeer daar ik een leerling van hem ben
geweest op het Gymnasium. De eerste herinnering in mijn leven is de bezichtiging van het
huis met het trappetje: Fluwelensingel 88. Het
was in het jaar 1925 en ik was toen drie jaar.
Toch is mij altijd bijgebleven dat mijn ouders
zeiden: dit huis nemen we. Zij huurden het huis
toen van ds. Deur. Met die familie hebben zij
altijd een goede relatie onderhouden. Een dochter van ds. Deur is later tandarts geworden in
Utrecht. Zij heeft ervoor gezorgd, dat ik in mei
1945 een kamer in Utrecht kon krijgen van een
patiënte van haar. Er reden toen nog geen treinen en dus zijn vader en ik op de fiets naar
Utrecht gegaan. Ik kon toen direct gaan studeren aan de Rijksuniversiteit aldaar. Natuurlijk
rechten, want ik wilde al als klein kind advocaat
worden. Dat komt, omdat mijn vader na de
krach van 1929 bezig was een makelaardij op te
bouwen en nog wel eens de hulp van een advocaat nodig had. Ik ben een keer met hem meegegaan naar mr. De Witt Wijnen, die een kantoor op de Oost-Haven had. Die advocaat in zijn
indrukwekkende kantoor heeft zo'n diepe
indruk op mij gemaakt, dat ik beslist ook advocaat wilde worden. Daarom ben ik ook naar het
Gymnasium gegaan. Toentertijd kon je alleen
rechten studeren als je een gymnasium-diploma
bezat.
We hebben niet lang op no. 88 gewoond, want
in 1928 kocht mijn vader Fluwelensingel 90, ik
meen voor F. 8.000,-. De verhuizing staat mij
nog goed voor de geest. Vader maakte van 88
naar 90 via de tussenliggende poort twee openingen in de schutting van beide huizen, zodat
bijna binnendoor verhuisd kon worden. Ik weet
nog heel goed, dat mijn moeder, die erg proper
was, opgewonden deed over de nogal vuile situatie die zij binnen aantrof.
Op Fluwelensingel 90 liggen dus de meeste
herinneringen. Aan de Singelkant was een soort
aarden voetpad met bomen. Het water van de
singel moet beter geweest zijn dan nu, want ik
viste daar met een schepnetje stekelbaarsjes.
Aan het eind van de singel bij de Goejanverwelledijk stond het machtige stoomgemaal.
Directeur was de heer De Kluyver, die het huis
aan het eind van de Fluwelensingel bij de dijk
bewoonde. Ik heb een keer het indrukwekkende
machinepark van het gemaal mogen bekijken.
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Het was zo goed onderhouden met het blinkende koper, dat het direct naar een museum zou
kunnen. Ik was er zeer van onder de indruk. Ik
heb nog een duidelijk beeld van het voetbruggetje tussen de burgemeester Martenssingel en
de Doelentraat. In 1929 is de huidige Doelenbrug gebouwd, haast te groot uitgevallen als
aansluiting op de Doelenstraat. Ik herinner mij
nog goed, dat naast de te bouwen brug provisorisch een soort pont was gelegd met aan
weerszijden klappen voor op- en afgaan. Je kon
toen ook al gemakkelijker met de fiets naar de
overkant.
1929 was een strenge winter. Ik kan mij echter niet herinneren, dat we kou hebben geleden.
We hadden tussen de salon en de serre een tussenkamer die redelijk warm te krijgen was.
Bovendien hadden wij volop droog hout, omdat
vader toen een meubelfabriek in Waddinxveen
had aan de Gouwe bij de hefbrug. Die winter
herinner ik mij ook, omdat - het zal tegen oudjaar zijn geweest - de knappe dochters van de
neerlandicus dr. Zuijdam, bijgenaamd de Koe,
die op de burgemeester Martenssingel dicht bij
de HBS woonden, oliebollen uitdeelden.
Nooit zal ik vergeten het ratelende geluid van
de boerenkarren op de vroege donderdagmorgen als de boeren uit de Krimpenerwaard hun
kaas naar de Waag brachten. Even onvergetelijk
is dat in de zomer iedere week een of ander fanfareorkest een uitvoering gaf in de muziektent
in het Houtmansplantsoen. Dat klonk geweldig
over het singelwater. Aan de achterzijde van ons
huis tegen de spoordijk aan lagen in mijn tijd
nog touwslagerijen. Op de eerste verdieping
aan de achterkant, waar de slaapkamer van mijn
ouders was, kon je heel goed het stoomtreintje
naar Schoonhoven zien rijden. Als ik ziek was
mocht ik overdag in hun bed liggen. Het treintje was dan een goede afleiding. Overigens heb
ik vaak in dat treintje gezeten, omdat de familie
van mijn moeder in Schoonhoven woonde. Jk
zie het bruine treinkaartje met de geperforeerde
strookjes die konden worden afgescheurd, al
naar gelang de bestemming, nog voor mij.
Hierboven heb ik iets gezegd over de kwaliteit van het water in de singels. Ik bedenk nu,
dat ik een abonnemenf had op het zwembad aan
het eind van de Houtmansgracht, waar toen ook
de veiling was; het water voor het zwembad
werd betrokken uit de Blekerssingel. Trouwens
Gouda moet lang goed water hebben gehad,
anders zouden er vroeger niet zoveel wasserijen
zijn geweest.

TIDJNGiö VAN OI E GOUDE

Als ikTidinge lees duiken namen op, die voor
mij iets betekend hebben. Op de lagere school
heb ik mij niet zo geweldig ingespannen. Ik zat
achterin en kon gemakkelijk andere dingen
doen. Zo schreef ik verhaaltjes voor de krant
over ongelukken, die ik al dan niet zelf had
meegemaakt. Ik heb ze lang voor een kwartje
kunnen verkopen aan de heer Van der K.raats
van de Goudsche Courant, tot ik het met teveel
fictie waarschijnlijk te bont heb gemaakt. Van
groot belang was onze relatie met dokter Bik,
onze huisarts na dokter Montagne, een aimabele man. De laatste kwam nog op de fiets langs
met zijn city-bag achterop en noemde iedere
jongen steevast Japie.
Mijn ouders hadden vroeger op de Spieringstraat, waar ik geboren ben, naast de ouders van
dokter Bik gewoond, met wie zij dus al een
goede relatie hadden. De vader van dokter Bik
heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt op sociaal terrein en had dus een voortreffelijke
reputatie. Zodra dokter Bik huisarts werd in
Gouda werd hij uiteraard onze huisarts. Dokter
Bik was een hardwerkende arts, die zijn patiënten door zijn optimistische levenshouding
nieuwe moed gaf. Hoe hij mij heeft geholpen
om uit de handen van de Duitsers te blijven,
staat beschreven in de aanvullingen op het
boek: Gouda in de Tweede Wereldoorlog. Om
nooit te vergeten.
Ik kom nu tot mijn ervaringen met dr. A1ie
Scheygrond, mijn leraar op het Gymnasium. Ik
·schrok even van de samenvatting op bladzijde
84 in Tidinge nummer 3: hij was eigenzinnig,
gebiedend en ongeduldig. Zo ken ik hem niet,
noch als leraar, noch op latere leeftijd. Ik kan
mij echt niet herinneren iets onprettigs met hem
te hebben meegemaakt. Hij had gezag, hoewel
hij in mijn tijd toch een jonge leraar was, maar
gezag hadden in die tijd de meeste leraren, de
rector dr. Lievegoed voorop. Maar dat gezag
was niet dwingend. Hij kon uiteraard goed vertellen over zijn vak en hij maakte de leerlingen
er ook enthousiast voor, doordat hij ze bijvoorbeeld een herbarium en een vogelboek liet
maken. Ik heb ze nog en ik kijk er nog wel eens
in. In die tijd werd de natuurkundeles op de
HBS gegeven. Ik was onder de indruk van het
toen moderne natuurkundelokaal, maar misschien nog meer van de zeer bekwame leraar,
dr. Vroman, de vader van de bekende bioloog/dichter Leo Vroman. Deze leraar rookte altijd
een sigaar tijdens de les en was bekend om zijn
uitspraak als er weer eens tijdens de les geklungeld werd: als de hemel valt, hebben we allemaal een blauwe slaapmuts.
Toen ik gepensioneerd werd, heb ik opnieuw
contact met dr. Scheygrond gehad. Ik kwam

toen wat vaker in Gouda, omdat ik genealogisch
onderzoek deed in het stadsarchief, dat over een
indrukwekkende hoeveelheid goed te raadplegen gegevens beschikt. Mijn familie heeft eeuwenlang in Gouda gewoond. Ik heb althans
gegevens gevonden tot in de zestiende eeuw.
Merkwaardig is dat mijn achternaam thans niet
meer in Gouda voorkomt. Vroeger hebben toch
vele De Beunen daar gewoond. Het gezin van
mijn grootvader telde zes kinderen. Een zoon,
cellist van professie, is helaas omgekomen in
een concentratiekamp.
Mijn contact met dr. Scheygrond in de tijd,
dat ik het archief raadpleegde, was heel plezierig; ook toen niet gemerkt, dat hij eigenzinnig,
gebiedend en ongeduldig was. Met trots heeft
hij mij zijn bibliotheek op de eerste verdieping
van zijn huis in de Van Itersonlaan laten zien.
Hij heeft mij geholpen aan de boeken over de ·
straatnamen in Gouda. Hij was ook de enig
overgebleven leraar van voor de Tweecle Wer.eldoorlog die tot het laatst de reunie van het
Gymnasium bijwoonde. In zijn leven heeft hij
hard gewerkt en enorm veel gepresteerd. Hij is
weliswaar 91 jaar geworden maar de laatste
jaren zijn niet eenvoudig geweest, vooral na het
verlies van zijn vrouw. Zijn indrukwekkende
persoonlijkheid zal mij altijd bij blijven.

HERINNERINGEN
BIJEEN FOTO
Jacob A. de Raadt

Gedurende zo'n honderd jaar hebben in Gouda
leden van de familie De Raadt gewoond. De
redactie van de Tidinge kwam in contact met
een nazaat van de eerste Goudse inwoner van
deze familie, te weten Jacob A. de Raadt, woonachtig in het Canadese Langley. De heer De
Raadt zond de redactie een foto van enkele
familieleden, met een informatief begeleidend
schrijven, waarvan hier een samenvatting volgt.
'Voorzover ik weet, kwam mijn overgrootvader
Gerrit de Raadt (1829-1918) naar Gouda nadat
hij op zijn -boerderij in de buurt van Hillegersberg in één nacht al zijn vee verloor aan de pest.
Hij begon toen, zoals de overlevering wil, in
Gouda een meubelfä~ri~k, die ook in de loop
der jaren matrassen maakte. Ook was er een
fumigeerinrichting (voor het beroken) en een
stoomwasserij. Genit de Raadt woonde op de
Gouwe, hoek Peperstraat, langs het water, en
ook vooraan in de Peperstraat, waar de fabriek
was en mijn grootvader Jacob ( 1883-1 959)
woonde.
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De foto van mijn overgrootouders, Gerrit de
Raadt en zijn vrouw Adriaantje, is dan ook
genomen op een straathoek die welbekend is:
de Gouwe, hoek Peperstraat. Met een vergrootglas kun je zien wat er allemaal op het bord
geschilderd staat dat boven het water hangt. Ik
kan me dit pand herinneren tijdens een bezoek
aan Gouda in 1962 met mijn ouders. Het was
toen een stroopwafelwinkel van Camphuyzen.
Mijn vader, Theodorus Arnoldus de Raadt
( 1913-1973 ), zat vroeger op school met de eigenaar van die zaak. Nu, in 1996, is het weer van
gebruik veranderd.
De personen op de foto zijn dus mijn overgrootouders, Gerrit de Raadt en zijn vrouw
Adriaantje (helemaal links) en in het midden
hun kleinkinderen, mijn oom Gerrit en tante
Mien, broer en zus van mijn vader, die beiden
ouder waren dan hij. Tante Mien houdt de hand
vast van iemand die haar moeder, mijn grootmoeder, de meest waarschijnlijke persoon, zou
kunnnen zijn, of één van de ongehuwde tantes
van de kinderen. Mijn grootmoeder, ook Mien
geheten, was de echtgenote van Jacob de Raadt
en haar jongste kind, mijn vader Theo, die een
jaar of wat jonger was dan zijn zus Mien, lag
zeker nog in de luiers toen deze foto genomen
is. Mijn vader is geboren op 5 januari 1913, en
de foto is dus waarschijnlijk genomen in
1914/1915.
Men kan op de foto ook het interieur van de
meubelwinkel zien, met enkele wiegen. De
0Ï1deren woonden in 1915 boven de winkel, en
Jacob en Mien, mijn grootouders, woonden
toen zeker nog om de hoek achter of boven de
meubelfabriek.
De meubelzaak is door mijn opa Jacob, toen
hij in de zaak kwam als enige zoon (een oudere
broer Leendert was vroeger al overleden aan
tuberculose) geëlectrificeerd. Overgrootvader
Gerrit was daar niet ingenomen mee . Het verhaal gaat dat, toen alles klaar was en mijn opa
het aan zijn vader wilde laten zien, de oude baas
een bijl meenam en het hele spul aan gruzelementen sloeg, ook de marmeren schakelborden
en koperen schakelaars zoals het was toen electriciteit nog een nieuwtje was, omdat hij een
persoon was die alleen in 'handwerk' geloofde.
Mijn overgrootvader had de gave van massage en het was gewoonte dat de boeren hun paarden naar hem brachten om de poten te laten
masseren als er een blessure was. Ook was de
hele familie erg ' homeopathie-gezind' en actief
in de Vereeniging tot bevordering der Homeopatische geneeswijze in Nederland, afdeling
Gouda.
Mijn overgrootvader was bovendien een van
de leiders van de Darbisten in Gouda, dat is de
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Vergadering der Gelovigen, en die gemeente
vergaderde ergens in de hoge nummers van de
Peperstraat, dicht bij de IJssel. Kort na 1900 is
de hele familie gereformeerd geworden, behalve een dochter.
Mijn grootvader Jacob was een van de eerste
eigenaars van een automobiel in Gouda. Hij had
een Wanderer, en toen een arts een auto kocht
van een ander merk was dat een goede gelegenheid om een race te houden op de Haastrechtse
Dijk. Het verhaal gaat (zoals ik het gehoord
heb) dat mijn opa het won. Ook had mijn grootvader een Scott motorfiets, die in de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog omgeschakeld
moest worden om met petroleum te kunnen rijden, met veel rook en weinig kracht. Buiten de
bebouwde kom deed mijn opa het dus met benzine, maar dat had hij in een leren vest om zijn
lichaam, met een pijpje naar de carburateur.
Eens werd hij aangehouden door een agent:
Meneer, u rijdt op benzine! Niet waar veldwachter, ik rij met petroleum, en open gaat het
dopje van de tank van de motorfiets. Maar de
politieagent houdt vol: Meneer, u rijdt op benzine en dat mag niet. Tot mijn opa z'n vinger in
de tank stak en de petroleum aan de dikke snor
van de agent smeerde...
Mijn grootouders woonden lang aan de
Westhaven 42. Mijn grootvader bot.Jwde een
brug over de Peperstraat-gracht om zijn auto
'binnen' te krijgen. Maar de strontschuit kon
niet onder die brug door. Toen werd een dommekracht onder een punt van de brug gezet, en
die werd dus één keer per week opgedraaid,
zodat de schuit onder het houten bruggetje door
kon varen.
By the way, Westhaven 42 was ook het vroegere adres van de dichter Hieronymus van
Alphen, en de 'beroemde' pruimenboom van
het 'beruchte' Jantje stond in mijn vaders tijd
nog achterin de tuin.
Het deel van mijn familiegeschiedenis waar ik
weinig van weet, betreft de Goudsche Radio
Industrie en mijn grootvaders strijd met Philips
uit de vroege jaren dertig. Mijn vader, Theo de
Raadt, was zich erg bewust van wat uitliep op
het verkopen van alle huisraad van huizen in de
Piersonweg 4 en aan de Gouwe nummer 17, na
20 december 1933, tQen. mijn opa het moest
opgeven tegen het 'grootkapitaal, en de kosten
van een proces tegen Philips niet meer kon
opbrengen. Het ging over een patentenkwestie
voor de bouw van radio's. Mijn opa's vennoot
was Jr. Idzerda. Ik weet (een van de weinige
dingen die mijn vader erover zeggen wilde), dat
m'n opa een geschrift in Gouda publiceerde en
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Hoekpand Hoge Gouwe - Peperstraat, ca. 1913.
Foto: Jacob A. de Raadt.
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van huis tot huis liet afleveren, over 'Het schandaal van Gouda' of zoiets, wat in 1933 moet
geweest zijn. Na dit bankroetschap begon mijn
grootvader onder de naam van m'n oom, G. de
Raadt, een radiowinkel, later bekend als
Westminster Radio, in de Wijdstraat nummer
22. Daar werkte mijn vader van 1934 tot 1939,
daarna bij Samsom in Alphen aan den Rijn, dat
mijn geboorteplaats is. Mijn oom Gerrit verkocht de zaak zo'n slordige vijftien jaar gele-

den. Overigens was er heel vroeger een Gijsbert
Raet, die in 1494 de Jeruzalemskapel bouwde.
Of dat een voorzaat is, weet ik niet, dat kan
best.
Mijn grootmoeder is in 1956 overleden en
m'n grootvader in 1959. In 1991, toen mijn
oom Gerrit overleed, betekende dat het einde
van de inwoning in Gouda van leden van mijn
geslacht.'

EEN NIEUWE STADSGESCHIEDENIS
VAN GOUDA
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring
"Die Goude" heeft het plan opgevat te komen
tot een nieuwe, eigentijdse stadsgeschiedenis.
Daartoe is een projectplan opgesteld.
Aangezien een dergelijk omvangrijk project
een breed draagvlak vraagt, is de steun gezocht
van verwante en geïnteresseerde organisaties.
Dit leverde een aantal adhesiebetuigingen op
waarvan de toezegging van het bestuur en de
archivaris van de Streekarchiefdienst Hollands
Midden hun medewerking te willen verlenen
essentieel is voor het welslagen van dit project.
Vervolgens is het Gemeentebestuur van Gouda
gevraagd of het bereid is in het project te pa1iiciperen door gedurende een periode van vier
jaar een projectleider in dienst te nemen.
Namens het college van burgemeester en wethouders is meegedeeld dat hierop na de zomer
zal worden teruggekomen. Hoewel het project
financieel dus nog niet rond is, zijn de eerste
voorbereidingen van start gegaan. Zo is een
voorlopige redactiecommissie samengesteld,
bestaande uit een coördinerend redacteur, Nico
Habermehl, een redacteur voor de periode
1139- 1500, Koen Goudriaan, een voor de
periode 1500-1795, Paul Abels, en een voor de
periode 1795-2000, Jan Kompagnie. De drie
laatstgenoemde redacteuren zijn verantwoordelijk voor de tot stand koming van hun deel op
basis van een gemeenschappelijk kader dat
nodig in om de stadsgeschiedenis een eenheid
te laten zijn. Om een indruk te k1ijgen van de
opzet, omvang, kosten en resultaten van het
project volgt onderstaand het projectvoorstel
van de hand van Nico Habermehl, Paul Abels
en Jan Kompagnie.
Aanleiding
In reactie op de voortschrijdende integratie in
Europees verband valt in de verschillende lidstaten een toenemende belangstelling waar te
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nemen voor de eigen cultuur en de eigen
geschiedenis. Zo ook in Nederland. Mogelijk
ligt hier de basis voor het toenemend aantal
stadsgeschiedenissen dat onlangs is verschenen
en nog in voorbereiding is. Zutphen en sedert
kort Haarlem zijn daar treffende voorbeelden
van. Daarnaast is in Dordrecht een grootschalig
project van start gegaan met als doel een driedelige stadsgeschiedenis uit te geven. Daarbij
zijn kosten noch moeiten gespaard. Ook in
Tilburg, Rotterdam en Leiden bestaan plannen
in die richting. Zoals gezegd, is het vasthouden
aan de eigen identiteit binnen een grotere eenheid daarbij waarschijnlijk een belangrijk
motief. Daarnaast is er de behoefte van steden
en hun besturen zich ten opzichte van andere
steden te profileren door de eigen identiteit van
de stad te benadrukken. Als derde en laatste
verklaring voor de tot stand koming van stadsgeschiedenissen kan worden genoemd de nadering van het jaar 2000, een grens in de tijd die
oproept tot bezinning.
Het belang voor Gouda van een
stadsgeschiedenis
In Dordrecht is een nota stadsgeschiedenis verschenen in drie afleveringen. Daarin wordt met
veel omhaal van woorden ingegaan op het nut
van een stadsgeschiedenis voor zowel de individuele burger als voor de stad. Samengevat
komt het er op neer dat de kennis van zijn'sîad
voor de bewoner essentieel is voor een goed
begrip van élie stad en daarmee voor het volwaardig functioneren binnen die gemeenschap.
Toegespitst op Gouda kan worden gesteld dat
veel inwoners in de buitenwijken weinig affiniteit met de stad hebben. Deze groep mensen
meer betrekken in de Goudse samenleving is
een belangrijk doel dat mede kan worden
bevorderd door kennis te nemen van het verleden van de stad. De Gouwenaar moet zich zien
als schakel in een historische keten. De inwo,
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ners moeten trots zijn op hun stad en zich voor
de stad inzetten.
Naast het evidente nut van een stadsgeschiedenis voor de inwoners is er het belang voor de
stad zelf in relatie tot de omgeving. Een stadsgeschiedenis laat immers ook de wereld buiten
Gouda kennis maken met het verleden van de
stad. Dit kan de aantrekkelijkheid van de stad
als woonplaats verhogen, het kan een aanzuigende werking van het bedrijfsleven tot gevolg
hebben, het kan de economie versterken doordat mensen meer dan voorheen de stad bezoeken. Het is zeker de moeite waard een eigen
stadsgeschiedenis beschikbaar te hebben als
een vorm van representatie.

Walvis (1714) en De Lange van Wijngaerden
(1813-1817)
Hoe is nu de situatie in Gouda? Tweemaal verscheen een integrale stadsgeschiedenis. In 1714
liet Ignatius Walvis zijn Beschrijving der stad
Gouda het licht zien. Naast een thematischchronologisch overzicht van de geschiedenis
van Gouda vanaf de vroegste tijd tot het eind
van de zeventiende eeuw bevat het boekwerk
een beschrijving van de in de stad aanwezige
gebouwen. Een eeuw later (in 1813 en 1817)
verscheen de tweedelige Geschiedenis en
beschrijving der stad van der Goude van de
hand van C.J. de Lange van Wijngaerden. Veel
uitgebreider dan Walvis beschreef hij - eveneens thematisch-chronologisch - het Goudse
verleden en wel tot aan het eind van de achttiende eeuw. In 1879 volgde het derde en laatste, door de predikant J.N. Scheltema bewerkte,
deel met een beschrijving van de gebouwen.
Geschiedschrijving tussen 1817 en 1995
Sedert het verschijnen van de stadsgeschiedenis
van De Lange van Wijngaerden is de geschiedschrijving aanvankelijk nog traag, maar allengs
meer en meer in een stroomversnelling gekomen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zorgde
de democratisering van de geschiedschrijving
voor een stroom van interessante en lezenswaardige artikelen. Rond de 3000 publikaties
(boeken, artikelen, krante-artikelen) zijn sedert
1817 over het Goudse verleden verschenen. Een
synthese daarvan ontbreekt. Het leek ondergetekenden, daarin gestimuleerd door initiatieven
elders in ons land, een goede zaak de mogelijkheid van een integrale Goudse geschiedschrijving te onderzoeken. Daarbij dient het om een
beschrijving van gebeurtenissen en ontwikkelingen te gaan. Aan een beschrijving van de historische gebouwen wordt inmiddels in een
ander verband gewerkt.

"Die Goude" en de stadsgeschiedenis
Voor "Die Goude" is het meewerken aan de totstandkoming van een stadsgeschiedenis een
opdracht die past binnen de doelstelling van de
vereniging. Tussen 1989 en 1995 zijn in de
reeks Bijdragen maar liefst vijf bundels verschenen: over de kerkgeschiedenis (bundel 21 ),
diverse onderwerpen uit de Goudse geschiedenis (bundel 22), Gheraert Leeu (bundel 23),
schuilkerken (bundel 24) en de Tweede
Wereldoorlog (bundel 25). Op zich belangrijke
en nuttige werken die het lezen meer dan waard
zijn. Daarnaast verschijnt in het kwartaalblad
de Tidinge jaarlijks een keur van overwegend
kortere artikelen. Wat echter in toenemende
mate gemist wordt, is een integrale geschiedenis van Gouda.
Opzet Goudse stadsgeschiedenis
De opzet van een Goudse geschiedschrijving
dient ons inziens chronologisch te _zijn met
daarbinnen een aantal terugkerende thema's.
Het begin ligt in de elfde eeuw en het eind bij
het jaar 2000. Het boek bestrijkt derhalve een
periode van negen eeuwen. De gedachten gaan
uit naar een 650-bladzijden tellend boek waarvan 100 bladzijden bestemd voor illustraties.
Daarmee wordt een kloek werk verkregen, dat
evenwel nog goed hanteerbaar is. De gedachten
gaan uit naar een prettig leesbaar, wetenschappelijk verantwoord boek. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling een puur wetenschappelijk
boek te schrijven, interessant voor slechts een
kleine groep vakhistorici. Het publiek voor de
stadsgeschiedenis moet aanzienlijk breder zijn
en dient ook de belangstellende jeugd te omvatten. Immers op de scholen wordt in toenemende mate aandacht geschonken aan de omgevingsgeschiedenis. Daarom wordt overwogen
het biografische element sterk te benadrukken
en via deze invalshoek de ontwikkelingen zichtbaar te maken. Benadrukking van het biografische element verhoogt immers de identificatie
van de lezer. Verder zullen voor Gouda kenmerkende elementen worden beklemtoond. Gouda
maakt als stad wel deel uit van een groter
geheel, maar heeft daarbij zeer zeker een eigen
identiteit die uit de stadsgeschiedenis moet blijken.
Te raadplegen literatuur en bronnen
Zoals gezegd zijn er momenteel rond de 3000
publikaties over het verleden van Gouda verschenen. Deze moeten het belangrijkste materiaal voor het boek leveren. Waar het immers om
gaat is een-stand-van-zaken-overzicht. Een probleem bij deze opzet is evenwel dat er van
bepaalde onderwerpen tientallen publikaties
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voorhanden zijn, maar van andere zaken niets.
Dat zou een onaanvaardbare onevenwichtigheid
opleveren. Derhalve is aanvullend onderzoek
nodig om de witte vlekken in de Goudse
geschiedschrijving op te zoeken en vervolgens
op basis van archiefonderzoek in te vullen.
Derhalve zal ondanks de veelheid aan publikaties nog veel tijd aan archiefonderzoek moeten
worden besteed.
Projectstructuur
Het doornemen van de circa 3000 publikaties,
het opsporen van de witte vlekken, het aanvullend archiefonderzoek, het vinden van geschikte auteurs en het onderhouden van de contacten,
maken de totstandkoming van een stadsgeschiedenis tot een intensief en kostbaar project.
Het is voor de Oudheidkundige Kring "Die
Goude" onmogelijk deze taak alleen op zich te
nemen. Vandaar dat aan een projectopzet wordt
gedacht die de volgende structuur kent.
1. Een redactie, waarin in ieder geval zitting
hebben vertegenwoordigers van "Die Goude"
en van de Streekarchiefdienst Hollands Midden. De leden van de redactiecommissie die. nen te beschikken over een grondige kennis
van het Goudse verleden en ervaring te hebben met redactioneel werk. De redactie bepaalt de inhoud van het boek op hoofdlijnen,
bewaakt de voortgang en is verantwoordelijk
voor de financiën. Zij legt verantwoording af
over de voortgang van het project. De projectleider treedt op als secretaris van de redactie
en woont als zodanig de vergaderingen bij.
2. Een projectleider, die verantwoordelijk is
voor de dagelijks gang van zaken. Hij of zij
neemt contacten op met potentiële auteurs,
zoekt de witte vlekken op, doet aanvullend
archiefonderzoek, ontwikkelt voorstellen
voor de inzet van het activiteitenbudget en
zorgt voor de bijpassende illustraties. Verder
levert hij of zij ook een bijdrage aan het boek.
Tot slot werft de projectleider middelen voor
de uitgave van het boek. De projectleider legt
verantwoording af aan de redactiecommissie.
Gezien de aard van de werkzaamheden ligt
het voor de hand dat de projectleider in het
Streekarchief wordt gehuisvest. Daarmee is
de rechtstreekse toegang tot de publikaties en
de archiefbronnen gewaarborgd.
Duur van het project
De duur van het project is vier jaar.
Produkt van project
Het produkt van het project is een manuscript
en de bijbehorende illustraties. De uitgave van
het boek valt hier formeel buiten. Daarvoor is
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een vervolgproject nodig. Ten einde de continuïteit te waarborgen, behoort het tot de taak
van de projectleider fondsen te werven die
nodig zijn voor de uitgave van het boek.
l}iteraard zal een substantieel deel van de produktiekosten moeten worden betaald uit de verkoop van het boek.
Start van het project
Alvorens tot de uitvoering van het project over
te gaan, dienen drie zaken te zijn geregeld.
1. Het instellen van een redactiecommissie.
2. Het beschikbaar stellen van een activiteitenbudget.
3. Het aanstellen van een projectleider.
Zodra deze zaken zijn geregeld, dient een startconferentie te worden belegd om de aandacht
op het project te vestigen en potentiële auteurs
voor het project te interesseren.
Benodigde financiën
De benodigde financiën om het project tot uitvoer te brengen, zijn tweeledig.
l. Een activiteitenbudget van f 15.000,- op
jaarbasis, gedurende de projectperiode van
vier jaar, dat is bestemd voor:
* het aantrekken van de auteurs, waarbij het
dient te gaan om een kostenvergoeding;
* het laten vervaardigen van illustratiemateriaal;
* redactiekosten.
* activiteitenkosten projectleider.
2. Een personeelsbudget van f 70.000,- op jaarbasis, gedurende de projectperiode van vier
jaar, dat is bestemd voor het salaris van de
projectleider, diens reiskosten en huisvesting. Daarbij is uitgegaan van een aanstelling
van 24 uur per week, uitsluitend voor dit project.

Cursus: "HET CUBISME"
Begin volgend jaar start mevrouw Roeloff een
cursus over het cubisme. Zij gaat uitgebreid in
op het ontstaan en ontwikkeling van deze stijl .
van schilderen. Niet alleen buitenlandse schilders worden besproken maar ook hun
Nederlandse tijdgenoten, zoals Leo Gestel.
De cursus wordt gegeven op woensdag-ochtenden van 10.30 - 12.00 uur in het stadhuis van
Gouda. Cursusdata: 12..en 26 februari; 12 en 26
maart. Een excursie naar het Rijksmuseum
Kröller-Müller besluit deze cursus.
Opgeven bij: Marianne Roeloff,
Postbus 61,
2210 AB Noordwijkerhout,
Telefoon 0252-376893.
Kosten: f 150,-.

Secr.: Zoutmanstraat 64
2806 XD Gouda

