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GOUDSE KLOOSTERS
IN DE MIDDELEEUWEN (2)
De Cellebroeders of Alexianen
Henny van Dolder - de Wit

De oprichting.
Op 27 mei l 395 schonk ene Godevaert
Jelyszoon aan burgemeesters en schepenen van
Gouda een huis en erf gelegen 'in Rosendael'
(vroegere naam van de Groeneweg) " ... ter
armer broeder behouff, die broot om goods wil.Jen bidden ende malcanderen van minnen dienen ende die men lollaerds *l hyet". Het betrof
hier de eerste Cellebroeders die zich in Gouda
vestigden. Zij werden ook wel Alexianen
genoemd, naar hun patroonheilige St. Alexis.
Het stadsbestuur, dat er op toe zag of dergelijke
gemeenschappen levensvatbaarheid bezaten,
stelde twee voogden over hen aan, gekozen uit
de Goudse burgerij.
Cellebroeders hielden zich voornamelijk bezig
met het verplegen en begraven van (pest)zieken. Dit vond zijn oorsprong in het jaar 1348,
toen Europa voor het eerst op grote schaal door
de pest werd geteisterd. Groepen van 'arme
broeders' maakten zich dienstbaar door de verzorging en het begraven van pestslachtoffers.
Paus Clemens VI schonk hun als beloning een
aflaat; in die pauselijke bul worden zij
'Celliten' genoemd. De herkomst van deze
naam wordt verschillend geïnterpreteerd:
afkomstig van 'cella' (=graf), dus begrafenisbroeders; Walvis legt 'cella' uit als 'kluis',
" ...omdat zy in kluizen leefden zijnde wint en
huishoudinge gemeen".

De orde.
Aanvankelijk leefden de broeders zonder geloften af te leggen volgens statuten, uitgevaardigd
door de bisschop van het diocees. In de tweede
helft van de vijftiende eeuw werden er vier
Provincies gevormd, die om de twee jaar een
Generaal Kapittel hielden.
Op 8 februari 1464 verklaarde bisschop David
van Bourgondië het Huis van de Cellebroeders
tot een klooster met de naam Emmaus en gaf
hun verlof de regel van St. Augustinus aan te
nemen. De prior van het Regulierenklooster te
Stein en de rector van het Margarethaklooster,
beiden behorend tot de Augustijner Orde, werden tot visitatoren aangesteld. De bisschop stelde bij deze gelegenheid onder meer voorschriften vast voor de kleding van de broeders, ker·
kelijke getijden en vastendagen.
Een zeldzaam boekje uit 1710 bevat de statuten en draagt als titel: 'Reghel/ van den heyligen ende/ grooten vader/ Augustinus/ tot het
ghebruyck van outs gemaeckt/ in het Order uyt
eracht van de Bulle van de Paus/ Julius den II in
het jaer ons Heeren 1506 en/ Nieuwelincks gheconfirmeert en be.crachtight door sijn
Heyligheyt Clemens den XI door eene/ Bulle in
dato 31 Augusti 1709 (Edg. Heynen,
Maastrichtse Drukken (1552-1816), 53).
Intreding in een Cellebroedersklooster was
mogelijk als het achttiende levensjaar was
beëindigd.
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De gebouwen.
Naast het huis van Godevaert Jelysz. voltrok
zich een geleidelijke uitbreiding, in 1417
gevolgd door het pachten van een erf:
"Schepenen binnen der Goude oorkonden dat
Jacob Symonsz. namens de cellebroeders verklaard heeft eeuwigdurend gepacht te hebben
van Jonkvrouwe Soffye, Wouter Gerardsoens
weduwe, en haar twee kinderen, een erf van 2
roeden in Rosendael, noordelijk begrensd door
Soffye voornoemd, zuidelijk door de cellebroeders, voor 40 scudi Hollands 's jaars, onder
verband van dit erf en het zuidwaarts daarvan
gelegen erf, groot 2 roeden met de opstallen".
In de zestiende eeuw werden een Alexiustoren
en een Alexiusbrug aan het complex toegevoegd. Met de bouw van een "nieuw huis" in
1534 bewezen de broeders meer te kunnen dan
zieken verplegen. De dakbedekking werd door
de stad bekostigd: " betaelt die pater van de cellebroeders van 28 roeden dacx, van elcke roe 3
stuvers, ende dat van 't nieuwe huys dat zy an 't
straet getimmert hebben". Ook ontvingen zij:"
Zeven roe tegeldacx van een huysken, dat zij
gemaect hebben an de vesten". De kloosterkapel, die grensde aan de Koepoort (nu parkeerterrein) bezat slechts één altaar. Da~r de archivalia van het klooster ontbreken is over de
inrichting van de gebouwen niets bekend.
Het leven in het klooster.
Om Cellebroeders in de gelegenheid te stellen
zich aan hun taak te wijden, gaf de bisschop
hun verlof zonder metgezel zieken en gevangenen te bezoeken en in tijden van nood de lichamen van overledenen naar het graf te brengen.
In de St.- Janskerk bevond zich op de plaats van
de huidige opgang naar het orgel het
'Cellebroirs huyskin', vermoedelijk een bergruimte voor hun doodsbaren.
Hun habijt leek aangepast aan de sombere taak
die zij ve1Tichtten: de aanvankelijk grauwe pij
werd vervangen door een zwarte mantel met
scapulier (schouderkleed). Alsof de door hen·
gekozen taak niet zwaar genoeg was, verzorgden zij in hun klooster in plaats van kostgangers
enkele geesteszieken.
Daar het Cellebroeders niet was toegestaan
land te bezitten waren zij, om in hun onderhoud
te voorzien, genoodzaakt om handenarbeid te
verrichten of te bedelen.
Cellebroederskloosters waren nergens dicht
bevolkt. Taal schat hlin aantal in Gouda omstreeks 1547 op slechts vijf. Hun ontwikkelingsniveau was betrekkelijk laag. Toen in 1533 hun
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pater een schriftelijk advies moest uitbrengen
liet hij dit door iemand anders doen "mits dat
hij lesen noch scrijfenen en kan".
Ondanks het verrichten van hun gevaarlijke
werk, vooral tijdens een pestepidemie, ontvingen de Cellebroeders van stadswege geen financile steun. Desondanks werden hun diensten
wél gewaardeerd, wat blijkt uit enkele giften in
natura, zoals in 1513: "Gesconcken de
Cellebroeders 2 halve vaten butters, omdat zij
de sieckeluyden van der pestilentien trouwelijcken bewaerden".
De stedelijke overheid liet zich evenmin onbetuigd als de Generaal van de orde Gouda
bezocht, of als het kapittel in de stad vergaderde: "J 537, gesconcken tot die Cellebroers in
haer capittel ii stede kannen wyns, gehaelt tot
Aeltgen Cornelis Aerts" .
Na het intreden in een klooster kostte het heel
wat moeite zich hieruit weer los te maken. Zo
was er voor de Goudse Cellebroeder Nicolaes
Lambrechts in 1533 dispensatie door de paus en
toestemming van keizer Karel V nodig toen hij
wilde trouwen. Was Lambrechts wel vrijwillig
in het klooster terechtgekomen ? Ongetwijfeld
was de dwang tot intreding in een klooster wél
een van de oorzaken die leidd~ .tot later optredende misbruiken, ook in Gouda. Want het
enige mannenklooster waarover in het midden
van de zestiende eeuw ernstige klachten zijn
gerezen is dat van de Cellebroeders.
Door deze be1ichten gealarmeerd haastten de
Generaal en de Provinciaal van de Cellebroeders zich in 1554 naar de Goudse burgemeesters
om naar vermeende ongeregeldheden te informeren. 1\vee jaar later, in 15S6 liet het stadsbestuur zelf een onderzoek instellen. Het daarvan
opgemaakte rappo1t spreekt van rechtsgedingen,
burenruzies en onderlinge twisten, welke laatste
zelfs tot handgemeen leidden. Een kostganger
was dood uit het convent gedragen, nadat men
hem een dag tevoren had horen schreeuwen:
"Jesus, Jesus, ontfermt u mynder!" . Ook de
moraal liet te wensen over, want vier getuigen
verklaarden: " ...dat zy dickwils int convent
gehoort hebben by nacht ende ontyde veel quaet
regiments van drincken, clincken, singen ende
ergerlijke woorden te spreecken met vrouwen,
die'r comen drincken ende slapen".
In 1566 was de todtand van het convent zo
erbarmelijk, dat het stadsbestuur de kloostergebouwen liet taxeren (geschatte waarde 2500 gulden), om indien nodig tot verkoop over te gaan.
Zes jaar later, in 1572, zorgde de Opstand vanzelf voor de opheffing.
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Het Cellebroedersklooster met in het midden het
'nieuw huys' uit 1534. Achttiende-eeuwse tekening
van zestiende-eeuws orgineel. Stedelijk Museum Het
Catharina Gasthuis.

Het was voor het stadsbestuur niet eenvoudig
om verplegers te vinden die de taak van de
broeders wilden overnemen. Enkelen werden
zelfs in Vlaanderen gerecruteerd. Omdat zij aan
hun kleding niet herkenbaar waren, droegen zij
verplicht "een roode stock mit 't wapen deser
stede daerop geschildert ten eynde yegelijck
denselve bekent sal wesen".
Met de stadsbrand van 1438 zijn gegevens
over de pest in Gouda van voo~ die tijd verloren
gegaan. Tot aan 1602 was er geen sprake van
grote epidemieën. Daar men de oorzaak van de
ziekte niet kende bleef het bij het voorschrijven
van preventieve maatregelen. Zo blijkt uit een
keur van ca. 1490 dat zij, die van de ziekte herstellende waren, maar ook degenen die met
besmette personen in contact waren geweest,
alleen bij de Collatiebroeders ter kerke mochten
gaan "ende nyewers anders". Een andere keur
gebood dat de laatsten zouden dragen "in hair
hant een witte roede, één vaem lanck (1.82 m)
ende niet in 't heijmelijck, mair int openbair".

Cellebroeders. Litho van D. van der Keilen uit 'De
kloosterorden in Nederland' door WJ. Hofdijk,
Haarlem ( 1865)
Foto: Wim Scholten
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Een 'besmet' huis was herkenbaar aan een bos
stro, opgehangen aan de voordeur "een maent
lanck". In de zeventiende eeuw werd de bos
stro vervangen door een blikken letter P.
Dergelijke en andere 'tekens' waren noodzakelijk vanwege het analfabetisme onder de bevolking.
De ondergang.
Het Emmausconvent kreeg in 1573 een nieuwe
bestemming. Op 28 februari van dat jaar
besloot het stadsbestuur: " ...dat men van stadswegen de possessie (bezit) sall nemen van 't
convent van de Cellebroeders, mits dat daer
inne geen conventualen meer en zijn dan alleen
eenen, nyet bequaem synde van 't voorsz[eide]
convent te regieren, soe den selven een seer
sober regiment is houdende. Ende dat men alsdan 't selve zall ordonneren totten schole deser
stede ende dat het jegenwoirdige groote schole
(op de plaats van .het huidige Arti Legi aan de
Markt) weder gebruict zall worden tot een artillery huys".
De verbouwing, waarbij het oorspronkelijke
grondplan van het klooster danig werd gewij-

zigd, duurde vier jaar, in 1577 nam de Latijnse
School er zijn intrek.
In 1666 werd het nog bestaande toegangspoortje gebouwd, met daarboven een Latijnse
spreuk van rector Jacobus Tollius, die vrij vertaald aldus luidt: "Om tot een steun eens te zijn,
tot een sieraad en vreugd in het leven, vormen
het Grieks en Latijn hier het ruwe gemoed".
Walvis schreef over de situatie van het pand in
1714: " Noch tegenwoordig een vast en hecht
gebouw", hetgeen duidt op een redelijke toestand.
Op het parkeerterrein tussen Huize Groeneweg en de prof. Casimirschool lag vroeger het
Heilige Geesterf, bebouwd met twintig huisjes,
acht aan de straatzijde en twaalf binnen op het
erf. Zij waren eigendom van het Heilige
Geestweeshuis. In een witte gevelsteen boven
de ingang was het jaartal 1570 aangebracht. In
de achttiende eeuw zijn de meeste woninkjes
wegens bouwvalligheid gesloopt, de overblijvende werden in 1801 verkocht. In het begin
van de twintigste eeuw droeg deze plaats nog de
naam van 'Weeserf'.

De kleine raampJes op de eerste verdieping van 'Huize Groeneweg' roepen herinneringen op aan de kloostercellen. Rechts het toegang.1poort}e van de Latijnse School, met de spreuk van rector Tollius: "Praesidium atque
Foto: Wim Schoften
decus, quae sunt et gaudia vitae/Formant hic animos Graeca Latina rudes ".

40

TIDINGE VAN DIE GOUDE

Fraai gerestaureerde gebouwen aan de binnenplaats met vernieuwde klokkenstoel. Op de plaats van de rechtervleugel stond voorheen de kapel van het Cellebroedersklooster.
Foto: Wim Schoften
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In 1849 verhuisde de Latijnse School naar het
Doelengebouw aan de Lange Tiendeweg en
vestigde men in de leegstaande gebouwen een
"Werkinrichting tot Wering der Bedelarij". Dit
zegt genoeg over de toen in Gouda en elders
heersende armoede! Vier jaar na de opening
verbleven er dagelijks 936 mannen en vrouwen. .
In 1864 kon men er ook overnachten. In 1899
was de beschikbare ruimte al weer te klein en
bouwde men op de plaats van een wachthuisje
van de garnizoenscommandant een nieuw
gebouw, herkenbaar aan de trapgevel en de
gevelsteen met het jaartal 1899. De inrichting
lijkt in de huidige optiek wat bizar: op de begane grond bevonden zich de badkamer met
ernaast een vertrek waar overleden be.woners
werden opgebaard. De eerste verdieping was
ingericht als vrouwenslaapzaal met een capaciteit van 14 à 16 bedden.
De Werkinrichting veranderde geleidelijk in
een bejaardentehuis, waar mannen en vrouwen
niet meer verplicht werden te werken. In 1954
werd de naam veranderd in 'Huize Groeneweg'.

In 1963 werd de Werkinrichting officieel
opgeheven en de 'Stichting Huize Groeneweg'
opgericht. Plannen van de gemeente om het historische complex af te breken (!) en in plaats
daarvan drie kolossale flatgebouwen neer te·
zetten gingen dank zij een gevoerde protesten,
onder meer door genoemde Stichting, niet door.
Sinds 1982 bevat het oude gedeelte twintig
één en tweekamerwoningen. Bij de verbouwing
kwamen oude bouwfragmenten en andere verrassende zaken aan het licht, waaronder voorwerpen die nog door de Cellebroeders gebruikt
moeten zijn. Een heel bijzondere vondst was
die van een gaaf skelet van een man, vermoedelijk uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
Een bewijs dat er ook in de kapel van het
Cellebroedersklooster werd begraven.
Op 19 januari 1984 vond de officiële opening
van het complex plaats. De 'regentenkamer'
pronkte weer met gerestaureerde kostbaarheden, zoals het goudleerbehang en een 'schoorsteenstuk'van de schilder Simon Klapmuts uit
1780.
De gevel aan de Groeneweg roept als geen
ander pand in Gouda herinneringen op aan de
oudste bestemming, zoals de kleine raampjes
op de eerste verdieping aan de kloostercellen
van het "nieuw huis" uit 1534.
Het klokje op de binnenplaats lijkt elk moment
gereed om te gaan luiden en zo de broeders op
te roepen tot maaltijd of gebed.

*l. Het woord 'lollaerds' is vermoedelijk afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord
'lollen'= prevelen van gebeden.

Literatuur:
Taal, J., De Goudse kloosters in de middeleeuwen. Die Goude 11 (1960).
Mark Hoevers, Suzan van der, Huize Groeneweg. De historie van eéit eeuwenoud gebouw in
Gouda. Gouda (1986).
Het hoekpand uit 1899, waarin onder één dak een
vrouwenslaapzaal, een badkamer en een mortuarium
verenigd waren.
Foto: Wim Schotten
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Dalmatius van Heel, Oude kloosters te Gouda 3.
Het Cellebroedersklooster genaamd Emmaus.
Gouda (1949).
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NIEUWKOMERS IN GOUDA:
DE FAMILIE CARLIER
A.P.C. Carlier, met medewerking van Jan H. Kompagnie
Aflevering II
Jaques Carlier (1593-1663) en echtgenotes
Woord vooraf
ln de eerste aflevering van 'Nieuwkomers in
Gouda: de familie Carlier' werd het wedervaren geschetst van Arnoult Carlier en van zijn
vrouw, Jannetge Braye. ln 1588 was er de juist
binnengekomen, min of meer berooide vluchteling, nog dromend over een terugkeer naar zijn
geboorteland en steunwekend bij land- en lotgenoten. Tien jaar later zien we een zel.fbewuste vakman, die als een van de meest vooraanstaande plaatselijke drapiers op het punt staat
geroepen te worden tot een belangrijke .functie
binnen de organisatie van de bedrijfstak.
· Financieel in redelijk goede doen en reeds denkend aan de koop van een eigen woning om
daarmede zijn definitieve keuze voor het nieuwe
land te bezegelen.
ln het midden van het genoemde tijdvak, zeer
waarschijnlijk omstreeks juli 1593, werden
Amoult en zijn echtgenote Jannetge, die dan
nog temidden van andere Zuid-Nederlandse
"immigranten in een huisje van het voormalige
Magdalenaklooster wonen, verblijd met de
geboorte van een zoon, die bij de doop de naam
Jaques kreeg toebedeeld. Deze Jaques was zo
de eerste echte Noord-Nederlandse mannelijke
telg van de Goudse Carlier-familie.
Twee zonen van Jaques, te weten Aemout en
Samuel, werden de stamvaders van de twee
j'Clmilietakken, die tot in de Napoleontische tijd
vredig in Gouda samenleefden. Van de
'Samuel-tak' wonen nog steeds nakomelingen
met de naam Carlier in Gouda en naaste omgeving.'

Een voortvarend begin
Door het ontbreken van een doopboek uit de
desbetreffende periode is het eerste teken van
het bestaan van Jaques Carlier zijn huwelijksaankondiging. We vinden deze in het trouwboek van de St.-Janskerk, waarin zijn· verbintenis met de weduwe Hillege Gerrits vermeld
staat. De officiële tekst luidt: 'Jacques
Aemoutszn Cadier, jongeman van der Gouw
ende Hillege Gerrits, weduw van der Gouw,

beyde ter Gouw woonachtig, getrout den 29
Mey Anno 1616'.
Weduwe Hillege (Hillegont), waarschijnlijk
twee jaar ouder dan Jaques, had toen reeds een
vijtjarig huwelijksleven met de in 1614 overleden zwartverver Jan Blom, 'filius Zeghers,
swaxtverver van Hontschooten', achter de rug.
Zij verzorgde vier kinderen, twee van Jan Blom
en zijn eerste echtgenote Martijntgen Meys, en
twee uit haar eigen huwelijk met genoemde
Jan. Het huwelijk van Jaques en Hillege was
vrijwel zeker een gearrangeerde verbintenis.
Voor werkkracht en leiding in de ververij moest
er een opvolger komen. Een bemiddelende rol
is wellicht gespeeld door Mahieu de Sitter.
Deze Mahieu, in Gouda één van de meest vooraanstaande immigranten, en Jan Blom, evenals
Mahieu afkomstig uit het Frans-Vlaamse
Hondschoote, waren zeker goede kennissen en
waarschijnlijk zelfs huisvrienden. Mahieu en
andere betrokkenen zullen Jaques als een uitnemende huwelijkskandidaat hebben gezien. Hij
kwam uit het juiste milieu, kende van huis uit
het verversvak, en het is zelfs niet onwaarschijnlijk, dat hij al voor 1614 bij Jan Blom
werkzaam was. Zeker met een zeventiendeeeuwse instelling, waarbij de economische situatie werd gezien als de belangrijkste factor bij
het beoordelen van de kans op een goed huwelijk, was hij een uitstekende kandidaat. Zelf had
Jaques wellicht liever een echte jonge blom dan
een weduwe Blom gehad en zeker heeft hij
moeten wennen aan het onmiddellijke viervoudige vaderschap,
Materieel stond hier echter zeer veel tegenover. De overleden Jan Blom was de man die in
1604 door het Goudse stadsbestuur, bij één van
de vele pogingen om de lakennijverheid te
bevorderen, aangetrokken was als 'swartverwer'. Dit hield onder meer in dat hij tegen zeer
aantrekkelijke voorwaarden in het voormalige
Agnietenkloos-ter, grenzend aan de (nog steeds
bestaande) kapel, een ruime woning met aangelegen werkplaats kon huren. Jan zal deze kans
hebben gekregen op basis van zijn vakkennis,
opgedaan in Hondschoote, in de zestiende eeuw
één van de belangrijkste centra van een hoog

43

TIDINGE VAN DIE GOUDE

ontwikkelde textielindustrie. In vergelijking
met Arnoult Carlier en andere ververs, die weinig of geen overheidsondersteuning genoten,
verkeerde Jan Blom als protégé in een voorkeurspositie. Hetzelfde gold trouwens voor
Gedeon van Heumen, de stadsblauwverver, die
bedrijfsruimte had gekregen aan het
Nonnenwater, eveneens in een voormalig
kloostergebouw.
Het verversvak
Met het aanvaarden van de echtelijke staat nam
Jaques ook alle materiële voordelen van zijn
voorganger over. Als ongeveer 23-jarige kreeg
hij derhalve op zeer gunstige voorwaarden,
namelijk 36 gulden huur per jaar, de beschikking over een geheel ingerichte zwartververij,
gelegen aan een schone waterloop, een ruim erf
met daarop een 'calandermolen' en een loods
waarin een ' persoven'. Bovendien was er het
bestaande bestand aan klanten in Gouda en
daarbuiten. Voor de huisvesting van het gezin
was er de genoemde, reeds ingerichte ruime
woning. Jaques had zich geen beter begin kunnen wensen, zeker niet als we er vanuit gaan dat
met de materiële welstand de liefde voor
Hillege opbloeide.
De textielindustrie in Gouda was een verkleinde kopie van de. Leidse, zodat we ons aan
de hand van de nog aanwezige Leidse voorschriften of ' keuren' en vele andere gegevens,
ook een goede voorstelling kunnen maken van
de gang van zaken in de Goudse bedrijven,
waaronder uiteraard ook de ververij van Jaques.
Uit bewaard gebleven historische gegevens kon
nauwkeurig worden vastgesteld dat deze ververij zich naast de Agnietenkapel moet hebben
bevonden. Eén en ander werd bevestigd toen bij
graafwerkzaamheden in verband met de restauratie van de Agnietenkapel in de jaren 1972 en
1973 de ovens, behorend bij de verfketels weliswaar beschadigd, maar nog zeer goed herkenbaar tevoorschijn kwamen.
Gezien de complete inrichting van het bedrijf
van Jaques Carlier mogen we aannemen dat hij
een (klein) aantal personeelsleden in dienst had.
Hierbij is te denken aan een meesterknecht,
waarschijnlijk achtereenvolgens neef Abraham
Adriaanszoon Carlier (1584-1637), neef Jan
Adriaanszoon Carlier (1597-1644) en later zijn
eigen zoon Aemout Jaqueszoon Cadier (16281704). Verder waren er · wellicht één of meer
'handlangers' en zeker, naar zeventiende-eeuws
gebruik, de hulp van echtgenote en kinderen.
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Vijf bewogen jaren
In het jaar 1616 lachte het leven Jaques toe,
voorzover men daar in de zeventiende eeuw
met al zijn dagelijkse bedreigingen ooit over
kon spreken. Weliswaar reeds vroeg belast met
de gedeelde zorg voor een groot gezin, maar
daarnaast in het materiële vlak gezegend met
haast alles wat een 23-jarige maar mag wensen.
Er zijn redenen om aan te nemen dat in het
gearrangeerde huwelijk echtelijke liefde en
genegenheid opbloeiden, er werden kinderen
geboren, waarvan er twee zeer jong stierven.
Alleen Lijsbeth, de derde bleef in leven en zal
ook de volwassen leeftijd bereiken.
In januari 1620 bleek maatschappelijke erkenning door de magistraat, als hij tezamen met de
twee andere geprivilegeerde ververs de ververseed aflegt. Daarnaast werd hij beëdigd als
schutter en evenals zijn vader benoemd tot
vuurschouwer. In het bedrijf was voldoende
werk van klanten zowel van binnen als van buiten Gouda, de landelijke economie bloeide als
nooit tevoren.
Problemen ontstonden er op een geheel ander
gebied. In 1609 was, lang niet met algemene
instemming, het Twaalfjarig Bestand in de oorlog met Spanje ingegaan. Dit gaf de godsdienstige fanatici uit de twee groepen, welke in de
'staatskerk' tegenover elkaar stonden,. de gelegenheid om redelijk ongestoord enige reeds
jaren bestaande meningsverschillen uit te vechten. Het betrof hier de remonstranten en de contra-remonstranten, ook wel genaamd 'reckelycken en preziesen', die twistten over een aantal
geloofspunten, hoofdzakelijk verband houdende met de 'predestinatie' oftewel de voorbeschikking. Het waren meningsverschillen die in
onze geseculariseerde samenleving nauwelijks
nog aanspreken, maar in de zeventiende eeuw
bijna tot een complete burgeroorlog hebben
geleid.
De leden van de familie Carlier kozen in
meerderheid voor de remonstrantse kant en zij
volhardden in hun keuze toen deze richting in
juli 1617 door het ingrijpen van prins Maurits,
althans officieel, buitenspel werd gezet. Zij versaagden evenmin toen door een nationale kerkvergadering, de Synode van Dordrecht
(1618/19), de remonstran~ e leer officieel werd
veroordeeld en de voorgangers werden uitgestoten. Overigens heeft deze zelfde synode zich
ook intensief beziggehouden met het opstellen
van de uitgangspunten voor een nieuwe bijbelvertaling, uitermate belangrijk in een tijd, waarin nog geen sprake was van een algemeen gang-
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Ajb. I De drie opgegraven ovens van Jaques.

bare Nederlandse taal. Voor wat betreft spelling
en taalgebruik werd gekozen voor het dialect,
dat in de belangrijkste Hollandse steden werd
gesproken, gemengd met talrijke ZuidNederlandse elementen.
In een stad als Gouda, met een overwegend
"remonstrantsgezinde magistraat, veranderde in
eerste instantie niet veel. Wel werden de openlijke twisten tussen de groepen zodanig hevig,
dat gevreesd werd voor ingrijpen door de Prins.
In maart 1618 besloot de magistraat dan ook dat
de stad voor hem, met behulp van de stedelijke
schutterij en aangeworven 'waardgelders',
afgesloten diende te worden. Jaques, 25 jaar, en
wellicht ook nog zijn vader Arnoult, 53 jaar
oud, zullen deel hebben uitgemaakt van
genoemde schutterij.
Landelijk namen de gebeurtenissen ook hun
loop. Ondanks sterke tegenstand, zelfs uit zijn
eigen familiekring, bleef Maurits bij zijn keuze.
Langzaam maar zeker dreef hij zijn zin door,
het beruchte proces tegen Johan van
Oldebarnevelt werd aangespannen, eindigend
met diens veroordeling en terechtstelling in mei
1619.
De wet verzet
Ook ten opzichte van weerbarstige stadsbesturen volstond de stadhouder niet met halfslachtige maatregelen. Beginnende met de kleinere

steden maakte Maurits, vergezeld van een sterke troepenmacht, een ronde door de Republiek
waarbij hij in alle remonstrants-georiënteerde
steden 'de wet verzette'. Ook Gouda, vanouds
bekend als een bolwerk van 'reckelijckheid',
kwam aan de beurt. Prins Maurits bekommerde
zich niet om de opstelling van het Goudse
stadsbestuur en trok op 31 oktober 1618 ongehinderd met zijn vendels de stad binnen. Hij
dankte de gehele vroedschap af, hoewel aanvankelijk de meeste leden toch nog mochten
terugkeren. Na een volgende zuivering, een jaar
later, bleven echter slechts achttien van de veertig leden in functie en was de ommezwaai in
orthodox-calvinistisch richting een feit.
De gevolgen van deze 'verzetting' kwamen
hard aan voor d~ Goudse remonstranten. Waar
zij tot dusverre dominant aanwezig waren
geweest en vooral in het stadsbestuur de leidende posities in handen hadden, werden zij nu in
twee fasen van nagenoeg alle invloed beroofd.
De St.-Janskerk was hun ontzegd, weerspannige predikanten werden verbannen, het openbaar
uitoefenert van hun godsdienstoefening werd
verboden en plotseling bevonden ze zich vanuit
een bevoorrechte positie in dezelfde situatie ais
de sinds 1572 gedisGrimineerde rooms-katholieken.
Men legde zich niet zonder meer bij de nieuwe toestand neer, er was sprake van opstootjes,
zelfs tot in de St.-Janskerk, er werd met stenen
gegooid en reeds .vanaf de dag, waarop de St.-
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Janskerk overging naar de calvinistische minderheid, trokken de trouw gebleven remonstranten naar plaatsen buiten de stad waar
gepreekt werd door de voorgangers, van de
nieuw opgerichte Remonstrantse Broederschap.
Onder deze voorgangers bevond zich de <lestijd
zeer bekende Passchier de Fijne, die 's winters
zelfs op het ijs diensten leidde. Bij onraad
pleegde hij zich snel op de schaats uit de voeten
te maken, hetgeen hem de bijnaam 'ijsvogeltje'
opleverde. Hiernaast werden er in particuliere
woningen en andere lokaliteiten bijeenkomsten
georganiseerd. Aanvankelijk werd hiertegen
middels een soort schrikbewind zeer streng
opgetreden, later, na het overlijden van prins
Maurits, was er landelijk en stedelijk sprake
van een zeker gedogingsbeleid. Voorwaarde
was wel dat er periodiek aan de baljuw of een
andere gezagsdrager ondershands een vast
bedrag werd betaald. In Gouda ging het hierbij
om vierhonderd gulden per jaar. Reeds in 1629
was de situatie zodanig verbeterd dat er in de
Keizerstraat een eigen schuilkerk kon worden
gesticht. Deze kerk, geheel vernieuwd in 1870,
werd in 1989 gesloopt. Het in 1995 gerenoveerde poortgebouw is bewaard gebleven.
Jaques werd op uiteenlopende manieren met
de 'wetsverzetting' door prins Maurits geconfronteerd. Zo zal hij wel vreemd en enigszins
angstig hebben gekeken naar de manschappen
van de drie bereden vendels van het legertje, dat
Maurits in 1618 vergezelde, en dat achter zijn
ververij in de Agnietenkapel werd gelegerd. Dit
schijnt hem echter niet te hebben weerhouden
zich omstreeks dezelfde tijd actief op te stellen
bij de wederopstanding van de in de verdrukking geraakte remonstranten. Vrijwel zeker was
hij betrokken bij de organisatie van hun reeds
vermelde, verboden bijeenkomsten. Een sterke
aanwijzing hiervoor vinden wij in het
'Kamerboek' van de burgemeestersvergadering
in het verslag van 24 oktober 1619, waar wij
lezen dat aan vijf hiervoor ontboden burgers,
waaronder Jaques Aernoutszoon Carlier, een
oproep van het Hof van Holland was voorgelezen, waarin zij werden gelast zich 'datelicken te
vervougen nae den Haghe ende op Vrijdagh
eerstcomende goedts tijdts voor den noen alda- ·
er te compareeren voor de Raedtcamer vanden
voorschr. Hove'. Later blijkt dat het hierbij
inderdaad om verboden bijeenkomsten ging en,
gegeven het tijdstip en de gezindheid van
Jaques, mogen we als practisch zeker aannemen, dat het vergaderingen van remonstranten
betrof. Waarschijnlijk terecht veronderstellende
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dat ook bij de Goudse magistraat nog veel
remonstrantse sympathie leefde, wendden de
vijf opgeroepenen zich tot de magistraat om
hulp. 'Dese versoucken assisten van de Heren
ter saecke van dat sij geroepen zijn voor 't Hoff
ende willen bij eede beloven dat zij voortaen
gene meer vergaederinghen en zullen toelaeten'.
Het is onduidelijk hoe de zaak verder is afgelopen. Bij onderzoek in het overigens zeer uitgebreide archief van het Hof van Holland bleek,
dat juist over deze periode een serie stukken
ontbreekt. Al met al schijnen de gevolgen van
het incident voor Jaques niet zeer ingrijpend te
zijn geweest.
Het overlijden van Hillege
Na deze bewogen periode volgden er voor
Jaques en Hillegont twee rustiger jaren. Reeds
in de maand februari van het jaar 1622 sloeg het
noodlot echter toe en stierf Hillege Gerrits,
omstreeks 32 jaar oud, in haar waarschijnlij k
achtste kraambed. Op 22 febtuari stonden familieleden, vrienden en kennissen aan haar graf in
de St.-Janskerk.
Jaques bleef achter met zes jonge kinderen.
Jaques en Hillege waren in gemeenschap van
goederen gehuwd. Onder meer in verband met
de gecompliceerde gezinssamenstellil)g en de
geldende erfrechten moest de uitgebreide en
ook wel redelijk kostbare inboedel worden
geïnventariseerd. De aan de hand van deze
inventarisatie opgemaakte lijst is bewaard
gebleven en opgenomen in het notarieel archief
van het Goudse Streekarchief. Onder het hoofd
'Kledingstukken' vinden we van Hillege onder
meer haar 'Turxe rock' , haar 'Paerschen laeckensche rock' en een 'Rootscharrlaechensche
borsrock' , vrolijk-gekleurde herinneringen aan
het kortstondige en zware leven van een zeventiende-eeuwse huisvrouw, die weinig onbezorgde momenten en veel ve1moeienis en pijn moet
hebben gekend. Jaques moet van haar hebben
gehouden, want jaren later herdenkt hij haar
door de naam Hillegont te geven aan een van de
dochters uit ~ijn tweede huwelijk.
Van Jaques vinden we op de lijst zijn
'Roumàntel'. De eveneens vennelde 'Fluwele
muts' zal voorlopig in de kast zijn gebleven.
twee 'Zwarte hoeGelukkig zijn er ook
den'. Getuigen bij de inventarisatie waren
Gedeon van Heumen, de reeds eerder vermelde
blauwverver, en de welbekende Mahieu de
Sitter. Mahieu was een zeer goed zakenman die
vooruit dacht. Het grote gezin kon niet zonder
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moeder, er moest op korte termijn een vervangster worden gevonden. Opnieuw werd er, in
samenspraak met familie en relaties, een beloftevolle en economisch zeer passende verbintenis geregeld. De reeds jaren bevriende families
Carlier en De Sitter vonden elkaar in een dubbel verbond. Op de 24ste juli 1622 hertrouwde
weduwnaar Jaques Carlier met Hester de Sitter,
'jonghedogter van der Goude'. Haar broer
Samuel trouwde op dezelfde dag met Catalinty
Carlier, een zuster van Jaques. De huwelijken
werden gesloten voor het gerecht. De St.Janskerk kwam voor toegewijde remonstranten
voor huwelijkssluitingen niet meer in aanmerking. Onmiddellijk na het huwelijk reeds een
kleine verrassing. De stadsklerk, belast met
bevolkingsregistratie en inning van het 'hoofdgeld', meldde zich. De gezinssamenstelling
werd zorgvuldig genoteerd. De ambtenaar raakte echter kennelijk wat ontregeld door de
gecompliceerde structuur. Aan Jaques gaf hij
een foutieve doopnaam. Hij noteerde Lucas,
zeker vreemd in een tijd waarin deze naam zeer
ongebruikelijk was.
Opnieuw leken er voor Jaques onbezorgde
jaren voor de boeg te liggen. Een jonge sterke
echtgenote met de juiste achtergrond, een
gezond gezin, een goedlopend bedrijf. De uitgangspunten waren gunstig.
De familie De Sitter
"Evenals Jaques behoorde Hester tot de derde in
Holland wonende generatie van een ZuidNederlandse immigrantenfamilie. Grootvader
Jacobus de Sitter, afkomstig uit het in 1582
door de soldaten van 'beschermer' Anjou
geplunderde Hondschoote, was waarschijnlijk
omstreeks dit jaar in gezelschap van verwanten
en kennissen naar Leiden gevlucht en heeft daar
in 1583 het poorterschap verworven.
Verscheidene familieleden, waaronder zijn
zoon Mahieu, trokken, aangelokt door gunstige
voorwaarden, naar Gouda om tezamen met vakgenoten door hun toewijding en kunde de tex tielindustrie aldaar een nieuwe impuls te geven.
Mahieu, 'van de Neringe van de Zayen en
Greynen', werd Gouds poorter in 1602. Hij
woonde van 1603 tot 1612 met echtgenote
Jannetge Geerlofs aan de Raam (indertijd
Koningstraat), dan aan de Zeugstraat (huidig nr
94) en ten slotte van 1616 tot zijn overlijden in
1644 aan de Turfmarkt (nr 43). Beide laatste
woningen zijn nog steeds aanwezig en wellicht
zelfs nog gedeeltelijk in authentieke staat.
Mahieu was een voortvarend zakenman, hij

werd genoemd als Meester-Saydrapier, één van
de 'voornaemste binnen der stede van de
Goude', en had een werkplaats waarin 'verscheydene knechten ende jongens' doende zijn,
terwijl er 'luyden voor hem buyten sijn huys
wercken, alle wollecammers ende spinsters'.
Mahieu liet gaandeweg het toezicht over deze
nering grotendeels over aan zijn jongste zoon
David en handelde zelf in en buiten Gouda in
roerend en ook wel op enige schaal in onroerend goed. Hij manifesteerde zich hierbij als
een vasthoudend zakenman, die ook in latere
erfeniszaken met familieleden er zeker voor
zorgde, dat hem niet tekort werd gedaan.
Mahieu was niet de enige De Sitter, die via
Leiden naar Gouda kwam. Zijn broers Jan en
Abraham en zijn zuster Jannetge met hun nakomelingen vormden een zeer uitgebreide familie,
waarvan de nazaten tot omstreeks de
Napoleontische tijd in Gouda worden genoemd.
Het bekendste familielid was Capitein Pieter
Thomas de Sitter (ca. 1635-1691), een zeeheld,
wiens graf volgens niet geheel betrouwbare
bronnen in 1843 nog in de St.-Janskerk aanwezig zou zijn geweest.
Het inburgeringsproces
Bij het inburgeringsproces waren, zeker bij de
Carliers en hun kennissenkring, rpaar waarschijnlijk was dit verschijnsel algemeen, drie
generatiegebonden stadia te onderscheiden. De
eerste generatie had het zeer moeilijk.
Geestelijk en soms ook lichamelijk beschadigd
ten gevolge van vervolging en vlucht, kwam
men aan in een omgeving waar men wel werd
gewaardeerd om zijn ijver en geavanceerd vakmanschap, maar waar voor het overige van
spontane menselijke acceptatie beslist geen
sprake was. Aan een langdurig verblijf werd in
de eerste jaren in het geheel nog niet gedacht en
zeker indien men vanuit zijn oorspronkelijke
woonplaats geen geld of andere bezittingen
mee had kunnen nemen en niet over zeer bijzondere kennis beschikte, moest men onder op
de sociale ladder beginnen. Het lukte aan deze
eerste immigranten dan ook zelden om het
maatschappelijke peil van hun voorouders te
bereiken.
De tweede generatAe had het al wat makkelijker, men kende de taai, was minder getraumatiseerd en had zich verzoend met de consequenties van een permanente vestiging in het nieuwe
land. Men probeerde daadwerkelijk te verhollandsen en was vastbesloten om mee te profiteren van welvaart en economische groei, waarbij
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men nog steeds niet al te kieskeurig was bij de
keuze van werk en werkomstandigheden.
Zelfs voor de derde generatie was vaak de
strijd nog niet gestreden. De verworven posities
dienden op zijn minst tew.orden geconsolideerd
maar liever nog te worden verbeterd, zeker
voordat de reeds hier en daar dreigende economische terugslag toe kon slaan.
Voor de doeleinden van de derde en laatste
fase heeft Jaques zich ternauwernood behoeven
in te spannen. Hij belandde waarschijnlijk
vooral dankzij het 'netwerk' van zijn vader, op
betrekkelijk jeugdige leeftijd letterlijk en
figuurlijk in een 'gespreid bed'. Als belangrijke, stedelijk gesteunde zwartverver kwam hij
haast als vanzelfsprekend in de bovenhelft van
de plaatselijke 'midddenstand' terecht. Bij zijn
functie behoorde een goed-ingerichte werkplaats en een, zeker voor de zeventiende eeuw,
zeer grote woning met een ruim erf met opstanden. Dankzij zijn positie, die hij uiteraard wel
waar moest maken, volgden gaandeweg ook
diverse benoemingen in ·de van hogerhand
opgelegde publiekrechtelijke organisatie van de
stedelijke textielnijverheid.
Als gevolg van dit alles was voor Jaques het
inburgeringsproces al vroeg voltooid, erkenning en status waren aanwezig. Hij achtte het
dan ook, in tegenstelling tot zijn vader Arnoult,
niet nodig zijn voornaam te verhollandsen. Het
v~lt overigens op, dat hij, hoewel zeker beter
wetend, hierbij een van het gebruikelijke afwijkende spelling hanteerde. Aan de spelling van
zijn achternaam, aanvankelijk liet hij deze met
een K beginnen, gaf hij later weer een Franse
toets. De resterende aanpassingsverkramping
overboord zettende, keerde hij terug tot de oorspronkelijke C, aldus de dan reeds meer dan
vierhonderd jaar oude originele spelling van
zijn geromaniseerde germaanse naam in ere
houdende. Anderzijds was hij realistisch
genoeg om zijn kinderen Hollandse voornamen
te geven.

'Een vuyren kribbichen'
Het welvaartsbeeld, dat we ons bij een in de
Gouden Eeuw levende burger voorstellen, klopt
goed met de situatie die we bij Jaques aantreffen. Waarschijnlijk heeft hij zelden of nooit
echte financiële zorgen gekend. Belangrijk was
natuurlijk ook dat hij, of nog waarschijnlijker
Jaques en Hester tezamen, hun zaken weloverwogen hebben behartigd en de tekenen des tijds
steeds goed hebben verstaan. Zeer belangrijk
was natuurlijk de reeds genoemde uitermate
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gunstige economische uitgangspositie in het
jaar 1622. Over de toenmalige financiële situatie van Jaques krijgen wij een goed beeld aan
de hand van de op dat moment opgemaakte en
hiervoor reeds genoemde inventarislijst.
Vanwege de grote lengte (19 bladzijden) is het
niet wel doenlijk de gehele inhoud hier weer te
geven. Een aantal posten zijn evenwel het vermelden waard, omdat ze een idee geven van de
inrichting van de woning en de mate van welstand welke Jaques en zijn gezin toen reeds
genoten.
De inventarislijst onderscheidt in de woning
vijf ruimten te weten:
de 'Haertofecamer' met onder meer
een bed, dekens, gordijnen, meubelstukken,
kledingkisten en een meer dan volledige keukenuitrusting in koper, tin, ijzer, hout en aardewerk. Opmerkelijk zijn 'twee copere meerminnen voor de schoorsteen, twee ijsere vorckgens
daer men vleys mede uytwint, drie cleyne tafereeltgens met lijsten, een reysmondeline, goutgewichten, een schreyfley met lijsten'.
de 'Spinder' (een grote kast of ruimte
bij de bedstede). Ook in deze ruimte weer keukengerei en andere huishoudelijke hulpmiddelen.
het 'Voorhuys' . Opnieuw een overvloed aa11 huishoudelijke hulpmiddelen. Verder
klein meubilair en bijzondere zaken zoals 'vier
reysdossen, een reysvorckgen, drie preeckstoelen (kinderstoelen?) en een barnesteen stoofgen'.
de 'Achtercamer'. Deze kamer was
kennelijk in gebruik als slaapkamer. We vinden
er 'een bedde met hooft peuluwe' en uitgebreid
toebehoren. Ook een 'baeckermath, een kinderbeddeke, een vuyren kribbichen'. Er staan ook
nog merkwaardige zaken vermeld, waaronder
'een danckhuysgens bort'.
de 'Bovensolder'. Ook in de zeventiende eeuw reeds in gebruik voor 'rommelingh' en niet dagelijks benodigde zaken.
De inventarislijst bevat nog andere rubrieken.
Zo blijkt er voor 557 gulden en 2 stuiver aan
goud- en zilvergeld in huis te zijn. Er was ook
een assortiment aan gouden en zilveren sieraden, waaronder met tot de verbeelding sprekende namen zoals: 'e~n paar silveren kneesen
met een schub met silveren beslaegh en een silveren kettingh daarin, een silveren onderriem,
een silveren knoop met een silveren kettingh in
een tas, een kinder coralen vysgen, een silveren
kintclaeter met een kettingh daeraen, twee silveren beeckers een groote met een cleyne, twee
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silveren leepels, een silveren tromp die aen een
beurs hangt en noch een custenbuyl met een silveren kettingh daeraen'.
Werken en sparen
In het decennium, waarin Jaques zijn gunstige
uitgangspositie verwierl, verkeerde de Goudse
textielindustrie in een bloeiperiode. De voortvarende maatregelen, die omstreeks het jaar 1600
. door het stadsbestuur waren genomen, hadden
effect gesorteerd. Omstreeks 1620 was de lakenindustrie met circa 3000 arbeidskrachten de
belangrijkste plaatselijke bedrijfstak geworden.
Echter, reeds vanaf dit moment ging het
opnieuw bergafwaarts. Kennelijk was men toch
niet in staat om de formidabele concurrentie
van textielcentrum Leiden te weerstaan. Er was
regelmatig sprake van afzetmoeilijkheden en
eigenlijk tekende het toekomstige totale verloop van de nering zich reeds af. Het pleitte
voor de zakelijke capaciteiten van Jaques en
Hester dat zij van deze neergang niet het slachtoffer zijn geworden. Integendeel, er was sprake
van een voortdurende vooruitgang. In 1632
kocht Jaques het gehele complex aan de St.Anthoniestraat, te weten 'de eygen van een
huys ende erve met de ververye daarinne staende en gelegen aent Agnietenwater, mitsgaders
de schuyr ende 't erve daer de calandermolen
inne staet'. Voor deze aankoop moest geld van
de stad worden geleend, een schuld, welke
"reeds in 1642 geheel blijkt te zijn afgelost. Zelf
was Jaques in 1637 in staat om aan zekere
heren Loswenne en Delcourt een lening van
1100 gulden te verstrekken.
Jaques wist ook gebruik te maken van de
voortdurende steun, die het stadsbestuur bereid
was te geven voor het voortbestaan van de
bedrijfstak. Zo werd in 1631 het gebouwtje,
waarin zich de eigenlijke ververij bevond,
geheel gerenoveerd. Toen in 1645 de calandermolen ouderdomsgebreken begon te vertonen,
wendde hij zich tot de magistraat met het verzoek 'dat de calandermeulen nootsaeckelijck
sal dienen te werden gerepareert ende dat hij
van meeninghe niet en is om t'selve te laeten
doen overmits de groote oncosten die daer aen
sullen vallen, dat de Heeren van de Goude daertoe ordre souden gelieven te stellen om 't selve
te doen repareren tot beneficie van de neringe'.
Kennelijk wist Jaques 'de Heeren' te overtuigen, want in 1646 werd na onderzoek en rapportage de subsidie inderdaad toegekend.
Het is waarschijnlijk dat Jaques en Hester als
vooruitziende zakenlieden tijdens goede jaren

reserves hebben gevormd. Zij hadden hun geld
belegd in een groot, te verhuren huis op de
Korte Tiendeweg (huidig nr 10/12), terwijl er
ook nog sprake was van woningen in de
Groenendaal en in het Magdalenaconvent.
Daarnaast bezat het echtpaar rentebrieven. Bij
het overlijden van Jaques bleek er een totaal
vermogen van omstreeks tienduizend gulden te
zijn, zeker niet slecht na een reeds meer dan
dertig jaar durende terugloop in de branche.
Illustratief hierbij is dat een collega-verver,
Michiel Felbier, als vroedschapslid toch in een
gunstige positie, na zijn dood insolvent bleek te
zijn.
Samenvattend kan worden gesteld dat Jaques
en Hester naar voren komen als een degelijk
ondernemersechtpaar, dat na een voortvarende
start te maken krijgt met langdurige economische tegenwind. Desalniettemin hebben zij zich
zeer goed weten te handhaven en in redelijke
welstand kunnen leven. Dit zal enerzijds te danken zijn geweest aan vlijtige arbeid in de ververij, maar anderzijds door, na het omslagpunt,
terughoudend te investeren in een aflopende
bedrijfstak en nieuwe, lucratievere beleggingsvormen te zoeken, dit geheel overeenkomstig
de trend, die zich aan het einde van de Gouden
Eeuw steeds sterker manifesteerde. In dit
opzicht vertoonde hun handelen reeds de trekken die beschouwd worden als zijnde kenmerkend te zijn voor de achttiende eeuw.
De verdere levensloop van Jaques
Diverse familieleden vestigden zich in de loop
der tijd eveneens in de St.-Anthoniestraat of in
de naaste omgeving. Jaques' moeder, Jannetge
Braye en zijn broer Jan woonden na het overlijden van Arnoult op de hoek van Kleiweg en
Elsmarkt (thans Turfmarkt).
We hebben reeds gezien dat Jaques overtuigd
de remonstrantse geloofsrichting was toegedaan. Tezamen met zijn gezinsleden zal hij de
nieuwe schuilkerk aan de Keizerstraat trouw
hebben bezocht en het is ook niet onwaarschijnlijk .dat hij in het kerkelijk gebeuren
bepaalde functies heeft bekleed. De St.Janskerk werd nog wel betreden voor het bijwonen van begrafeni.sse.n. In of nabij deze kerk
werden immers nog steèds alle overleden christelijke burgers, ongeacht hun specifieke
geloofsrichting, begraven. Vrome katholieken
hadden daarbij nog wel de gewoonte een schepje gewijde aarde op de kist van hun overleden
familielid te werpen.
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In 1636, na de dood van· zijn moeder Jannetge
Braye, was Jaques betrokken bij de verkoop
van het ouderlijk huis aan de Vogelenzang. Zes
jaar later loste Jaques het restant van zijn afbetalingsschuld aan de stad af. Huis, erf en ververij waren nu zijn onbezwaarde eigendom.
In 1645 en 1646 vroeg Jaques, vanwege het
algemeen belang van de lakennering, subsidie
van het stadsbestuur voor de dure reparatie van
zijn calandermolen. Deze molen was reeds in
1613 door Jan Blom opgericht en zal zeker
ouderdomsgebreken hebben vertoond.
Op 10 juli 1653 werd aan Jaques ontslag verleend uit de schutterij, waarschijnlijk wegens
het bereiken van de zestigjarige leeftijd. Hij
ontving een pensioen van twee stuiver per
week. In 1660 kocht Jaques een eigen graf in de
St.-Janskerk.
In het jaar 1660 gaat de dan 67-jarige Jaques
zich metterdaad voorbereiden op een naderend
levenseinde. Blijkens het Gratboek van de St.Janskerk kocht hij op 9 oktober van genoemd
jaar een eigen graf en wel nummer 8 van de 26ste laag (rij) van de oude noordzijde, dichtbij
het centrum van de kerk. In januari 1663 was
Jaquès ernstig ziek, hij realiseerde zich dat het
einde nabij was en liet notaris Balbian komen.
Deze vond Jaques 'sieck in een stoel bij den
viere sittende, doch sijn verstant, reedenen en
memorie wel hebbende'. De verdeling van de
palatenschap werd vastgelegd: voor de 'vier
naergelaten kinderen van Lijsbeth Jacobs
Carlier, sijne overledene voordochter', was er
een legaat van 1000 Carolusguldens met
'Expres begeeren dat de vader van sijn voordochters kinderen in geenderley manieren sich
sa) hebben te bemoeyen met sijn testateurs achter te laten boedel, veel min dat hem daertoe
eenich acces sa! werden verleent ofte opening
van dien sa! werden gedaen, ende dit alles
omme sonderlinge reedenen hem testateur daer
toe moverende'.
Voor ieder van de gehuwde 'naerkinderen' ,
Aernout en Hillegont, waren er 250 Carolusguldens, en de nog niet gehuwde kinderen
Jannetge, Jacob en Samuel kregen 400
Carolusguldens alsmede een volledige uitzet.
'Wijders heeft hij testateur in de resterende
goederen sijnes naer te laten boedels geene van
dien uytgesondert tot sijn eenige ende universele erffgenaem genomineert ende geinstitueert,
gelijck hij nominerende en instituerende bij
desen, Hester Matheus de Sitter sijne lieve ende
welbeminde huysvrouwe'. Adriaen Verrijn en
Jochem Ariens Oosterhout, buren en waar-

schijnlijk huisvrienden, waren getuigen. Alles
was goed geregeld. Na 39 jaar herhaalde zich
de geschiedenis. Evenals indertijd zijn vader
was de verzwakte Jaques haast niet meer in
staat om te ondertekenen, het lukte hem nog net
om een scheefstaande krabbel te produceren.
Begin februari overleed Jaques. Voor de
begrafenis in zijn 'eigen graf' moesten 5 gulden
en 12 stuivers wor_den betaald. Voor 5 gulden en
4 stuivers werden de klokken geluid.

NOI'EN
1. BRONNEN

Behalve raadpleging van de in noot I van de eerste aflevering opgesomde oorspronkelijke en afgeleide bronnen is voor deze aflevering ook nog gebruik gemaakt
van het archief der Hervormde Gemeente te Gouda (te
weten het Grafboek). Voorts is de volgende literatuur
benut:
Tien jaren uit de Tachtigjarige Oorlog, door R. Fruin.
Overvloed en onbehagen, door Simon Schama.
Een do1p in de polder, door A. Tb. van Deursen.
Met goed fatsoen, door J.J. de Jong.
Mensen van klein vermogen, door A. Tb. van Deursen.
De lange 1veg naar vrijheid, door J. de Rek.
De St. -Janskerk te Gouda, door H.A. van Dolder-de
Wit.
Gouda, Beschrijving 1843, door A.J. van der Aa
Artikelenreeks betreffende' de Goudse geschiedenis,
door G. Schrijve('l; (Go11dsche Co11rant (]954-1966).
Ook nu werden de transcripties van de oorspronkelijke
zeventien~e-eeuwse akten grotendeels verzorgd door Harry
Carlier en zijn tekeningen van de hand van of werden
bewerkt door Gerard Pel. Correcties betreffende de Goudse
geschiedenis zijn afkomstig van Henny van Dolder-de Wit.
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KONINKLIJKE PUPILLEN
Goudse weesjongens naar het leger van Napoleon
Gerard Prins
Werkeloosheid
In de Franse tijd (1795-1813) verarmde
Nederland erg. De jaren er voor kenmerkten
zich al door economische achteruitgang. De
handel liep toen sterk terug. De werkeloosheid
werd mede daardoor onrustbarend groot. Grote
groepen van de bevolking raakten geheel afhankelijk van de bedeling.
Door de komst van de Fransen steeg de armoede nog meer. Van het begin af eisten zij grote
bedragen aan geld van het in hun ogen rijke
Nederland. Steeds kwamen er nieuwe troepen,
die op kosten van het land uitgerust en gekleed
moesten worden. Bovendien werd Nederland
gedwongen om met Frankrijk tegen Engeland
oorlog te voeren. Ook dat kostte miljoenen guldens.
Om de economie van Engeland te vernietigen
had Napoleon in 1806 het Continentaal Stelsel
ingesteld. Daarmede poogde hij dat land te isoleren en alle handel ermede onmogelijk te
maken. Het gevolg echter was dat de handel
van Holland bijna stil kwam te liggen. De koloniën waren voor het grootste gedeelte door de
Engelsen bezet. Ook daarmede was dus geen
liandel meer mogelijk. De Oost-Indische
Compagnie en de West-Indische Compagnie
waren trouwens al te gronde gegaan. Dit alles
had natuurlijk zeer nadelige gevolgen voor de
scheepvaart, die ook nog stil kwam te liggen
door de voor de Nederlandse kust patrouillerende Engelse vloot. De vissersvloot mocht niet
uitvaren, wegens vrees van de Fransen voor
smokkelarij. Daardoor kwamen allerlei aan de
scheepvaart verbonden bedrijven, zoals de
touwslagerijen en de scheepswerven, stil te liggen. Grote werkeloosheid en armoede was dus
het gevolg van de Franse maatregelen.
In Gouda heerste door die oorzaken ook grote
werkeloosheid en bittere armoede. De export
van pijpen, de laatste bron van welvaart voor de
stad, was grotendeels verdwenen. De scheepvaart door de stad verminderde aanzienlijk. Het
gevolg was dat een groot deel van de bevolking
zonder inkomen was. Hulp kon maar spaarzaam gegeven worden. De stadsregering was al
spoedig door haar reserves heen en had voortdurend geldgebrek. De beide weeshuizen, het
Heilige-Geestweeshuis en het Aalmoezeniers-

52

huis, hadden meer uitgaven dan inkomsten en
konden geen hulp van .de stadsregering meer
verwachten. Bovendien werd de rente op de
staatsschuld niet meer uitbetaald. De nood was
groot!
Per schuit naar Utrecht
Keizer Napoleon had voor zijn voortdurende
oorlogvoering veel soldaten nodig. Wat lag er
meer voor de hand dan de jongens uit de weeshuizen te halen en ze in het Franse leger op te
nemen? Het mes sneed dan aan twee kanten: de
kosten vari de weeshuizen verminderden en er
kwamen meer soldaten.
In heel Nederland werden jongens uit de. weeshuizen gehaald om Napoleon als soldaat te dienen, ook in Gouda. Koning Lodewijk Napoleon
liet voor die weesjongens zelfs een speciaal
legeronderdeel oprichten met een soort erenaam: de Koninklijke Pupillen, ook wel
Koninklijke Kwekelingen genoemd.
Op zondag de 9de van de Hooymaand (= juli)
1809 vertrokken 22 jongens in de leeftijd van
16 tot 20 jaar per schuit, begeleid door de beide
vaders van de weeshuizen en hun twee knechten, naar Utrecht om ingelijfd te worden in het
Etablissement waar zij als Koninklijke Pupillen
hun opleiding zouden krijgen.
Al in oktober 1806 hadden de regenten van
beide weeshuizen van de landdrost, via het
gemeentebestuur van Gouda, opdracht ontvangen om een lijst te maken van jongelingen, die
geschikt zouden zijn voor de militaire dienst.
Toen zij enkele dagen later werden gekeurd,
waarvoor generaal-majoor Duri naar Gouda
was overgekomen, werden zij allen afgekeurd.
Blijkbaar hadden zij niet zo'n goede conditie.
In 1808 kregen de regenten van burgemeester
Metelerkamp weer de opdracht een lijst te
maken, nu van -alle "kinderen" van het mannelijke geslacht met opgave van hun leeftijd. Op
30 juni 1809 kwam een nadere opdracht: alle
"jongelingen" van deze lijst van 16 jaar en
ouder en geschikt voor'de'krijgsdienst, moesten
de regenten met spoed opzenden naar Utrecht
om dienst te doen bij de Koninklijke Pupillen.
De stadsdoctor, W.F.Büchner, en de stadschirurgijn kregen de opdracht alle jongens, die
naar het inzicht van de Regenten van beide hui-
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zen geen duidelijk gebrek vertoonden, behoorlijk te onderzoeken. Dat gebeurde op zondag 9
juli. Van hen werden er 22 goedgekeurd. Vier
jongens hadden echter de keuring niet ' afgewacht: op 12 juni al waren zij verdwenen.
Misschien was burgemeester Metelerkamp
daardoor bang dat nog meer jongens de benen
zouden nemen? Hij maakte in ieder geval grote
haast met hun vervoer naar Utrecht. Nog diezelfde nacht zorgde hij ervoor dat een schuit
werd klaar gemaakt. Op maandagmorgen vier
uur werden de jongens gewekt om te vertrekken. Zij werden allereerst door de regenten van
beide weeshuizen "in gepaste termen aangesproken". Zij hoorden van hen de redenen
waarom zij zo vroeg gewekt waren, " 't geen
door hun vrij bedaard wierd aangehoord, zich
hun lot getroostende". Nadat zij zich aangekleed en verder klaar gemaakt hadden, werden
zij, begeleid door enige regenten, naar de schuit
gebracht, die aan "de aanslag" buiten de
Potterspoort lag. Ze werden op hun reis naar
Utrecht vergezeld door de binnenvaders én
twee knechts van beide weeshuizen. Voor
onderweg kregen de jongens nog brood, boter,
kaas mee, plus drie gulden zakgeld.
Afzonderlijk was een stadsbode door de burgemeester naar de directeur van het Etablissement
in Utrecht gezonden met de doopbewijzen en
andere papieren van de jongens en met een brief
met daarin het verzoek aan de directeur, kolonel
Ampt, de jongens na aankomst zo spoedig
mogelijk te keuren en de afgekeurden met de
binnenvaders in de schuit mee terug te zenden.
Diezelfde avond nog was de schuit in Gouda
terug. Er bleken zes jongens mee teruggekomen
te zijn, omdat ze afgekeurd waren: ze waren te

klein. De minimum-lengte voor het leger was
toen 1,649 m. Eén had kans gezien onderweg te
verdwijnen: Johannes Mels.
Keizerlijke Garde
Burgemeester A. H. Metelerkamp deed in een
brief aan de landdrost van Maasland verslag
van zijn activiteiten met de weesjongens. Hij
deed er alles aan om bij zijn superieur een
goede beurt te maken. Hij had de opdracht met
de meeste spoed en met accuratesse uitgevoerd,
zo schrijft hij. Ook had hij de regenten verplicht
de verdwenen jongens op te sporen en ze alsnog
te doen gehoorzamen. Verder had hij de regenten van de beide weeshuizen aangemaand, alles
te doen wat nodig was om de jeugd zo op te
voeden en op te leiden, dat zij tot de "Militaire
Stand" geschikt en bekwaam werden. Hij
besloot met het vertrouwen uit te spreken, dat
hij met zijn activiteiten aan het heilzame verlangen van Zijne Majesteit had voldaan.
Gelukkig voor hem waren in Gouda door hem
bij het wegvoeren van de weesjongens geen rellen van burgers te onderdrukken, zoals dat in
Rotterdam was gebeurd. Daarbij waren toen
meerdere weesjongens ontkomen. Die mogelijkheid van moeilijkheden bij het vertrek was
misschien ook wel een reden voor het zeer
vroege vertrek.
Als p.s. schreef de burgemeester aan de landdrost nog dat een opgave van de gemaakte kosten zou worden nagestuurd.
De burgemeester was met de verzending van de
jongelingen uit de weeshuizen nog niet klaar:
hij moest er tevens voor zorgen dat ook de jongens die door de diaconieën van de kerken
ondersteund werden, naar het Etablissement der
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Koninklijke Pupillen werden gezonden, uitgezonderd de joden. De diverse kerkenraden kregen van hem dus bericht dat ook zij een lijst
moesten leveren van jongens van 16 tot 20 jaar.
De namen van eventueel verdwenen jongens
moesten zij apart opgeven. Van de kerkenraden
kreeg hij daarop bericht dat er geen jongelingen
waren die in de termen vielen. Alleen de
Roomse pastoor had een jongeling opgegeven:
Andries van Leeuwen. Hij was wel vaderloos,
maar niet moederloos. Maar met dit geval raakte burgemeester Metelerkamp toch wel erg in
verlegenheid. Hoe te gedragen? vroeg hij zich
af. De moeder van de jongen was, na "gescha.votteerd"' te zijn, gevangen gezet en vervolgens
uit de stad verbannen. Hij, de burgemeester,
durfde het niet op zich te nemen de jongen nu
op eigen gezag op te zenden voor de wapendienst van Zijne Majesteit. De beslissing liet hij
dus over aan de landdrost.
Voor dienstneming in het Franse leger bleek
toen in Gouda, ondanks de armoede, niet veel
liefhebberij te zijn, want er waren geen jongelingen die zich vrijwillig voor de wapendienst
hadden gemeld of die door hun ouders daarvoor
waren aangegeven.
Ruim twee jaren later, op 15 november 1811,
waren nog negen weesjongens aan de beurt.
Ondertussen had keizer Napoleon Nederland
bij het Groot-Franse rijk ingelijfd. Een burgemeester heette nu voortaan maire. Mr. A.
H.Metelerkamp was wegens ziekte vervangen
door mr. A.J. van der Does. En het HeiligeGeestweeshuis was, wegens bezuinigingen,
gefuseerd met het Aalmoezeniershuis.
Er waren elf jongens beschikbaar, van wie één
eigenlijk een vondeling was; hij moest ook in
dienst. Twee jongens werden afgekeurd: de één
vanwege zijn ziekelijk en zwak gestel, de ander
om zijn kleine en geringe gestalte. De regenten
van het Aalmoezeniershuis moesten er voor
zorgen, dat de jongens minstens voorzien
waren van een ordentelijke buis, een broek,
twee hemden, een paar kousen, een paar schoenen en een pet of hoed. Deze kleding behoefde
alleen geschikt te zijn voor de reis, want daarna
zouden die toch verwisseld worden door andere·kleren: een militair uniform. De jongens werden nu niet bij de Koninklijke Pupillen ingedeeld, maar bij de Keizerlijke Garde in
Rotterdam. Vertrek: op zondag 15 november
1811, 's morgens om half acht van het
Rotterdamse Wagenveer. De reis ging dus per
paardenwagen.
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Symbolische prent waarop Napoleon als usurpator.
Zijn hand strekt zich uit naar de landen buiten
Frankrijk, terwijl zijn oorlogen tienduizenden mensenlevens verslinden. Op de muts een raaf en de
cocarde op zijn kraag stelt een spin in zijn web voor.
Collectie Cremer, inv.nr. 492, Algemeen Rijksarchief
's-Gravenhage

Keizer Napoleon was toch niet zo tevreden met
de voormalige Koninklijke Pupillen, die zijn
broer Koning Lodewijk Napoleon overal in het
land uit de weeshuizen had gehaald. .Hij heeft
ze op de vloot geplaatst2. Volgens Napoleon
waren Nederlanders geen goede soldaten. Maar
als matrozen bleken deze jongens ook niet te
voldoen. Dat kwam doordat ze een veel te
zwakke gezondheid hadden. En die was ontstaan door ondervoeding in de laatste jaren die
zij in het weeshuis woonden.

Noten:
1) "Schavoneren: Op het schavot staan om als opvoedende
straf een executie mee te maken. (Zie drs. Suzan van der MarkHoevers: "Het schavot, gruwel en pijn", in: Tidinge van 24
januari 1997 tg.v. de restauratie van het stadhuis van Gouda.)
2) Deze Pupillen waren waarschijnlijk beter af dan de
Keizerlijke Garde. Die werd in 1812 tijdens de catastrofale
veldtocht in Rusland ingezet. Niet veel Nederlandse soldaten
keerden hiervan·terug.

Bronnen en literatuur:
Streekarchief Midden-Holland Oud Archief
1.10.01, inv.nrs. 231 ei'1254.
H.T. Colenbrander, Inlijving en opstand (1941).
J.E.J. Geselschap, 'Het Verenigd Wees- en
Aalmoeseniers-huis te Gouda 1495-1948', in:
A. Scheygrond e.a., Gouda zeven eeuwen stad
(1972).
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HOE VINDINGRIJKHEID (TIJDELIJK)
EEN KERKORGEL REDDE
Interview met Gerard Galama door H.M. Vente
Twee kerken
G.J.A. (Gerard) Galama werd geboren in Gouda
in het jaar 1915. Zijn vader was in 1900 naar
Gouda gekomen als molenaar. Hij had de molen
'de Korenbloem' aan de Vest gekocht. In 1926
werd dit maalbedrijf geëlektrificeerd en werden
bovenstuk en wieken verwijderd, omdat ze
scheef stonden. De romp van de molen, die als
graanpakhuis in gebruik was, brandde in de
nacht van· 14 op 15 april 1949 af.
Galama senior had twee zonen, Gerard en Nico.
In 1946 namen zij het bedrijf over, waarbij Nico
het molenaarsvak ging uitoefenen en Gerard de
zakelijke belangen van het molenbedrijf ging
behartigen.
Door omstandigheden heeft Gerard Galama
bemoeienis gehad met een geheel ander monumentaal gebouw in Gouda, dat inmiddels eveneens uit het Goudse stadsbeeld is verdwenen.
Aan de Kleiweg heeft op ongeveer de plek, waar
zich nu het grote winkelpand van Vroom &
Dreesmann (V &D) bevindt, een imposante
rooms-katholieke kerk gestaan. Deze kerk,
bekend als de Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaartkerk van de Wereldherenparochie, werd in
het najaar van 1964 afgebroken. Niet ver daarvandaan, aan de Gouwe, stond de Gouwekerk,
die toebehoorde aan de Franciscanen. Galama
behoorde tot de Gouwekerk-parochie en volgde
daardoor van nabij de besluitvorming die leidde
tot de verdwijning van de Kleiwegkerk. Galama:
De kerk werd gesloten in verband met het feit dat
de binnenstadsparochies in Gouda zoveel
parochianen zagen vertrekken naar de nieuwbouwwijken in Gouda-Noord. De rooms-katholieke geestelijkheid in Gouda had zich op de verhuizing van de parochianen naar Noord ingesteld door een nieuwe kerk te bouwen aan het
Aalberseplein, de St.-Joze.fkerk geheten.
Wat te doen met de kerken in de binnenstad? Er ·
is toen besloten om één van de kerken te sluiten.
Zo verhuisde de Wereldherenparochie ten slotte
van de Kleiwegkerk via tijdelijke huisvestingen
naar een nieuwe kerk aan de Krugerlaan. De
Franciscanerparochie van de Gouwekerk vond
onderdak in de kerk aan het Aalberseplein in
Gouda Noord.

De Kleiwegkerk was heel duur in het onderhoud
en daarom werd besloten deze te sluiten en te
verkopen. Dit besluit was genomen door het
kerkbestuur van de parochie met pastoor Regeer
aan het hoofd, die tevens deken van Gouda was.
Alhoewel ik niet in dat bestuur zat wist ik als
parochiaan van de meeste zaken die zich afspeelden, zijdelings wel af
Ontruiming
Op een avond bracht deken Regeer een bezoek
aan Galama en vroeg hem of hij als lid van de
oude Franciscanerparochie zitting wilde nemen
in het kerkbestuur ter vervulling van de vacature van kerkmeester. Na enige bedenktijd stemde
Galama hiermee in en werd hij geïnstalleerd als
kerkbestuurslid. Galama herinnert zich:
Er waren zoveel veranderingen in de kerk dat je
goed moest overwegen wat de consequenties
van je besluit zouden kunnen zijn. Maar na het
inwinnen van een aantal inlichtingen en een
tijdje nadenken heb ik ja gezegd. ·Zodoende
kwam ik in het kerkbestuur van onder andere de
oude Kleiwegkerk terecht. De onderhandelingen
over de verkoop van de kerk waren. toen al ver
gevorderd, dus bU de eerste vergaderingen van
dat kerkbestuur wist ik van heel veel dingen die
men besprak, nog weinig af Het was belangr!ik
dat ik luisterde en zo inzicht kreeg in de dingen
die speelden.
V&D bleek de koper van de Kleiwegkerk te
zijn. Ze had de kerk gekocht met de bedoeling
hem af te breken en een nieuw winkelgebouw
op die plek te zetten. V&D wilde oplevering van
de kerk na een van tevoren afgesproken periode.
Het kerkbestuur mocht de inventaris eruit halen,
maar alles wat daarna nog aanwezig was, zou
toevallen aan de koper. Galama hierover:
Dit was voor ons als kerkbestuur een alleszins
acceptabele conditie, die ons enige tijd gaf de
inventaris te verkopen, ofop een andere manier
op te ruimen. Het altaar; de banken en andere
zaken gingen vlot weg omdat er in die tijd veel
kerken werden gerestaureerd of nieuive kerken.
werden gebouwd. Een probleem echter vormde
het orgel. in het publicatieblad van het bisdom,
bestemd voor de dekenaten, waarin de kerkbe-
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sturen de gelegenheid werd geboden te adverteren met wat men aan te bieden had, werd een
half jaar lang regelmatig geadverteerd met het
orgel. Respons bleef echter uit. Wat betreft de
met de koper van de kerk afgesproken opleveringsdatum ging de tijd dringen. Het werd zelfs
zo nijpend dat het er naar uitzag dat wij het orgel
zouden moeten laten staan. Er liepen al onderhandelingen over de sloop met een oud-ijzerhandelaar. Mijn idee was echter d.at een orgelbouwer altijd wel materiaal nodig heeft voor herstel
van andere orgels of voor nieuwbouw en dat
zo 'n man misschien wel meer geld zou willen
geven dan een sloper. Omdat ik een kennis had
die het beroep van orgelbouwer uitoefende, heb
ik het kerkbestuur enig uitstel gevraagd om de
mogelijkheid nog wat meer geld voor het orgel te
kunnen krijgen, te onderzoeken. Aldus werd
besloten. Ik heb toen contact opgenomen met die
relatie van mij, orgelbouwer Vermeulen uit
Weert, een bekende firma op dit gebied. Daarbij
heb ik hem uitgenodigd naar Gouda te komen. Ik
ben samen met hem op een avond naar de kerk
gegaan. Vermeulen was een vakman. en hij
bekeek de zaak goed. Het orgel was nog aangesloten. op de elektriciteit zodat hij er nog op spelen kon. Ik had nog nooit iemand gehoord die
zoveel moois uit dat orgel haalde. Het was in
mijn ogen een bijzonder orgel. We hebben toen
een overeenkomst gemaakt die veel aantrekkelijker was dan wanneer het zou worden gesloopt.
Het orgel zou worden afgebroken en naar Weert
worden vervoerd. Omdat de heer Vermeulen zelf
voor vier weken op reis moest kreeg ik toestemming alles met zijn zoon af te handelen.

Niet Weert maar Bussum
Er kwam evenwel een kink in de kabel. Galama
memoreert:
Er ging een week voorbij. Toen belde deken
Regeer mij in opdracht van de vica"ris op met de
mededeling dat de verkoop aan Vermeulen niet
door kon gaan en dat er ook niet gesloopt mocht
worden, omdat een parochie in Bussum, de
Vitusparochie, er belangstelling voor had. Ik heb
toen gezegd dat voor mij de mondelinge verkoopovereenkomst met Vermeulen uit Weert volledig rechtsgeldig was. De verkoop is gesloten,
zo vertelde ik, en daarom zal de pastoor uit
Bussum met de nieuwe eigenaar van het orgel uit
Weert over de eventuele aankoop moeten spreken. Ik was wel bereid om als contactpersoon
tussen de twee partijen op te treden. Na met
Vermeulen junior gesproken te hebben werd
besloten de verkoop ongedaan te maken tegen
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een billijke vergoeding.
Zo werd het orgel dus verkocht aan de parochie
in Bussum, en niet gesloopt, en evenmin in
onderdelen naar Weert vervoerd. Galama:
Van de orgelcommissie van de Vitusparochie in
Bussum heb ik een. bedankbrief ontvangen voor
mijn bemiddeling en een uitnodiging voor bijwoning van de ingebruikneming. Hiervan heb ik
geen gebruik gemaakt. Helaas, achteraf
beschouwd. Later hoorde ik dat Vermeulen senior het met de gang van zaken niet helemaal eens
was. Hij had waarschijnlijk de zaak anders willen afhandelen. Maar ik had in opdracht van
hemzelf met de zoon onderhandeld. Die had dus
in afwezigheid van zijn vader de zaak zo geregeld.
Toch was het orgel in zijn nieuwe omgeving
geen lang leven beschoren. Waren het niet slopershanden die het orgel voortijdig deden verdwijnen, op een andere, minstens zo drastische
wijze werd het vernietigd. Galama ten slotte:
Het orgel was zo goed, dat verschillende organisten van naam er concerten op hebben gegeven. De kleine kapel naast de Vituskerk werd verkocht aan de Nederlandse Televisie Stichting om
als TV-studio te worden gebruikt. Deze studio
werd bekend als de 'Studio Vitus' oftewel de
Vitusstudio. Het orgel lii de kerk is toen ook nog
wel bespeeld tijdens TV- en radioprogramma's.
Maar helaas is het orgel niet gespaard gebleven
toen in 1988 bij een brand de Vitusstudio volledig in de as werd gelegd, waarbij ook de kerk
zwaar werd beschadigd.
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BOEKBESPREKING
Wi Florens...
C.J.W. Akkerman
Gouda ligt midden in het veengebied waarvan
de ontginning in de dertiende eeuw, de eeuw
van graaf Floris V, grotendeels werd afgerond.
Gouda ontving van diezelfde Floris in 1272
stadsrechten en in 1282 tolvrijheid. De stad lag
in de dertiende eeuw bovendien in het grensgebied van twee machtsblokken: Holland en het
Sticht. De grenzen van die twee invloedssferen
zouden ten tijde van het bewind van Floris V
veranderen en Gouda kreeg daardoor de kans in
korte tijd uit te groeien tot de grootste
Hollandse stad nabij de Hollands-Stichtse
grens. Met meer dan gewone belangstelling
moeten daarom velen in Midden-Holland en in
Gouda in het bijzonder, een publicatie tegemoet
hebben gezien over zowel graaf Floris V als
het tijdsgewricht waarin hij leefde.
Wi Florens ... maakt die verwachtingen volledig
waar. Het is een fascinerend boek over een van
onze bekendste historische figuren, die al in
zijn tijd de bijnaam "der keerlen God" meekreeg en die voor altijd is verbonden aan het
jaar 1296, waarin hij bij een uit de hand gelopen ontvoering door een groep edelen werd vermoord. In 366 bladzijden nemen maar liefst
twintig auteurs de figuur van Floris V onder de
loep en schetsen aldus een veelomvattend en
boeiend beeld van de wereld waarin hij leefde.
Waar veel historische publicaties mank gaan
aan een eenzijdige belichting van hun onderwerp, . zo blinkt deze uit in veelzijdigheid.
Daarbij worden we aangenaam verrast door
soms onverwachte invalshoeken. De inleiding
over het grafelijke machtsspel tegen het decor
van de Europese politiek geeft een kernachtige
omschrijving van de opbouw van het boek. De
graaf is en blijft de hoofdpersoon, maar de
omgeving waarin hij leefde, wordt als het ware
in concentrische cirkels verkend en beschreven.
Het tweede deel, De tijdgenoten: het graafschap Holland in Europese context, bestaat uit
vier hoofdstukken die uitgebreid ingaan op de
persoon van graaf Floris V en op het toneel van
de Europese politiek, waarop hij zich waagde.
De dertiende eeuw was vooral een eeuw van
veranderingen. De Europeanen legden de eerste
contacten met de Arabische wereld en Azië.
Holland, strikt genomen eigendom van de
Duitse koningen, bevond zich in een wisselend

krachtenveld tussen Frankrijk, Engeland en
Duitsland, maar al sinds twaalfde eeuw onttrokken de Nederlandse gewesten zich geleidelijk aan de souvereine macht. Ingewikkelde
dynastieke en lokale belangen bepaalden in die
tijd nog de keuze van huwelijkspartners en
huwelijksverbintenissen be-paalden op hun
beurt de verhoudingen in Lage Landen. Ook het
huwelijk van Floris V met Beatrijs van
Dampierre, dat waarschijnlijk in 1269 werd
voltrokken, paste in dit dynastieke machtsspel.
Rond 1277 wist Floris zich definitief los te
maken van familie-invloeden en in amper twintig jaar tijd wist hij in de gewesten Holland en
Zeeland op tal van terreinen ingrijpende veranderingen tot stand te brengen. Veelzeggend is
dat hij zijn eerste oorkonde ondertekende hij
met "Ic Florens" en latere met "Wi Florens".
In historische publicaties wordt de archeologische expertise nog wel eens buiten beschouwing gelaten, maar gelukkig is dat in Wi
Florens... niet het geval en dat geeft deel drie
van deze studie duidelijk een toegevoegde
waarde. Aan dit deel, over de beschrijving van
de materiële wereld, werkt een aantal auteurs
mee die hun sporen op het gebied van de
archeologie ruimschoots hebben verdiend. De
beschrijving van de materiële wereld valt uiteen
in vier boeiende hoofdstukken. Allereerst komt
het "gemaakte" landschap van de dertiende
eeuw aan bod met veel aandacht voor de veenontginningen, gevolgd door een hoofdstuk over
de materiële cultuur in Holland en Zeeland in
de dertiende eeuw. Hierin onder andere veel
aandacht voor huisvesting en interieurs. Een
derde hoofdstuk is volledig gewijd aan
Dordrecht dat lange tijd de belangrijkste stad in
Holland was en in het vierde komen de handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland aan
de orde.
Deel vier behandelt de machtsfactoren in de
binnenlandse politiek. Hier worden de machtsmiddelen toegelicht waarmee de veranderingen
in deze eeuw bewerkstelligd werden. Na een
hoofdstuk dat is gewijd aan adel en ridderschap, wordt de politiek van Floris om controle
te krijgen over West-Friesland en het Sticht uiteengezet.. Met name het deel over de indamming van de macht van .het Sticht, dat in onze
streek nog lang zijn invloed deed gelden, moet
lezers uit Gouda en omgeving aanspreken.
Overigens hoefde hij niet veel strijd te leveren
om het Sticht in de hoek te drijven. Zo zette hij
in zijn strijd doelbewust kastelen in, die hij in
juist die gebieden liet bouwen, waar hij zijn
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invloed wilde vergroten of verdedigen.
Ook op administratief gebied voltrokken zich in
de tweede helft van de dertiende eeuw ingrijpende veranderingen. Rond 1250 waren nog
vrijwel uitsluitend kloosterlingen geoefend in
het gebruik van het schrift, zodat alleen in
kloosters oorkonden en andere geschriften konden worden opgesteld. Maar die situatie zou
onder Floris snel veranderen. De ontwikkelingen op economisch, sociaal en politiek gebied
en de toenemende organisatie op allerlei
niveaus, deed de behoefte aan oorkonden, overeenkomsten en dergelijke sterk toenemen en
daarmee ook de behoefte aan mensen die konden lezen en schrijven. De de1tiende eeuw geeft
dan ook een sterke toename van het aantal klerken in de steden te zien. Behalve zonder schrijvers, konden middeleeuwse machthebbers ook
niet zonder geldschieters. Dat gold uiteraard
ook voor graaf Floris. Aan de manier waarop
hij financiële middelen vond om te kunnen blijven functioneren en aan zijn relatie met zijn
geldschieters is een afzonderlijk hoofdstuk
gewijd. Belangwekkend is het hoofdstuk over
de opkomst van de dorpsgemeenten of buurschappen op het platteland. Op lokaal niveau
werden in dorpsgemeenten aan het publieke
gezag ontleende taken uitgeoefend. Tot op
zekere hoogte was er sprake van zelfbestuur,
van eigen regelgeving, van eigen rechtspraak
en van beheer van gemeenschappelijk goederen. Door deze relatieve autonomie van de
dorpsgemeenten veranderden de verhoudingen
op het platteland grondig. De oude feodale verhoudingen tussen grootgrondbezitters en horigen begonnen te verdwijnen en nieuwe kwamen daarvoor in de plaats. In de dertiende eeuw
liepen oud en nieuw echter nog vaak door
elkaar.
In het vijfde deel van het boek passeert de culturele wereld de revue. Een belangrijke bron
van informatie over graaf Floris en de tijd waarin hij leefde, is de Rijmkroniek van Melis
Stoke. Deze kroniek wordt uitgebreid besproken, gevolgd door een hoofdstuk over het culturele leven in Holland en Zeeland.
Deel zes, Floris sinds de moord, bevat verrassende schetsen van het voortleven van Floris in
de historie na zijn gewelddadige dood. Hoe het
hem in de Nederlandse geschiedschrijving is
vergaan, wordt in het eerste hoofdstuk uit de
doeken gedaan. Het met fraaie afbeeldingen
gelardeerde volgende hoofdstuk licht het zogenaamde 'nachleben' van Floris in de beeldende
kunst toe. Vermakelijk is het hoofdstuk over de
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vraag waarom het leven van Floris V nog nooit
is verfilmd. In dit hoofdstuk wordt de
Hollandse graaf vergeleken met andere historische figuren die eveneens geweldadig aan hun
einde kwamen, maar die in. tegenstelling tot
Floris wél in films en toneelstukken figureerden. In het laatste deel van het boek wordt
onder de titel Der keerlen God? tenslotte de
balans van het bewind van graaf Floris opgemaakt.
Voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis
van Gouda en omgeving, maar vooral voor hen
die historisch onderzoek verrichten, bevat het
boek inspirerende aanknopingspunten. Jammer
dat in het deel over de materiële cultuur bijna
alle aandacht uitgaat naar Dordrecht als machtigste stad in Holland en Zeeland ten tijde van
Floris V. De steden die van Floris nota bene
stadsrechten mochten ontvangen, waaronder
Gouda, Leiden, Gorichem en Schiedam, blijven
echter buiten beschouwing. Een ander minpuntje is het ontbreken van een zakenregister, waardoor het lastig wordt om snel .door het boek verspreide vermeldingen van bijvoorbeeld Gouda
op te sporen en Wi Florens... als naslagwerk dus
weinig diensten zal bewijzen.
Desondanks mogen we resumerend stellen dat
het boek door de gekozen benadering en door
de nieuwe gegevens die het presenteert, veel
waardevolle informatie bevat voor allen die in
deze voor Holland en Zeeland zo belangrijke
figuur en zijn tijd geïnteresseerd zijn. Door die
veelheid van informatie vraagt een enkel hoofdstuk nogal wat concentratie, maar de meeste
hoofdstukken laten zich plezierig lezen. Ook de
uitvoering van het boek verdient een compliment. Zwart-wit illustraties van goede kwaliteit
worden afgewisseld met fraaie afbeeldingen in
kleur van middeleeuwse taferelen.

Besproken boek: Wi _Florens; De Hollandse
graaf Floris V in de sà~enleving van de dertiende eeuw; D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke
en H. Sarfatij (red.); Utrecht, Uitgeverij
Matrijs; gebonden, geïllustreerd (kleur en
zwart-wit), 366 blz., bibliografie en register op
personen; f 15-, ISBN 90 5345 098 X.
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EEN JARIGE KONINGIN ?...
DAN VERSIERDE GOUDA DE STAD !
Henny van Dolder - de Wit
Als men leest hoe de bevolking in en rond
Gouda vroeger Koninginnefeest vierde, dan
valt direct op hoe totaal anders de tijd was dan
die waarin wij nu leven. Een eerdere publikatie in de Tidinge 8 (1990) over het 25-jarig
ambtsjubileum van burgemeester Van Bergen
IJzendoorn in 1889 gaf een indruk hoe uitbundig de stad werd versierd. Hoeveel te meer
voor de Koningin, al vierde deze haar verjaardag in besloten kring, binnen de muren van het
paleis. Bovendien waren de jonge koningin
Wilhelmina en vooral haar moeder Emma zeer
geliefd bij het volk.
Toen koningin Wilhelmina vijftien jaar werd,
op zaterdag 31 augustus 1895, was het buitengewoon fraai weer. Van alle openbare gebouwen en de meeste particuliere huizen in Gouda
wapperden de vlaggen. Op de Blekerssingel
was een erepoort opgericht, maar ook kleinere
straten zoals de Vogelenzang (nu Wilhelminastraat), Speldemakerssteeg en Cappenersteeg
waren met groen versierd.
Om negen uur in de morgen trok een optocht
door de stad, bestaand uit kinderen van de
zondagsschool 'Heil des Volks', die allen na
afloop een traktatie kregen. Van 10 tot 11 uur
strooide het carillon, bespeeld door stadsbeiaardier W.K. van Zutphen jr., vrolijke klanken
over de zonovergoten stad.
Omstreeks 11 uur was het in de tuin van de
sociëteit 'Ons Genoegen' aan de Boelekade
een drukte van belang. Maar liefst 267 deelnemers verzamelden zich daar om, voorafgegaan
door het Muziekkorps van de Schutterij in
optocht naar de Markt te marcheren voor het
houden van volksspelen. Iedere groep droeg
een eigen vaandel, voor deze gelegenheid kosteloos beschilderd door een Goudse firma. De
onderdelen van de spelen bestonden uit mastklimmen, tobbesteken, zaklopen, sprietlopen,
broodjeshappen en stroophappen. Vooral dit
laatste moet grote hilariteit onder de toeschouwers hebben veroorzaakt.
Terwijl de spelen nog aan de gang waren werden de deelnemers met twintig tegelijk toegelaten in het Boterhuis, de huidige Burgerhal

onder het stadhuis. Hier kreeg iedere. deelnemer een krentenkoek, een broodje met worst
en een glas limonade of bier. De versnaperingen waren kosteloos door Goudse bedrijven
beschikbaar gesteld.
Vervolgens werd er op de Markt een ringrijderij gehouden, georganiseerd door de Goudsche
Harddraverij-Vereniging
"Eendracht
maakt Macht". Vrouwelijke deelnemers konden de volgende prijzen winnen:
1ste prijs: een werktafeltje
2de prijs: een album op standaard
3'de prijs: een schilderij van koningiq ·
Wilhelmina.
De winnende heren werden verblijd met:
1ste prijs: een thermometer
2de prijs: een buste (?), mogelijk een borstbeeld van de Koningin
3de prijs: een inktkoker
Om 7 uur begon de traditionele orgelbespeling
in de St.-Janskerk door Jaap Spaanderman,
met medewerking van de orkestvereniging
'Euphonia', leerlingen en oud-leerlingen van
de Stedelijke Muziekschool. De belangstelling
was zo groot dat velen zich met een staanplaats tevreden moesten stellen.
Voor het Muziekkorps van de Schutterij was
het een bijzonder drukke dag, want om 8 uur
's avonds lieten zij zich al weer horen in de
muziektent op de Markt. Vele Gouwenaars
slenterden door de straten om te genieten van
de verlichting, bestaande uit honderden vetpotjes. Tegen de Doelenbrug was een verlichte hoofdletter W op de achtergrond geplaatst,
wat volgens de Goudsche Courant "een uitstekend effect maakte".
Ook in de omringende dorpen werd veel werk
gemaakt van de viering van Koninginnedag.
In Haastrecht was er voor kinderen een race
met versierde sportkarren, waaraan 12 meisjes
deelnamen. Verder was er tonrijden, houtjesra- ·
pen, eieren slaan en 'lei .en bal slaan'.
Tussen het vrolijke publiek bevonden zich ook
personen met minder goede bedoelingen. Een
man maakte zich meester van een kleine lade
met geld die iil een handkar stond. Het was
beslist een dief met gevoel voor humor, want .
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Historische optocht 31 augustus 1908

hij liet een briefje achter met de volgende
dichtregels:
Ter ere van de Koningin,
pikte ik dit bakje in !
De eigenaar van de handkar zal weinig waardering voor deze poëzie hebben gehad !
Omstreeks 1910 kon men zich jaarlijks een
è'ompleet programmaboekje aanschaffen
waarin alle activiteiten op Koninginnedag
stonden vermeld. Op de eerste bladzijde staat:
"De heeren werkgevers worden beleefd verzocht hunnen ondergeschikten zooveel mogelijk vrijaf te geven, ten einde hen in de gelegenheid te stellen van de feesten te kunnen
profiteren".
Om 9 uur trok er een optocht door de stad,
voorafgegaan door het Stedelijk Muziekkorps
en het Rooms Katholiek Jongenspatronaat,
waarbij · 300 jongens een Klepper- en
Fluitmars ten gehore brachten.
Om half twaalf was er op de Markt ringrijderij
voor paren met tweewielige rijtuigen. Terwijl
het Muziekkorps er vrolijk op los speelde,
vonden op de Markt volksspelen plaats voor
mannen, jongens en meisjes: tobbesteken,
sprietlopen, wedloop met hindernissen, turfrapen, zaklopen en een 'wedloop op muilen achterwaarts'. De winnaars werden beloond met
diverse geldprijzen.
Om 3 uur 's middags waren in het Houtmansplantsoen vijf Goudse zangverenigingen pre-
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sent, die hun beste beentje voorzetten om een
verguld zilveren, een zilveren of bronzen
medaille in de wacht te slepen.
's Avonds was er zoals gebruikelijk de traditionele orgelbespeling in de Sint-Janskerk met
medewerking van instrumentale en vocale
solisten. Na nog een uitvoering · door het
Stedelijk Muziekkorps trok er een Grote
Licht-stoet door de stad; waaraan werd deelgenomen door maar liefst 1000 personen,
begeleid door 65 fakkeldragers en 6 muziekcorpsen.
De dag eindigde per traditie op de Markt met
vuurwerk, waarbij elf decorstukken, afgewisseld met vuurbommen, luchtprojectielen,
lichtkogels, vuurpijlen en zwermfonteinen het
talrijke publiek in verrukking brachten.
Twee jaar later, in 1912, was het programma
zo mogelijk nog spectaculairder. Om 8 uur lieten de klokken van de Sint-Jan, de kerk van
OLV Hemelvaart aan de Kleiweg en van de
Sint-Jozefkerk aan de Gouwe zich horen. Na
een omgang van muziekkorpsen verzamelden
zich op de Fluwelensingel de deelnemers aan
een viswedstrijd.
Nadat er om 2 uur '·s 'middags een gymnastiekuitvoering was geweest op de Markt,
stroomden de mensen toe om te kijken naar
een optocht, voorstellende 'de Elf Provinciën
in hun klederdracht en bedrijf'. Afgaand op
het verslag in de Goudsche Courant moet daar

TIDINGE VAN DIE GOUDE

Op 24 april 1897 bezochten de regentes koningin-moeder Emma en koningin Wilhelmina de St.-Janskerk, maar
ook de kaarsenfabriek en de pijpen- en aardewerkfabriek van de firma Goedewaagen. De rijtoer door Gouda
werd door duizenden mensen gadegeslagen en onderweg stopte de stoet 19 maal om boeketten bloemen in ont~angst te nemen, 34 in totaal.

veel werk van zijn gemaakt. Enkele wagens
worden als volgt beschreven: de groep ' provincie Drente' werd voorafgegaan door een
heraut, waarna een wagen volgde met een herder-hond en schapen, een wagen met heide en
bezembinders en mannen en vrouwen in klederdracht.
De provincie Noord-Holland liet na de heraut
een sjees volgen, een wagen met een zaagmolen, kaasdragers en Markers en Volendammers
in klederdracht.
Er waren ook prijzen te winnen met een straatverlichtingswedstrijd. Buiten mededinging
was er in de Turfmarkt een drijvende tuin met
'avond- en waterverlichting' te zien.

Bijzondere vermelding verdienen de watersportfeesten van 1926 in de Blekerssingelgracht, met als hoogtepunt een waterpolowedstrijd; in 1928 trok een gecostumeerde optocht
door de stad met als thema: 'Sprookjes van
Moeder de Gans'. Vooral de kinderen langs de
route zullen hebben genoten van taferelen
zoals Klein Duimpje, Roodkapje en andere
hun bekende sprookjes.

In 1922 breidde het aantal versierde straten
zich uit tot ver buiten het stadscentrum. Dat de
techniek voortgang maakte was merkbaar aan
de concoursen voor versierde rijwielen en
automobielen, die de plaats van de rijtuigen
innamen.

Na de oorlog waren -~r ~al spoedig een aantal
buurtverenigingen actief en leek de oude wijze
van Koninginnedag vieren in ere te worden hersteld. Een hoogtepunt was de het 50 - jarig
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in
1948; een week lang, van 27 augustus tot 1 sep-

De Tweede Wereldoorlog deed het feestrumoer tijdelijk verstommen. Zelfs namen die
herinnerden aan het Huis van Oranje, zoals
Wilhelmina-straat Prinses Julianaschool en
Julianasluis werden verboden.
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tember was het feest. Op 6 september, toen
prinses Juliana haar moeder opvolgde als
Koningin deed men het nog eens dunnetjes
over. Dit betekende tevens het einde van de
feesten op 31 augustus, 30 april zou voorlopig
de nieuwe Koninginnedag zijn.

Fo10: Yvon Kalmeijer
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KONINKLIJK
BEZOEK
Op 24 januari 1997 beleefde Gouda een historische dag. Koningin Beatrix kwam het gerestaureerde stadhuis heropenen. Het was een blijde
middag, die baadde in helder zonlicht.
Ook voor het bestuur van de Oudheidkundige
Kring Die Goude was het een historische dag.
Na afloop van de openingshandeling op het
bordes, waarbij honderden witte en rode ballonnen de lucht ingingen en een regen van confetti werd uitgestrooid over het verraste
publiek, was er een informele ontvangst voor
genodigden in de Burgerhal. Hier werd het eerste exemplaar van de extra aflevering van ons
kwartaaltijdschri(t Tidinge, tot stand gekomen
op verzoek van en in samenwerking met
Burgemeester en Wethouders, aan de Koningin
aangeboden door de vice-voorzitter van onze
vereniging. Hij verving voorzitter Houdijk die
door ambtsbezigheden was verhinderd.
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Toen de Koningin de Burgerhal binnenkwam,
werd Kl. I. Nauta, vice-voorzitter van de
Oudheidkundige Kring Die Gouda door burgemeester J.H. Boone aan Hare Majesteit voorgesteld. Nauta stelde vervolgens aan de Koningin
voor: mevr. H.A. van Dolder-de Wit, de heren
C.J. Boogert, R.F. Stijnis en I.M. Rebel en
mevr. M. van Loon en de heer H. Slooter,
schrijver van het hoofdstuk over de huidige restauratie van het stadhuis.
Na dit voorstellen werd het eerste exemplaar
Als een schip op een zee, de restauratie van
1995-1996 en wetenswaardigheden uit de
geschiedenis van het stadhuis te Gouda, aan
Hare Majesteit aangeboden.
Hierna volgde een gesprek, waarin de Koningin
informeerde naar de werkzaamheden van ons
bestuur. Benadrukt werd onder andere de grote
zorg die wij hebben voor het behoud van de
monumenten in Gouda.
Het bestuur van Die Goude vindt het een eer en
een genoegen dat wij als enige Goudse vereniging aan de Koningin zijn voorgesteld.
KL. 1. Nauta
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HOOR EN
WEDERHOOR
De Oudheidkundige Kring Die Goude werd in
1932 opgericht. Volgens de s~tuten stelt de v~reniging zich ten doel de kenms van de ge~chtedenis en de oudheden van Gouda en omgeving te
bevorderen en te verspreiden. Om dat doel te
bereiken kan zij verschillende middelen aanwenden. Zo geeft Die Goude met grote regelmaat
bundels uit met onderwerpen die op Gouda
betrekking hebben. Ook in het kwarta~tij~schrift Tidinge van Die Goude worden h1stonsche onderwerpen van allerlei aard beschreven
door een keur van deskundigen.
Een ander middel om het gestelde doel te bereiken is 'het houden van lezingen en voordrachten
over geschied- en oudheidkundige onderwerpen
in de ruimste zin van het woord.'
Op dit laatste punt wordt in dit stu~je ingegaan
en we kijken globaal terug op de lezingen van de
laatste drie jaar, meer om een indruk te geven
van het gebodene dan een gedetailleerd overzicht te bieden.
Het bestuur streeft ernaar ZO\leel mogelijk afwisseling te brengen in de algemene en specifiek
Goudse onderwerpen. In 1994 werden tien lezingen georganiseerd, vijf over uiteenlopende historische onderwerpen en vijf over onderwerpen
met betrekking tot Gouda. Om een indruk te
geven over de diversiteit worden van beide een
paar hoogtepunten aangestipt.
Een lezing ging over de Haagse School en werd
gehouden door de conservator van het Haags
Gemeentemuseum naar aanleiding van een tentoonstelling over hetzelfde onderwerp in h~t
Catharina Gasthuis. Deze lezing werd georganiseerd samen met de vereniging van Goudse
Museumvrienden. Dit doen we bijna elk jaar een
keer, als onze belangstelling dezelfde kant
opgaat. Een hoogtepunt was ook 'De kleding
van Toetankamon'. Toen actueel vanwege het
deerlijke verval. Prachtig was hoe enkele aanw~zigen op Egyptische wijzen werden aan- en mtg~kleed.
.
Toen de gobelins van de trouwzaal in het Gou~se
stadhuis werden herplaatst, nadat deze prachtige
wandtapijten van David Ruffelaer uit 1642 gedurende een periode van acht jaar waren geconserveerd (niet gerestaureerd) door het Haarlems atelier, lichtte de conservatrice mevr. Lugtigheid in
een boeiende lezing met dia's het hele proces
toe.
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En wie zal de uiteenzetting vergeten van de heer
Maatje uit Reeuwijk over Wiltenburg, een omstreden Heerlijkheid van 1637-1825?
Naar aanleiding van de negen lezingen in 1995
kunnen twee andere onderwerpkeuzen worden
belicht.
Twee lezingen achter elkaar in het begin van het
jaar richtten de schijnwerper op Maastricht. De
ene ging over de stad en zijn geschiedenis, de
andere over de kerkschatten. Wij kwamen tot
deze keuze omdat De Kring ook excursies organiseert. In het voorjaar van dat jaar waren er drie
excursies volgeboekt naar Limburgs hoofdstad.
Een andere onderwerpkeuze werd bepaald door
het uitkomen van de bundel Gouda in de
Tweede Wereldoorlog. Veel leden stellen het op
prijs dat schrijvers hun werk komen toelichten.
Vandaar dat Rinus van Dam kwam spreken over
Gouda 1940-1945 met vooraf een korte film met
authentieke opnamen van Gouda rond de bevrijding.
In de maand waarin onze vijftigjarige bevrijding
werd herdacht, sprak in het koor van de St.Janskerk ds. Van Itterzon over 'Gedenken om
niet te vergeten'. Hij belichtte boeiend de joodse realiteit, die zich op drie plaatsen in Gouda
afspeelde: rondom de synagoge, bij de bejaarden in het Centraal Tehuis (nu gebouw De
Haven) en bij de jonge Palestinapioniers op de
Jeugdfarm.
In het najaar werd voor het eerst een avond
georganiseerd samen met de Vrienden van
Archief en Librije, over de zeer oude kaarten die
ons streekarchief in zijn bezit heeft.
In 1996 spanden toevalligerwijze de Goudse
onderwerpen de kroon. Er was maar één nietGouds onderwerp: we maakten mede via dia's
kennis met het stamboomonderzoek bij het
Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
En om een indruk te geven van de verscheidenheid van de thema's: we hebben molens gezien
en gehoord dat pater Brugman, die zo goed praten kon, in Gouda meer mafioos was dan vroom.
In het jaar van het industrieel erfgoed kon een
voordracht daarover niet ontbreken. En in zijn
zevenhonderdste sterfjaar moest wel aandacht
besteed worden aan de schenker van onze stadsrechten, Floris V. En zo is geschied. We zijn dit
jaar geëindigd met de Goudse Gilden door de
tijd heen.
Vindt u al dat u veel gemist hebt? Daar kunt u
iets aan doen! De toegang is gratis.

sche voordrachten.
Het bestuur stelt het zeer op prijs dat er zo'n
grote opkomst is: we mogen meestal rekenen op
zo.'n tachtig tot honderd bezoekers. Dat is uniek
in den lande. Dat is niet alleen· prettig voor de
organisatoren, maar het toont ook aan dat de
onderwerpkeuze aanslaat. We hebben een trouwe kern bezoekers met daaromheen wisselende
belangstellenden.
Toen enkele jaren geleden de conservator van
het Frans Halsmuseum voor ons sprak en bij
zijn komst aanschouwde dat er al zo'n veertig
personen in de zaal zaten, vroeg hij: is er soms
nog een lezing vanavond, want zo'n belangstelling ben ik niet gewend. De helft is nog onderweg, kon ik antwoorden. En dat klopte ook. Dan
wil ik nu eerst wel een kopje koffie, vroeg hij.
Dat kon, want dat is er altijd.

Onze lezingen worden meestal gehouden in de
Agnietenkapel: een mooie locatie voor histori-

Jan H. Kompagnie
tel. 0182 -523168
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HISTORISCH
CAFÉ GOUDA
Woensdag 28 mei aanstaande
Het Café is open vanaf 20.00 uur en gaat uiterlijk om 23.00 uur dicht.
Uiteraard zijn ook andere leden van Die Goude
van harte welkom in het Café. Uit organisatorisch oogpunt is het handig wanneer bekend is
hoeveel m~nsen ongeveer verwacht kunnen
worden. Daarom wordt u verzocht, indien u
interesse heeft, dit schriftelijk of telefonisch
aan onderstaand bestuurslid door te geven,
waarna u de data waàiop het Historisch Café
wordt gehouden en eventueel andere bijzonderheden, zullen worden toegezonden.
Kievitstraat 20
2802 EH GOUDA

Secr.: Zoutmanstraat 64
2806 XD Gouda
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