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GOUDSE KLOOSTERS IN DE
MIDDELEEUWEN (4)
Het Minderbroedersklooster
Henny van Dolder - de Wit
De oprichting.
In 1416 ontving een Minderbroeder uit de
Keulse provincie, Christiaan Rolins, ook wel
'broeder Kerstiaen' genoemd, toestemming om
zich met een aantal Observanten in een willekeurige plaats te vestigen, ressorterende onder
de Keulse Provincie. Omstreeks dezelfde tijd
richtte het Goudse stadsbestuur (toevallig ?)
·'een verzoek aan de Provinciaal om in Gouda
een Minderbroedersklooster op te richten. In de
toenmalige Nederlanden telde men op dat tijdstip 36 Franciscaner kloosters, waarva.n alleen
het zuidelijk gelegen St. Omaars een Observantenklooster was.
In 1418 werd het verzoek van het stadsbestuur gehonoreerd door de generaal van de
Franciscaner Orde, frater Antonius de Pereto, de .
Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim
en paus Martinus V. En qet was 'broeder
Kerstiaen' die met twaalf gezellen naar Gouda
reisde om hier, in het eerste Observantenklooster van de Noordelijke Nederlanden, te
gaan wonen en werken.

gebreid werd die in zijn definitieve vorm in
1223 door paus Honorius III in een bul goedgekeurd.
Een slordige naleving van de Orderegel in
sommige kloosters, leidde tot een tweespalt.
Als gevolg daarvan ontwikkelde zich in de
veertiende en vijftiende eeuw een zoganaamde
Observantenbeweging (observantie = strenge
handhaving van de tucht), die geleidelijk de .
overhand kreeg op het 'conventualisme', waarbij men het met de voorschriften niet zo nauw
nam.
De Goudse Minderbroeders stonden niet
onder de rechtsmacht van de Observanten van
St. Omaars, maar onder de Provinciaal van de
Keulse Provincie, die nog niet bij de
Observantie was aangesloten. Zo kon het
gebeuren dat Christiaan Rolins broeders kreeg
toegezonden, die zich niet met de strenge
opvattingen van de Observantie konden verenigen, wat ook in Gouda leidde tot verslapping
van de tucht.

De Orde,
Vanaf 1209, de tijd dat Franciscus van Assisi in
het openbaar begon op te treden, sloten zich
mannen bij hem aan, die alles .verkochten wat
zij bezaten, de opbrengst uitdeelden aan de
armen en als broeders gingen samenleven 'op
de wijze van het Evangelie'. Op verzoek van
Franciscus gaf paus Innocentius III zijn mondelinge goedkeuring aan de regel en levenswijze
van de Minderbroeders. Nadat de regel was uit

De gebouwen.
Voor de bouw van het klooster werden ter plaatse acht erven opgekocht, ieder met een breedte
van 1,5 roede. Het ligt" voor de hand dat de stad
deze transactie financierde ten behoeve van de
Minderbroeders.
Het convent, dat zou uitgroeien tot een fors
complex, stond in de schaduw van het kasteel
en grensde aan de slottuin (Vijverstraat), aan de
Spieringstraat en de Tuinstraat (omdat het. een
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doodlopende straat was vroeger 'De Zak' geheten). Het bood onderdak aan gemiddeld twintig
broeders.
Op l januari 1422 wijdde Matthias van Beduane, vicaris van bisschop Frederik van
Blankenheim in de kloosterkapel drie altaren en
het kerkhof.
'
Gravin Jacoba van Beieren, die van 1425 tot
1428 op het kasteel resideerde, was de
Minderbroeders goed gezind. Op 12 juli 1428
verleende zij aan het Goudse convent alle vrijheden en voorrechten die ook de andere reguliere orden in haar landen en in het bisdom
Utrecht genoten, zoals vrijstelling van tolgelden en van accijns op diverse goederen. Tevens
stelde de Gravin de broeders vrij van betaling
van hofstedegeld en schonk hen een gift voor de
uitbreiding van het klooster. Uiteindelijk heeft
zij ze ook nog bedacht in haar testament.
Hertog Filips van Bourgondië vergat de
Goudse Minderbroeders evenmin. In 1428 en
1436 schonk hij hen respectievelijk 30 en 50
schilden en in laatstgenoemd jaar bevestigde hij
nog eens alle voorrechten die door Jacoba aan
het klooster waren verleend. Ondanks het streven naar bezitloosheid behartigden 'de vier
vaders der Minderbroeders' wél vol ijver de
zakelijke belangen van het convent!
Het leven in het ·klooster.
Tot grote teleurstelling van het stadsbestuur en
de Goudse bevolking verzuimden de Goudse
Minderbroeders steeds meer om de gedane
beloften na te komen. Hun gedrag, dat voor
velen een voorbeeld had moeten zijn, wekte
juist ergernis. In 1439 gaf George d'Omos, bisschop van Vich, op verzoek van de burgemeesters opdracht om . het klooster van de
Minderbroeders te hervormen naar het voorbeeld van St. Omaars. De monniken die een
slecht gedrag vertoonden werden door broeders
uit genoemd klooster vervangen.
Bij hun aankomst in Gouda troffen zij een
stad-in-opbouw aan, want een jaar tevoren, op
St.-Lodewijksdag (25 augustus) 1438 had een
verwoestende brand zijn vernielende spoor door
de Gouda getrokken. Ook het Minderbroedersklooster zal hiervan schade hebben ondervonden.
Op 15 september 1455 werd een nieuwe St.Franciscuskapel gewijd door Jodocus Borre,
wijbisschop van Utrecht. Een tweede wijding,
waarvan de reden onbekend is, vond plaats in
1480. Behalve in de kapel en op het kerkhof
werd er ook binnen het kloosterpand begraven.
Het interieur van de kapel bevatte behalve
drie altaren, een Heilig Graf, een schilderij,
voorstellende het Laatste Oordeel, een zware
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vergulde ciborie ( hostiekelk met deksel) en een
Mariabeeld waarbij voortdurend een lamp
brandde; bij een kruisbeeld was ter verlichting
een kaarsenkroon opgehangen. De ramen
waren ongetwijfeld voorzien van gebrandschilderd glas. Herhaaldelijke reparaties door onder
anderen Jacob Codde doen dit vermoeden. Van
Codde is bekend dat hij geen 'glazenmaker'
was maar 'glasschrijver'. In 1522 werd een klok
aangekocht waarmee men " ter reventer luyt",
zodat de broeders wisten wanneer de maaltijd
in de refter gereed stond.
De overige gebouwen worden omschreven als
'dwershuys, turfscuer, gastcamer, zieckhuys,
librarije, stove, washuys, snyderscamer en dulhuys'. Dit laatste vertrek, gewoonlijk gebruikt
voor de opsluiting van geestelijk zwakken, zou
men hier niet verwachten. Alleen van de
Cellebroeders is bekend dat zij de zorg hadden .
voor verstandelijk gehandicapten. Op deze wijze werd in de kloosters gevolg gegeven aan een
keur uit 1510 betreffende 'dulle menschen' die
luidde: " Voort is gesloeten, dat men toesicht
hebben sal upte dulle personen om die een plaetse te ordonneren ende dat se bewaert sijn ".
Ter vergroting van hun tuin kregen de broeders van het bestuur van de St.- Janskerk in
1480" de veste... streckende van de zyl [waterloop] af tot de dwarsmuyr toe ". Het rijpe fruit
in de boomgaard zag er kennelijk smakelijk uit,
want in een keur werd gewaarschuwd " ...dat
nyement, wie hy sy, 't sy jonck of out, en clymme mit leeren over die dwersmuer, om te comen
in den boemgart totten Minrebroeders ".

1. Detail uit de plattegrond van J Blaeu (1649). Bij
de letter p het terrein waarop het Minderbroedersklooster heeft gestaan. Jets onder het midden de
laatst overgebleven kasteeltoren.
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Een bijzonder privilege gaf hun het recht om
in de Fluwelensingelgracht te vissen ' ... van Xe
wegspoert tot Doelen poortge'. Bij dit alles
moet wel worden opgemerkt dat, wanneer de
stad in financiële problemen verkeerde, de
Minderbroeders hiervan in gelijke mate de
gevolgen ondervonden. In de loop van de zestiende eeuw werd een veel zuiniger beleid
gevoerd. In 1522 bepaalde de vroedschap dat de
broeders zelf het onderhoud van de 'walle ende
kaede' moesten betalen en in 1563 kwamen ook
reparaties aan de daken voor hun rekening.
Van vier Minderbroeders is bekend dat zij de
auteurs zijn van boeken, die een groot aantal
herdrukken beleefden. Dat waren Willem,
Martijn, Jan Adriaenszoon en Gerrit, alle aangeduid met de achternaam 'Van der Goude',
verwijzend naar hun geboorteplaats. Het door
broeder Gerrit geschreven 'Boexken van der ·
Missen', geïllustreerd met talrijke houtsneden,
kende in de zestiende eeuw reeds 22 edities.
Het werd tot over de grenzen verspreid, vertl.ald
2. Jacoba van Beieren. Paneel uit de 15de eeuw door
een anoniem meeste,: Coli. Rijksmuseum Amsterdam.

De ruime opzet van de gebouwen, maakten
het klooster uitermate geschikt voor bijeenkomsten van allerlei aard. Albrecht van Saksen,
stadhouder van keizer Maximiliaan hield er
dagvaart (vergadering van afgevaardigden) en
·het gerecht van Gouda kwam er regelmatig bijeen.
Minder officieel ging het er aan toe als het
stadsbestuur of de kerkmeesters met de Minderbroeders een maaltijd hielden, per traditie op
St.- Franciscusdag (4 oktober) en met Pasen.
Hierbij waren ook aanzienlijke burgers welkom, kerk en stad stelden zich gezamenlijk
garant voor de kosten. Uit de rekeningen krijgt
men een indruk van wat er werd geconsumeerd:
lamsvlees, kalfsvlees, vissoorten zoals karper,
snoek en haring, hoenders, eieren, appels,
peren, pruimen, koeken, witbrood, . kruiden,
pasteien, rozijnen, krenten enz. Daarbij kon
men kiezen uit diverse soorten wijn, zoals malvezij, romeny, zoete wijn en Rijnwijn. Een waar
feest dus voor de monniken, die gewoonlijk
zeer sober leefden.
Als enig klooster dat zich op verzoek van de
stedelijke regering in de stad vestigde, dienden
de broeders op dat adres hun rekeningen in voor
onkosten van huishoudelijke aard, zoals 'voor
een grendelslot ande turfscuer', sleutels, ijzerwerk, reparatie van glazen, leidekkerswerk,
dekens, matrassen, het boeten van ketels en
'ander coecken gewaer' (keukengerei).

3. Niet alleen in de kapel van het Minderbroedersklooster, maar ook in de Jeruzalemkapel en de St.Janskerk stond een Heilig Graf Afbeeldingen hiervan zijn niet bewaard gebleven. In de kerk St.
Léonard te Zoutleeuw is dit Heilig Graf te zien, met
fraaie schilderingen uif1504 door Lodèwijk de Raets
uit Leuven. De vrouwenfiguren stellen de drie
Maria :S voor die op de vroege Paasmorgen naar de
graftuin komen. Links een paneel waarop een engel
boven een banderol, met in het Latijn de woorden:
'Weest niet ontsteld, Jezus zoekt gij, de Nazarener, de
gekruisigde. Hij is hier niet; zie de plaats waar zij
hem. gelegd hadden'.
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in het Latijn, Frans en Engels. Het driedelige
werkje, waarvan de uitgave werd verzorgd door
de Collatiebroeders, was ook bij leken zeer
geliefd. Een elfde druk bevindt zich in het
Streekarchief Hollands Midden, afdeling
Goudse Librije.
De bibliotheek van de Minderbroeders bevatte kostbi_!re handschriften, soms verkregen uit
schenkingen. Toen een rijke Goudse koopman,
Coman Lou, in 145§ aan de Minderbroeders
enkele kostbare handschriften ten geschenke
gaf verbond hij daaraan een opmerkelijke voÖrwaarde: als zij in het openbaar geld zouden aannemen, landerijen bezitten waaruit renten werden verkregen of vrouwen in het klooster toe- .
lieten, zouden de boeken uit hun bibliotheek
naar de parochiekerk worden gebracht en daar
bewaard, totdat d~ orde was hersteld. Een deel
van het boekenbezit kwam in 1572 in Amsterdam terecht, waar ze aanvankelijk in handen
vielen van de Spaansgezinde Minderbroeders,
hun opzet de boeken naar Spanje te vervoeren
werd tijdig verijdeld.
Op gezette tijden verzorgden de Minderbroeders de predikatie in de St.- Janskerk:
gedurende de Vasten, 'op die goede vridach' en
'op de paesdach 's mydachs'-. Vooral genoemde
Gerrit van der Goude was bij de gelovigen zeer
populair, als gevolg waarvan hij menig verzoek
ontving zijn preken in druk uit te geven.
Er zijn geen directe aanwijzingen van open.füke haatgevoelens jegens de Minderbroeders.
Toch drong het volk in april 1572 wantrouwend
hef convent binnen, toen het gerucht ging dat
het slot van der Goude vol zat met Spaanse soldaten. Een en ander kan worden toegeschreven
aan de bekende koningsgezindheid van de
Franciscanen en aan het feit dat in mei 1570 de
Mennist Faes Dirckszoon, als veroordeelde ketter, tussen twee Minderbroeders naar de brandstapel was geleid.
Voorzichtig geworden door de heersende
omstandigheden lieten de kerkmeesters met
Pasen 1572 verstek gaan bij de traditio.n ele
maaltijd. Wel zorgden zij er voor dat de tafel
van de broeders goed was voorzien: " op paesavent ghecoft voor de mynnebroeders een quartier van een ghroet kallef, weghende 34 pont
van 1112 stuivers ['t] pont, comt 2 ghuld[en] 11
st[uivers], ende een hallef lam, weghende 9
pont tot 2 st[uivers] 1 duit, comt 19 st[uivers] 1
duit. Ende de kerkemeesters en hebben daer
niet weesen eeten omdat de tijt niet en was, is
om beters wille ghelaeten. Betaelt 3 ghuld[en],
10 st[uivers)". Op 19 mei 1571 vergoedde het
kerkbestuur die afwezigheid met het zenden
van wijn, gekocht bij de huisvrouw van Quirijn
van Ramborch " ...omdat de kerckmeesters daer
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te Paesen niet en waren". Tegelijk werd met
deze leverancier de laatst geleverde miswijn
verrekend, die was genoteerd " op de krytstock".

De ondergang.
Van het Minderbroedersklooster en de kapel is
geen steen op de andere gebleven. Zoals bij
andere kloosters sloeg ook hier verpaupering
van de gebouwen snel toe. Wouter Jacobszoon
vertelt in zijn dagboek: "De beesten stonden int
choer, hebbende hoer groupen ter plaetsen daer
der broederen gestoelt gestaen hadde". Cornelis
Jasperszoon van Leyden kocht op 16 augustus
1576 de materialen, vrijkomend bij de sloop
van het complex voor een bedrag van 436 gulden (bijlage I). De grafzerken, vloerstenen en
de altaarsteen . bleven eigendom van de stad,
evenals de grond. De materialen van de gasten- :
kamer en het reguliere monnikenhuis werden
bij contract van 19 november 1576 verkocht aan
Pieter Meeuszoon Rietdekker (bijlagen). Het '
lege kloostererfwerd voor allerlei doeleinden in
percelen verhuurd of verkocht: "Maerten ·

4. Bladzijde.uit een latere uitgave van het 'Boexken
van der Missen ' door de Minderbroeder Gerrit van
der Goude, gedrukt in Antwerpen bij Willem
Vorsterman. Streekarchief Hollands Midden, afd.
·
Librije.
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Gijsbertszoon, lijndraijer, is geacc.ordeert een
huijsken te stellen op 't Minnebroederserff, ter
plaetsen dije hij mijn heeren gedemonstreert
heeft, om aldaar loridt te moghen snijden, mits
dat hij daer voor gehouden werdt te betalen een
recognitie van twee guldenjaerlicx".
De monniken hebben toen zij uit Gouda vertrokken het archief meegenomen naar hun
klooster te Leuven. Later zijn de stukken overgebracht naar Brussel, waar ze bij de beschieting van de stad in 1695 zijn verbrand. De gardiaan en zijn vicaris werden gevangen genomen, maar wisten vóór de komst van Lumey en
zijn geuzensoldaten - wellicht met hulp van buitenaf - te ontkomen.
In 1633 hervatten de Franciscanen hun arbeid
in Gouda met de komst van pater Gregorius
. Simpernels. Hij vestigde zich op verzoek van
vele katholieken in Gouda en richtte een statie
op aan de Gouwe. Omstreeks 1740 telde men
900 communicanten, in l 770 was hun getal
gestegen tot 1600!
De Minderbroederskerk aan de Gouwe werd
op 6 juli 1767 door brand verwoest. In 1769
stond er al weer een nieuw gebouw met twee
zij-galerijen en drie altaren. Nadat in 1853 de
kerkelijke hiërarchie in Nederland was hersteld,
werd in 1856 de kerk aan de Gouwe tot
parochiekerk verheven en gewijd aan Sint
Jozef. In 1904 kwam het huidige neo-gotische
gebouw er voor in de plaats, naar een ontwerp
. van de architect D.P.W Dessing.
·· Op 22 december 1963 werd in Gouda-Noord,
aan het Aalberseplein, een nieuwe St.- Josephkerk in gebruik genomen. De 'Gouwekerk' is
nu in het bezit van Maasbach Wereldzending.

Bijlage I
Vercopinge van de materialen van 't Minnebroers Convent, 16 Augusti 1576.
Op de conditien ende voorwaerden hiernae
volgende willen mijne Heeren den Burgemeester ende die van de Gerechte, mitsgaders den
Tresoriers deser stede naer voorgaend advijs
ende laste van de Vroetschap vercopen om
· affgebroecken ende geheelich ter aerde toe
gedemolieert te worden de kercke, huyssinge
ende bewoeninge van 't minnebroeders convent, ende wat materialen van hout, yser, steen,
schallien (dakpannen) ende anders daer · off
comen, ende sal den cooper t'zijnen profytte
behouden, uuytgesondert de sarcken in de
kerck, int pandt, ende elders aldaer liggende,
mitsgaders alle de vloursteenen ende de steen
van t' aultair int choor; die ten profytte van de
stadt sal blyven, mitsgaders de gront van dien.
Den cooper sa! gehouden wesen 't voors. convent totter aerde thoe aff te breecken ende alle

materialen van dien van de voors. gront te ruymen, tusschen dit ende kersmisse toecoemende,
op de verbuerte / indien zulcx nyet geeffectueert ende volcomen en wordt / van t' gundt alsdan noch aldaer bevonden zal wesen...
Op de voors. voorwaerden ende condtien
heeft Cornelis Jasperszoon van Leyden de
kerck int vyercant hoochst ingestelt ter somme
van vyer hondert gulden, winnende daermede
tot een treckpenning zes gulden. Ende is den
selven Cornelis Jaspersz. int avoleren coper
gebleven voor vyer hondert zes en dertich gulden... den xxiii Augustis 1576.

Bijlage II
Van de Minnebroers Gastcamer - Regulier
Monnickenhuys, 19 november 1576.
Conditien ende voorwaerden waer op den
Burgemeesteren met de Tresoriers deser stede·
door expresse laste van de Vroetscap vercopen
willen de Gastcamer van de Minrebroeders,
mitsgaders het huys van de Regulier Monnicken, staende ·achter heur convent bi 't bolwerck, all omme affgebrocken te worden. ·
Ende wye coper blijft van de materialen van
een ofte beyde der voors. huyssingen, die zal
gehouden wesen de demolitie ende aflbreeckinge van dien te doen binnen den tyt van veerthyen daegen, ofte uuyterlick, ende alder langste
binnen noch acht daegen daerna...
Behoudelick dat den coper van t'huus der
Reguliers gehouden wert de peuyn daer aff coemende in loco te laten tot profytt van de stadt.
Item zoe wie coper blijft van de Gastcamer,
sall dezelve maer int vierkant hebben, ende vorder nyet, ende sa! voort gehouden syn de gevel
aen de huysinge van Jan Gyssen zoe hooch te
laten als desselfs dack is, mitsgaders de muragie aen de selve zyd soe hooch te laten als de
scheymuyr daer beneffens staende ...
Pieter Mee.usz. Ryetdecker heeft de Gastcamer van de minrebroeders hoochst ingestelt
ter sornme van hondert twee en vyftich gulden,
ende daer mede den treckpenning ghewonnen.
Ende is den se!ven Pieter coper gebleven voor
de voors. somme van I c lii gulden... den 29
november 1576.
Geraadpleegde bronnen:
Taal. J., De Goudse kloosters in de middeleeuwen. Die Goude 11 (Qoµda 1960) .
Heel, Dalmatius van, De Minderbroeders te
Gouda. Deel I 1418-1572. (Gouda 1947)
Idem, Deel II 1633-1947 (Gouda 1947)
Rollin, Rechtsbronnen der stad Gouda. ('sGravenhage 1917)
Eeghen, I.H. van, Dagboek van Wouter Jacobsz,
deel I en II. (Groningen 1959 en 1960) ·
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DE VELE GEDAANTEN VAN DE
SINT JOOSTKAPEL
Koen Goudriaan
De talrijke kleinere middeleeuwse gebouwen
met bijzondere bestemming die Gouda ooit
heeft geteld, hebben in het algemeen hun
bestaan niet tot in onze dagen kunnen rekken.
De Sint Joostkapel op de hoek van de Gouwe en
de Lange Groenet'ldaal, nu in gebruik als kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse Gemeente, is een gelukkige uitzondering op deze
regel.
Het sobere bakstenen gebouwtje met zijn
gedrukte spitsbogen en stenen venstertracering
maakt op het eerste gezicht inderdaad een 'middeleeuwse' indruk. Maar hoe middeleeuws is
het gebouw werkelijk? In onze eeuw vonden
ingrijpende restauraties plaats, van het interieur
in 1926, van het inwendige én het uitwendige in
1957. Ook in de negentiende eeuw waren al bij
herhaling wijzigingen aangebracht. De meest
vérstrekkende daarvan was de verwijdering van
de klokketoren in 1869. Nog verder terug in de
tijd, bij de ingebruikneming van de kapel door
de Lutherse Gemeente in 1680-1682, moet
eveneens flink aan het gebouw zijn gesleuteld.
?,ijn we niet met elk van deze bouwkundige
stappen verder van de oorspronkelijke gedaante
van de Sint Joostkapèl verwijderd geraakt?
Ten aanzien van de oudste bestemming van
het gebouw staat vast, dat het omstreeks 1425 is
gesticht door het gilde van de zakdragers met
de bedoeling om tegelijk als kapel en als gasthuis te dienen. Hoe moeten we ons het gebouw
met deze dubbele functie voorstellen? In het
Museum Catharina-Gasthuis is een gewassen
pentekening bewaard - één in een hele reeks
gewijd aan middeleeuwse monumenten - van
de hand van de achttiende-eeuwse tekenaar
Jacobus Stellingwerf (overleden voor 1736). De
tekening stelt de kapel voor zoals die er volgens
Stellingwerf in 1585 heeft uitgezien. We kijken
vanuit het noordwesten naar het complexje en
zien van rechts naar links de fors uitgevallen
toren, een kapel met drie grote vensters en een
gebouw - blijkbaar het gasthuis - met twee verdiepingen en vier kleine raampjes. Helemaal
links staat nog een woonhuis, en ook om de
hoek van de Gouwe zien we enkele huizen,
maar het huizenblok wordt helemaal gedomineerd door de drie onderdelen van de kapel. De
gelijkenis met het gebouw zoals we het nu, na
de restauratie van 1957, kennen, is minimaal.
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Hebben de restaurateurs van dat jaar een kans
gemist om de kapel in zijn middeleeuwse luister te herstellen?
Deze bijdrage heeft tot doel de verschillende
historische en niet-historische gedaanten van de
Sint Joostkapel voor ogen te stellen. Centraal
staan de vragen naar de manier waarop het
gebouw in de middeleeuwen was geëquipeerd
voor zijn dubbele functie en die naar de
betrouwbaarheid van de tekening van Stèllingwerf. De latere gestalten van de kapel zul- ·
Jen eveneens de revue passeren. De reikwijdte
van het betoog gaat verder dan . de Sint
Joostkapel alleen: ook andere kapellen in het
middeleeuwse Gouda dienden tevens als gasthuis. Inzicht in de werkwijze van Stellingwerf
in dit geval kan ook implicaties hebben voor
zijn overige tekeningen.
Aan de Sint Joostkapel is tot nu toe weinig
aandacht besteed. In haar goed gedocumenteerde artikel over de zakdragers van Gouda gaat S.
van der Mark-Hoevers op het gebouwtje nauwelijks in, op goede gronden zoals we zullen
zien. 1 De meeste belangstelling heeft de kapel
genoten in haar hoedanigheid van godshuis van
de Lutherse Gemeente: J.G.W.F. Bik, zelf meelevend lid van die gemeente, heeft er (minstens)
drie maal een beschouwing aan gewijd. 2
Habermehl behandelt de kapel beknopt in enkele voor Open Monumentendag geschreven teksten. 3 Gebruikmaking van de talrijke gegevens
in de Goudse Eigenboeken en andere administratieve bronnen stelt ons in staat het onderzoek
naar de kapel nog enkele stappen verder te
brengen. Een onmisbaar hulpmiddel zijn daarbij de percelenboeken van C.J. Matthijs. 4

Zakdragers en kapelmeesters
De Sint Joostkapel wordt voor het eerst vermeld
op 19 juni· 1429, wanneer de dekens van het
Sint Joostgilde afstand doen van 'St. Joest
capelle ende gasthuys'. 5 De kapel moet kort
tevoren zijn gesticht;..~1tnt in de oudste rentelegger van het Catharinagasthuis, die tot 1422
in gebruik bleef, wordt op de plaats van de
kapel nog het huis van Coppijn Kutaert
genoemd. 6 De geschiedenis van het Sint
Joostgilde kunnen we nog iets verder terug vervolgen: het komt voor in een lijst van aan de
processie deelnemende gilden. Deze lijst is oor-
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1. Gildenschild van Sybertus Kaen.
Catharina-gasthuis.

Museum

spronkelijk opgesteld in 1404 en kort daarna
nog uitgebreid met enkele toevoegingen, waaronder die van het Sint Joostgilde. 7
Het zakdragersgilde, de stichter van de kapel,
heeft dus al na enkele jaren het beheer erover
uit handen gegeven. De kapel wordt overgedragen aan een groep 'buerlieden' onder leiding
van vier met name genoemde mannen: Dirk
Jacobsz, Kerstant Claesz, Jan Adriaensz en
Pieter Jansz. Van drie van deze vier personen is
een bestuurlijke carrière in Gouda te reconstrueren: we hebben dus te doen met notabelen.8
Namens het gilde treden de dekens handelend
op. De leden worden aangeduid als 'pijnres
[sjouwerlui] ende arbeyders van der straet'. De
eigendomsoverdracht betreft niet alleen de
kapel zelf, maar ook de goederen en renteinkomsten die ertoe behoren, en tevens de
'juwelen off cleynoden'. Met de juwelen wordt ·
gedoeld op de miskelk, het kazuifel en andere
liturgische voorwerpen, die voor de .wortzetting van de misviering in de kapel onmisbaar
waren. 9 Aan de overdracht worden enkele voorwaarden verbonden. Dirk Jacobsz en zijn metgezellen moeten beloven de kapel open te houden en de naam 'kapel van Sint Joost' te handhaven.10 Als de groep rondom Dirk Jacobsz het
beheer over de kapel niet langer wil voortzet-
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ten, dan zijn qe sjouwers en straatarbeiders, verenigd in 'Sinte Joests ghilde in der kerken ter
Goude' de eerste rechthebbenden om het beheer
weer in eigen hand te nemen. Wordt een 'pijnre' of straatarbeider ziek en afhankelijk van aalmoezen, dan zal hij recht hebben op een plekje
in het gasthuis op gelijke voet met andere
armen.
Met de uitdrukking 'het Sint Joostgilde in de
kerk van Gouda' wordt bedoeld dat het gilde
van zakdragers zijn bestaan voortzette als broederschap rondom een eigen altaar in de Sint
Janskerk. Dit altaar wordt bij deze gelegenheid,
dus in 1429, voor het eerst genoemd. Het duikt
weer op in de oorkonde die werd opgemaakt in
1443, toen na de grote stadsbrand van 1438 en
de daarop volgende herbouw een reeks van
negentien altaren in de Sint Janskerk en drie
altaren in gasthuizen opnieuw werden gewijd.
Bij die gelegenheid blijkt het altaar naast
Judocus (de Latijnse vorm van de naam Joost)
ook Barbara als patroon te hebben. 11 Het gilde
verlegde dus het voornaamste centrum van zijn
devotie van de kapel naar het eigen altaar in de
parochiekerk. Het zou zelfs kunnen dat 1429
het jaar van stichting van het Judocus- en
Barbara-altaar in de kerk was en dat deze
oprichting voor de zakdragers aanleiding was
om de eigen kapel op te geven. 12 Maar vermoedelijk was er meer aan de hand. Het beding dat
de zakdragers maakten ten aanzien van de
plaatsing van zieke vakgenoten in het gasthuis
én de voorwaarden met betrekking tot de voortzetting van de naam en het recht op terugverwerving maken aannemelijk dat zij ongaarne
afstand deden van hun kapel. Gouda had tijdens
de jaren van partijstrijd onder Jacoba van
Beieren (1425-1428) een moeilijke tijd doorgemaakt, en men kan zich gemakkelijk voorstellen dat de ongeschoolde straatarbeiders het
daarbij zwaar te verduren hadden gekregen. Uit
armoede moesten ze het eigendom van kapel en
gasthuis opgeven.
Hebben ze van het recht om de kapel terug te
verwerven ooit gebruik kunnen maken? Een
merkwaardig voorwerp in het bezit van het
Museum Catharina-Gasthuis zou men kunnen
opvatten als aanwijzing dat hun dit inderdaad is
gelukt (atb. I). Het gaat om een zilveren knapenschild van het zakdragersgilde, dat in 1670
werd vervaardigd door Sybertus Kaen en dat de
voorstelling draagt van een zakdrager tegen de
achtergrond van de Sint Joostkapel. Op het eerste gezicht krijgt men dus de indruk dat de band
tussen het gilde en de kapel toen hersteld was.
Maar deze indruk is onjuist. Wanneer in de
middeleeuwse bronnen transacties voorkomen
. waarbij de kapel betrokken is, worden als han120

delende personen steeds de 'dekens van het Sint
Joostgasthuis', de 'kapelmeesters' of de
'dekens van de kapel' opgevoerd, of er wordt
simpelweg gesproken van 'de kapel' zonder
meer. 13 Het gilde komt er niet meer aan te pas.
Omgekeerd worden in de drie gildebrieven uit
deze periode (van 1440; 1552 en 1556) die van
het Sint Joostgilde zijn bewaard, wel bepalingen
opgenomen over de plichten die de gildeleden
hebben tegenover het altaar in de Sint Janskerk,
maar van de kapel wordt er niet meer gerept. 14
Een vergelijking met de relatie tussen het schippersgilde en de buiten de Dijkspoort gelegen
Sint Olevaerskapel is in dit verband nuttig.
Deze kapel aan de IJsseldijk was gesticht door
de schippers, maar kreeg in de loop van de tijd
een eigen bestuur van kapelmeesters. Tussen de
dekens van het schippersgilde en de kapelmeesters boterde het niet altijd, maar in 1570 werden ·
de geschillen bijgelegd en de eindverantwoordelijkheid van de gildedekens voor . de kapel
hersteld. 15 De relatie tussen het schippersgilde ·
en de Sint Olevaerskapel mag dan moeizaam
zijn geweest, zij bestónd in elk geval. Een dergelijke band tussen het zakdragersgilde en de
Sint Joostkapel is vóór het uitbreken van de
Opstand tegen Spanje niet meer opnieuw tot
stand gekomen. Voor Van der Mark-Hoevers
was er dus ook weinig aanleiding om lang bij de
kapel stil te staan. 16
Na de Opstand en de daarop volgende
Reformatie kon er al helemaal geen sprake
meer "an zijl\ dat het gilde van zakdragers zijn
zeggenschap over de kapel herstelde. Door het
opheffen van de religievrede in het voorjaar van
1573 kwam er in Gouda een einde aan de openbare misviering en verloren godsdienstige
stichtingen die op de altaardienst waren gericht
hun reden van bestaan. De inkomsten van dergelijke stichtingen werden eerst 'geannoteerd\
dat wil zeggen geïnventariseerd om door de
overheid te worden beheerd totdat er een nieuwe bestemming voor werd gevonden. Na enkele jaren werden ze geconfisqueerd als compensatie voor de grote uitgaven die de stad en haar
burgers hadden gedaan voor de oorlogvoerfog.
De inkomsten van altaren, gilden en kapellen
werden uiteindelijk door de Goudse magistraat
aan de kerkmeesters toegewezen voor het
onderhoud van de Sint Jan. In de stad gelegen
gebouwen van godsdi~n.stige stichtingen zoals
kloosters werden stadseigendom. 17 Voorzover
de schaarse berichten uit deze tijd een conclusie
toelaten, passen de lotgevallen van de Sint
Joostkapel in dit patroon. In 1573 werd door
een notaris een gewaarmerkt afschrift vervaardigd van de eigendoms- en renteoorkonden van
de Sint Joostkapel. 18 Waarschijnlijk hing dit
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3. Pentekening van Jacobus Stellingwerf Museum
Catharina-gasthuis; foto SAHM nr. 72.497.

samen met de annotatie van de goederen van de
kapel. Dezelfde reeks inkomsten vinden we
negen jaar later terug in een rentelegger die de
kerkmeesters van de Sint Jan aanlegden voor de
administratie van de inkomsten van gilden, altaren en de kapellen die ze in handen hadden
gekregen (zie tabel). 19 De kapel zelf verloor
haar functie als bedehuis. Dat mogen we wel
opmaken uit het bericht, dat in april 1574 twee
banken uit de kapel naar de Sint Janskerk werden overgebracht.20 Wat later blijkt dat de stad
de kapel als turfschuur in gebruik heeft genomen. 21 De magistraat heeft het beheer over de
kapel niet meer uit handen gegeven. Toen dan
pok in 1680 de Lutherse gemeente het oog op
de kapel liet vallen, moest zij met het stadsbestuur daarover in onderhandeling.22
Op het moment dat Sybertus Kaen de Sint
Joostkapel afbeeldde als decor voor een sjouwerman in actie, was deze kapel al bijna een
eeuw publiek stedelijk bezit. De afbeelding
heeft dus een nostalgisch, zo men wil sentimenteel karakter, dat nog versterkt wordt door
de vermelding van de aloude zinspreuk van het
gilde op hetzelfde schild:
Godt is de hoop en troost
voor t gilde van S. Joost

compleet met de vermelding van de heilige. Nu
zou men voor de keuze van afbeelding en
spreuk nog de persoon van Sybertus Kaen verantwoordelijk kunnen houden, die door Van
Eck wordt omschreven als 'een vooraanstaand
Gouds zilversmid en onroerendgoed magnaat
en een vooraanstaand parochiaan van St. Jan
Baptist', dus als een overtuigd katholiek.23
Maar het is toch moeilijk voor te stellen dat de
uitvoering van het knapenschild tot stand kwam
zonder de instemming van de zakdragers zelf.
Het schild getuigt dus van de geringe greep die

het orthodoxe calvinisme tot dan toe op deze
bevolkingsgroep had gekregen én van het ster- ·
ke besef van traditie bij de zakdragers.
DE INKOMSTEN VAN DE
SINT JOOSTKAPEL IN 1582/157324
Btdrag

NKA91 f. OA 686 rtgtst
ij aar)

Cornelis Maertensz van Reeuwijk
Quirijn Dirksz van Racmbuig
Jan Claesz Nustelingmaker
hs. Vrouweosteeg
hs. Noodgodss1eeg I Ooslhaven
Catharinagasthuis
hs. Lem Dulsteeg
Arie Jooslen houtzaeger
hs. Lange Willcmssceeg
hs. Nicu"t Haven

4 gul. 4st.
3 gul. 15 st.
4st
Sst
3 gul.
5gul.14st.
17 SI.
2 gul.
7 st.
21 Sl

119
119v

120
120v
121
121v
122
122v
123
q3v

hs. Vogelenzang

3 gul.

124

. Omschrîjvlng

369 (1549)
319 (1535)2-l
88 (1417)
_395 (1558~6
197 (1479)
156 (1457)
153 (1456)
163 (1460)27
412 (1563)
me.1312 (1530)1!

Het complex
De Sint Joostkapel vormde in de middeleeuwen
het middelpunt van een klein complexje, waartoe behalve de kapel met het gasthuis zelf ook
een paar huizen behoorden. Toen de Lutherse
Gemeente in de zeventiende eeuw behalve de
kapel ook enkele omliggende huizen opkocht,
werd dit complex in zekere zin hersteld.
De omvang van het middeleeuwse complex
kan zonder- veel moeite worden gereconstrueerd
aan de hand van de percelenboeken van C.J.
Matthijs. In 1583 verkochten de burgemeesters
het perceel dat aan d~ Gouwe onmiddellijk ten
zujden bij de kapel aànsloot (perceel B 971).29
Twee jaar later deden ze twee huizen onder één
kap van de hand, die in de Lange Groenendaal
oostwaarts van de kapel gelegen waren (percelen B 969 en 968).30 In 1607 gaven ze het erf
dat achter de kapel tussen de percelen B 97 l en
969 lag in twee helften in erfpacht uit aan de
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eigenaars van deze beide percelen. Bovendien
kreeg de eigenaar van B 969 nog de steeg tussen zijn huis en de kapel in gebruik.3 1 Al in
151 Ö, dus lang voor de Reformatie, hadden de
dekens van het gasthuis een perceel aan de
Groenendaal ter hoogte van het latere kadasternummer B 967 verkocht. 32 Dit perceel strekte
achterwaarts tot aan de zijl, de sloot die met
enkele knikken achter de huizen aan de zuidzijde van de Lange Groenendaal liep. ·
Zet men deze percelen op de kaart uit (afb. 2)
dan vormen B 968 tot en met B 971 een rechthoek, die waarschijnlijk overeenkomt met het
huis-en-erf van Coppijn Kutaert dat op dezelfde
plek aan de kapel voorafging. 33 Dit huis was op
de Gouwe georiënteerd. Perceel B 967 sluit
daarbij oostwaarts aan, maar omdat dit een perceel aan de Groenendaal is, loopt het aan de
achterzijde verder door. Van geen van deze percelen is in de transportregisters (Eigenboeken)
te vinden hoe zij in het bezit van de kapel zijn
gekomen. Omdat deze registers in 1451 beginnen, versterkt dit het vermoeden dat af deze percelen oorspronkelijk onderdeel uitmaakten van
de erven waarop de kapel werd gesticht.
Gedurende korte tijd heeft het kapelbestuur ook
een perceel zuidwaarts van dit complex aan de
Gouwe in eigendom gehad (B 972). Dit erf
wordt in 1482 tot het bezit van het Sint
Joostgasthuis gerekend. 34 Waarschijnlijk komt
het overeen met het halve erf dat door Jan Deyn
i,,:i 1451 aan de kapel werd verkocht. 35 Maar al
vóór 1500 blijkt dit perceel zich weer in particuliere handen te bevinden. We kunnen dus
concluderen dat de kapel in de eerste halve
eeuw van haar bestaan nog enigszins expandeerde, maar dat vervolgens al snel de inkrimping van het areaal inzette.
Over de aard van de bebouwing op het terrein
van Sint Joost valt nog wel iets meer te zeggen.
Het perceel direct ten zuiden van de kapel (B
97 1) werd in 1504 bewoond door Dieuwer de
hostiebacker. 36 Later in de eeuw wordt het
enkele malen als een ' huysken' aangeduid. 37
Bij de verkoop van de percelen B 969 en _B 968
in 1585 wordt vermeld dat het om twee huizen
onder één kap gaat. 38 In 1564 wordt op dezelfde plek gesproken van een 'huis van de Sint ·
Joostkapel'. 39 Merkwaardigerwijs bevindt zich
hier, direct ten oosten van de kapel in de Lange
Groenendaal, in 1553 een 'ruïne'. 40 Gaat dit
inderdaad om hetzelfde perceel, dat dan tussen
1553 en 1564 een opknapbeurt heeft gehad?
Interessant is ook wat we vernemen over de
hoedanigheid van B 967, het perceel dat in
1510 werd afgestoten. In 1508 wordt de bebouwing die zich hier bevindt aangeduid als de 'St.
Joost cappelle cameren': éénkamerwoningen
122

dus. 41 We kunnen wel aannemen dat het bij al
deze woningen op het Sint Joosterf om proveniershuisjes gaat: 'aanleunwoningen' gesticht
vanwege het g_asthuis, soms ook door de gebruikers zelf, met de bedoeling om onderdak te bieden aan personen die niet meer in staat zijn
voor zichzelf te zorgen. Dergelijke woningen
treffen we ook bij andere gasthuizen in Gouda
aan.42
Twee andere notities in de verkopingen en
erfpachtuitgiften die hier de revue passeren,
verraden iets over bijzondere functies van
onderdelen van het complex, een profane en
een sacrale. Bij de verkoop van perceel B 967
bedingen de dekens dat ze het recht van overpad behouden via een gang langs de brouwerij
van Simon . Jansz (op een achtererf aan de
Gouwe) om bij de 'heymelicheyt' (het toilet) te
komen, dat zich aan de zijl bevindt.43 En van ·
het perceel direct achter de kapel dat in 1607 in
twee helften wordt uitgegeven, wordt gemeld
dat zich hier de sacristie heeft bevonderi. 44
In de periode na de Reformatie, toen het Sint
Joostcomplex aan de stad vervallen was, ontdeden de burgemeesters zich van heel het terrein,
met uitzondering van de kapel, die ze als turfschuur in gebruik hielden, en van de steeg
ernaast en het achtererf (de sacristie), die ze in
erfpacht afstonden. We zagen dit al. In de l_o op
van de zeventiende eeuw strijken dan de
Goudse Lutheranen in dit gebied neer. Hun vestiging op de hoek van Gouwe en Groenendaal
dateert overigens niet pas van de overname van
de kapel in 1680-1682, maar begon al veel
vroeger. In 1635 schafte de Lutherse gemeente
zich een pand aan de Gouwe aan even ten zuiden van de kapel (B 973) en nam dit als predikantshuis in gebruik. 45 Deze aankoop hing
ongetwijfeld samen met de bijeenkomsten van
de gemeente in gebouw 'De drie tafelkaersen',
een voormalige oliemolen: deze schuilkerk
grensde weer zuidelijk aan B 973. 46 In de
decennia daarna volgen nog verscheidene andere percelen: B 967 aan de Lange Groenendaal
in 166347 en B 972 aan de Gouwe in 166948
Daarna nemen ze, na langdurige onderhandelingen, in 1682 de kapel zelf in gebruik. 49
Tenslotte wordt in datzelfde jaar en het jaar
daarop het bezit afgerond met de verwerving
van B 971 en B 968/9. 50 Het perceel B 971
naast de kapel aan de_Qouwe wordt ingericht
als voorlezershuis. Men zou kunnen zeggen dat
de Lutherse Gemeente eerst een omsingelende
beweging heeft gemaakt alvorens in 1680-2 tot
de verovering van de kapel zelf over te gaan.
Zou het kunnen dat de plannen om de schuilkerk 'De drie Tafelkaersen' te verruilen voor de
Sint Joostkapel al veel langer bestonden dan tot
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dusver uit de literatuur blijkt?51 Hoe dan ook,
het is curieus dat het terrein van de Lutherse
Gemeente in zijn grootste omvang de eenheid
tussen de percelen van het voormalige Sint
Joostcomplex herstelde en dat complex zelfs in
oppervlak nog enigszins overtrof.
Kapel en gasthuis
Tot dusver hebben we de moeilijkste kwestie
zorgvuldig onaangeroerd gelaten: wat precies
was, in het hart van het Sint Joostcomplex, het
gasthuis en wat was de kapel?
Op basis van de tekening van Stellingwerf
(atb. 3) heeft Bik zich een beeld gevormd van
gasthuis en kapel in de tijd voor de ingebruikneming door de Lutherse gemeente. Met de verbouwing van de kapel en het aangrenzende gasthuisje zouden de jaren 1680-1682 gemoeid
zijn geweest.52 Wat hij bedoelt is duidelijk: het
segment direct achter de toren was de kapel, het
segment daar weer achter het gasthuis. Als
interpretatie van de tekening is dat plausibel,
maar komt het ook overeen met de werkelijke
situatie? Om de waarde van de tekening te kunnen bepalen moeten we er ook het derde element, de toren, bij betrekken.
Om met die toren te beginnen: zoals
Stellingwerf hem weergeeft telde de toren drie
geledingen onder de spits. Hij is zeer fors uitgevallen en vult de gehele breedte van de kapel
aan de Gouwezijde. Was de toren, in ieder geval
vóór 1680-1682, werkelijk zo breed?
Ïlaadplegen we de kaart van Braun en
Hoogenberg, die is opgenomen in 1585 en
gepubliceerd in 1588, dan treffen we daar
inderdaad dezelfde kloeke toren aan (afb. 4).53
Hij moet dus van een heel ander type zijn
geweest dan het torentje dat in 1869 verdween
toen de oude Sint Joostbrug over de Gouwe
werd vervangen en het straatniveau werd verlaagd. Uit angst dat de toren, die al erg scheef
stond, helemaal zou omvallen heeft men deze
toen neergehaald. 54 Hoe deze toren er heeft uitgezien weten we dankzij een anonieme negentiende-eeuwse potloodtekening (afb. 5). 55 Het is
een slank torentje met vier geledingen: de
ingang, daarboven een raam, -dan twee langgerekte nissen en in de bovenste geleding het uurwerk en het galmgat. Een spitsje bekroont de
toren, die in de breedte minder dan éénderde
van de kapel beslaat.
Heeft de ingebruikneming van de kapel door
de Luthersen dan tot de vervanging van. de oude
toren geleid? In de voorwaarden die in de koopakte worden bedongen, komt de toren inderdaad wel voor, maar van nieuwbouw is geen
sprake. De stad behoudt de toren met de slagklok aan zichzelf, maar neemt dan ook op zich

5. Negentiende-eeuwse potloodtekening: kapel met
torentje. Foto SAHM nr. 72.507.

deze in reparatie te houden. De koper van de
kapel, dus de Lutherse Gemeente, is alleen verplicht op zijn kosten een ingang door de toren te
maken en het onderhoud daarvan voor zijn
rekening te nemen. Bovendien moet er een
opgang naar de toren worden aangebracht,
waarvan de onderhoudskosten voor de helft
door ieder van de twee partijen zullen worden
gedragen. 56 Van nieuwbouw is geen sprake, en
nadrukkelijk ook niet van een verandering in de
functie als klokketoren. Die bezat de toren al
vóór 1595 en die bleef onveranderd.57
Alle onzekerheid over de vraag of de in 1869
afgebroken toren misschien pas in 1682 is neergezet, wordt echter weggenomen door de
afbeelding op het al eerder aangehaalde kna. penschild van de hand van Sybertus Kaen (zie
weer afb. l}. De toren op dit zilversmeedwerk is
ongetwijfeld gestileerd: hij telt bijvoorbeeld
niet de vier geledingen van 1869. Maar het for. maat is ondubbelziQp.ig dat van. het smalle
torentje dat er ook in de negentiende eeuw nog
stond. Welnu, het schild van Kaen is van 1670,
dus van vóór de ingebruikneming door de
Luthersen. Hiermee is de betrouwbaarheid van
de tekening van Stellingwerf, althans wat de
toren betreft, weerlegd. De toren van 1869 heeft
niet wezenlijk verschild van die in de late rnid123
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deleeuwen: alleen de aanleg van de ingang in
1682 zal een wijziging hebben opgeleverd.
Daarmee is ook alvast enige twijfel gezaaid
aan de juistheid van de voorstelling van zaken
die Bik geeft met betrekking tot de verbouwing
in 1680-1682 van de kapel en het gasthuisje
ernaast. De implicatie van zijn voorstelling is
dat het gasthuisje toen moest plaats maken voor
de vierde en de vijfde travee van het schip én
het trapeziumvormige koor van de kapel. Is het
voorstelbaar dat de Luthersen een koor hebben
gebouwd dat er tevoren niet was? En hebben
dan de restaurateurs van 1957 niet enorm
geblunderd, toen zij een bij toeval boven de
preekstoel (dus in het koor) gevonden blinde nis
als uitgangspunt namen om de vensters van de
kapel de vorm van een gedrukte boog te
·
geven?58
Dit alles is op voorhand al erg onwaarschijnlijk. Het geeft ook te denken dat de sacristie
zich op het achtererf bevond.59 Zij zou dan
tegen het gasthuisje aangebouwd zijn geweest
en niet hebben aangesloten bij de eigenlijke
kapel. Het feit dat ook de Sint Barbarakapel een
veelhoekig gesloten koor heeft gehad, waarvan
bouwresten tot in de vorige eeuw te zien waren
en waarvoor een middeleeuwse oorsprong niet
wordt betwijfeld, maakt het er al niet beter op.60
Maar de zoëven aangehaalde koopakte van
1682 levert het onomstotelijke bewijs, dat het
koor zijn huidige vorm heeft gekend vóór ingebruikname door de Lutherse Gemeente. In de
àkte wordt namelijk bedongen dat de Luthersen
behalve de kapel zelf ook de driehoekjes zullen
krijgen die tot dan toe door de stad in erfpacht
zijn gegeven en die enerzijds grenzen aan de
Groenendaal, anderzijds aan de zuidelijke buurman. 61 Deze driehoekjes vullen precies de
ruimte die ontstaat doordat het koor schuin
inspringt.
Zo ingrijpend als Bik suggereert kan de verbouwing in 1680-1682 dan ook niet zijn
geweest. Dat de kapel, na een kleine eeuw te
zijn gebruikt als turfschuur, aan een opknapbeurt toe was, valt licht te begrijpen. De lange
duur van de restauratie zal echter vooral met
geldgebrek te maken hebben gehad en met het
feit dat de gemeenteleden ook toen al alles zelf
deden.62 Nergens in het uitvoerige verslag van
de operatie in het Groot-Protocol valt ook maar
één keer de term 'gasthuis'. Sterker nog: alle
bronnen die vanaf de Reformatie over de Sint
Joostkapel spreken, duiden deze uitsluitend aan
als kapel, een enkele maal als kerk maar nooit
als gasthuis. 63 Het gebouw dat de Luthersen
overnamen werd door he02elf en al sinds ruim
een eeuw door alle Gouwenaren beschouwd als
een kapel. Dat er ooit een Sint Joostgasthuis
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was geweest, speelde geen rol m~er, laat staan
dat daarvan nog iets te zien was. Zelfs Walvis
was zich niet van het bestaan van een gasthuis
bewust. 64
We kunnen nu dus de tekening van
Stellingwerf definitief naar het rijk der fantasie
verwijzen. Al is het nog wel interessant om de
vraag te stellen hoe hij ertoe kwam om de kapel
zó af te beelden. Omdat de tekening de situatie
van 1585 pretendeert weer te geven, heeft men
wel verondersteld dat zij, evenals de andere
tekeningen van poorten, kloosters en kapellen
in de serie, is gemaakt naar een origineel uit dat
jaar. Er is geopperd, dat er samenhang is tussen
de tekeningen van Stellingwerf en opmetingen
of tekeningen die Wouter Crabeth zou hebben
vervaardigd ten behoeve van de kaart van
Braun en Hoogenberg, die eveneens de situatie
van 1585 weergeeft.65 ·oe overeenkomstige '
weergave van de toren zou deze suggestie kunnen ondersteunen.66 Als dit de gang van zaken
is geweest, is dat in het geval van de Sint
Joostkapel dus geen compliment voor Crabeth
of de anonieme vervaardiger van de originelen.
Maar waarschijnlijk ligt de relatie tussen de
kaart van Braun en Hoogenberg en de tekening
van Stellingwerf anders. Vergelijkt men het huizenblok met de Sint Joostkapel op de tekening
en dat op de kaart, dan is de overeenkomst volkomen: zowel op de kaart als op d{l tekening
staat er nog één huis aan de Groenendaal links
van de kapel en zijn er drie huizen aan de
Gouwe te zien, waarvan dat direct naast de
kapel het hoogst is. Op de kaart wekt dit blok,
temidden van de andere huizenblokken, een
realistische indruk. In werkelijkheid was het
aantal huizen in het blok omsloten door Gouwe,
Groenendaal, Lombardsteeg en Achter de
Vismarkt veel groter en het proportioneel aandeel van de kapel met toebehoren dus veel klei~
ner. Bij de kaarttekenaar berust dit procédé op
artistiek verantwoorde stilering. Maar als we
exact dezelfde voorstelling met het dominante
kapelcomplex op de tekening terugvinden, kan
dat alleen zó worden verklaard, dat de tekening
de kaart als uitgangspunt heeft genomen . .De
enige vrijheid die Stellingwerf zich permitteert,
betreft juist.het niet bestaande aparte gasthuisje. Op het idee daarvan moet hij gekomen zijn
door de wetenschap - hem door een ons onbekende bron aangelev~_rd .- dat er ooit op deze
plek een gasthuisje heeft gestaan. Wat we verder over Stellingwerf weten, is dat hij vooral
tekeningen leverde voor de topografische verzamelingen van de liefhebbers van zijn tijd,
maar daarbij buitengewoon slordig te werk
ging.67
Intussen zitten we nog met één vraag: als het
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gasthuis ooit heeft bestaan, waar heeft het zich
dan bevonden? De oplossing luidt, dat in de
middeleeuwen de kapel tegelijk ook het gast. huis wás. We moeten ons dit zó voorstellen; dat
aan de zijwanden van de rechthoekige zaal
slaapplaatsen, misschien in de vorm van bedsteden, waren aangebracht. De behoeftige zieken, bejaarden en passanten die hier werden
ondergebracht, konden dan vanuit hun slaapplaats de dienst op het altaar volgen, dat in de
drievlaks gesloten uitbouw aan de oostzijde
was geplaatst. Deze inrichting van gasthuizen is
elders ook toegepast: zij · is bijvoorbeeld goed
bekend van het Pietersgasthuis in Amersfoort
en buiten ons land in het gasthuis van
Chichester.68 Vóór de stichting van een aparte
kapel in 1474 stond ook in het Goudse
Catharinagasthuis het altaar opgesteld in de ziekenzaal. 69 De vorm van het gasthuis heeft dus
veel weg van die van een kerk: logisch, want
voor het ontwerp van de hoge ruime vertrekken
die men voor hospitalen gewenst achtte, vielen
de bouwmeesters vanzelfsprekend terug op een
bekend genre. 70 In Gouda zijn verschillende ·
gasthuizen annex kapellen van dit type geweest:
behalve het gasthuis vá.n Sint Joost in ieder
geval ook dat van Sint Barbara en dat van Sint
Antonius. 71 Misschien heeft het gasthuis in één
opzicht van het gebruikelijke kerktype verschild: de ingang kan zich aan de zijkant hebben bevonden, zoals bij het Utrechtse Sint
J3artholomeüsgasthuis. 72 Toen de Luthersen in
1682 het gasthuis als kerk gingen gebruiken,
moesten ze alsnog een ingang door de toren
aanbrengen. Op een foto genomen kort voor de
restauratie van 1957 (afb. 6) (waarbij het muurwerk grondig werd vernieuwd) is aan de
Groenendaalzijde een muurvak te zien waar de
steen van een iets donkerder type is dan de
omgeving: is dat een spoor van de in 1682
opgeheven zijingang?73
Dat het gasthuis en de kapel van Sint Joost
identiek waren, stemt overeen met de aanduidingen ervoor in de eerste eeuw van het
bestaan. De termen 'kapel' en 'gasthuis' wisselen elkaar zonder onderscheid af, ook in belendingen. 74 Na 1521 zwijgen de bronnen enkele
tientallen jaren geheel over kapel en gasthuis
van Sint Joost. Wanneer zij kort voor de
Reformatie weer gaan spreken, bezigen zij
nooit meer de term 'gasthuis': de enige aanduiding is dan nog, zoals in de periode na de
Reformatie, die van kapel. 75 De kapel heeft dan
blijkbaar opgehouden als gasthuis dienst te
doen. Als plaats van devotie functioneert ze nog
wel. Uit de schoolrekening van 1563/4 kan men
opmaken 'dat men met processie gaet daechs
nae Sinxen [Pinksteren] nae Sint Joost cap-

zorg.

pel' .76 Deze processie vond plaats ter gelegenheid van de kermis van Sint Joost: de dag waarop de altaarwijding in de kapel werd herdacht.
De kermisviering is overigens nog voortgezet
lang nadat de altaardiensten in de kapel waren
gestaakt. Zij werd pas verboden in 1673.77
Een verklaring voor deze ontwikkeling is bij
de huidige stand van het onderzoek moeilijk te
geven. In ieder geval heeft het functieverlies dat
we bij het Sint Joostgasthuis constateren, zich
op precies dezelfde wijze bij het Antoniusgasthuis voorgedaan. 78 Vermoedelijk vond in de
zestiende eeuw modernisering van het hospitaalwezen in Gouda plaats, waarbij enkele grotere gasthuizen de noodzakelijke aanpassingen
konden bijbenen, te~ijl,de kleinere gasthuisjes
het bij gebrek aan financiële middelen moesten
opgeven. Alleen het Catharina- en het
Elisabethgasthuis overleefden de veranderingen
en zetten hun bestaan tot in de Nieuwe Tijd
voort.
Misschien heeft de Sint Joostkapel in de zestiende eeuw er wel een functie bij gekregen die
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ze tevoren niet bezat en die de wegvallende taak
van het gebouw als gasthuis compenseerde.
Walvis meldt dat in één van de twee huizen achter ·de kapel (dat wil zeggen: aan de Lange
Groenendaal) een school voor jongetjes was
gehuisvest.79 Weliswaar is hij de enige zegsman
voor onderwijsactiviteiten aan de Sint
Joostkapel, maar zijn mededeling kan op waarheid berusten, zoals vergelijking met de Sint
Barbarakapel bewijst. Aan deze kapel was een
school voor arme meisjes verbonden, een gegeven dat we eveneens aan Walvis danken. 80
Alleen vergist Walvis zich in één opzicht: volgens hem werd de school gehouden in een huis
bij het koor van deze kapel op de hoek van het
steegje; in zijn tijd was dit huis een wagenschuur met de naam 'De schoole van St.
Barbara'.8 1 In feite echter was de school, die
kort voor of tijdens de Reformatie werd opgeheven, in de Barbarakapel ondergebracht. 82
Ook in het geval van de school van Sint Joost
kan Walvis de hem bekende praktijk van aparte
schoolgebouwen hebben terugverplaatst naar
de late middeleeuwen: in werkelijkheid zal de
school zijn gehouden in de kapel.
Latere veranderingen
Het staat nu dus vast dat we bij de kapel en het
gasthuis op de tekening van Stellingwerf met
een schijngestalte te doen hebben. Op geen
enkel moment sinds de middeleeuwen heeft een
ipgreep plaats gevonden die, door het wegbreken van een apart gasthuisgebouw, de totale
dispositie wijzigde. De kapel die door de
Lutherse Gemeente werd overgenomen was in
wezen nog het middeleeuwse gebouw, zij het
met veel achterstallig onderhoud. De verbouwing waartoe deze gemeente overging leidde
vooral tot een verandering van de ingangspartij.
De kapel werd bovendien bij die gelegenheid,
dankzij de vrijgevigheid van een aantal particulieren, verrijkt met een reeks van tien gebrandschilderde glazen van de hand van Willem
Tombergius. Vijf vah deze glazen werden aangebracht in de noordwand van het schip, drie,
waaronder één van kleiner formaat, in het koor
en twee aan weerszijden van de· toren. De zuidwand van de kapel zal, gezien de ouderdom van
het eraan grenzende kostershuis, wel altijd een
blinde muur hebben gehad. 83
Rest nog de taak om de latere verbouwingen
langs te gaan aan de hand van de vraag welke
gevolgen zij hadden voor het middeleeuwse
gehalte van het gebouw. Restauraties in 1760 en
1792 betroffen het leien dak en de goten, die
moesten worden gerepareerd om lekkage te
voorkomen. 84 Op 7 november 1805 neemt de
grote kerkeraad voor kennisgeving aan, dat er
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in opdracht van de kleine kerkeraad opnieuw
een dringenqe reparatie aan dak en goten is
gedaan.8 5
Nadat op grond van een besluit van 2 juli
1812 wederom is overgegaan tot reparatie van
de goot,86 wordt op 12 september 1813 bij de
kerkeraad alarm geslagen over de bouwkundige
staat van de kapel. 87 De toestand is zo rampzalig, dat direct stappen moeten worden gezet om
ongelukken te voorkomen. Het dak, de goot en
de balken aan de zijde van de Groenendaal
moeten worden gerepareerd, een maatregel
waartoe men onmiddellijk overgaat zonder te
wachten tot de financiering rond is. Vanaf dat
moment, en eigenlijk al vanaf 1805, domineren
in de kerkeraadsverslagen de geldproblemen
van de gemeente als gevolg van teruglopende
collecteopbrengsten, het niet uitbetalen van
staatsobligaties en de onduidelijke situatie die ·
is ontstaan doordat de kerkelijke goederen tot
staatseigendom zijn verklaard en het rijk op
zich heeft genomen om te voorzien in de
behoeften van de eredienst.88
Al binnen twee jaar na de restauratie van
1813 blijkt dat deze nutteloos is geweest. De
balken en de muurplaten waarop het dak van de
kerk rust zijn bouwvallig: men zal het gehele
dak moeten vernieuwen en vervangen door een
pannendak om verdere 'invreting' te voorkomen. 89 Omdat de gemeente de kosten.voor deze
ingreep nooit zelf zal kunnen betalen, wordt een
commissie ingesteld die bij de regering om subsidie gaat vragen. Deze zendt op 5 september
1815 een rekest naar Den Haag. 90 De onderhandelingen over qit subsidie zouden vijfjaar in
beslag nemen, met als hoogtepunt een audiëntie
bij Koning Willem I, waarvan in het GrootProtocol in geuren en kleuren verslag wordt
gedaan. Met het uitvoeren van de reparaties
heeft men daarop niet gewacht: zij blijken in het
voorjaar van 1816 al achter de rug.91
In het kerkeraadsverslag van 21 augustus
1837 verneemt men dan voor het eerst van een
euvel dat uiteindelijk niet meer verholpen zou
worden. Als gevolg van verzakking vertoonde
de toren een hellende stand, hetgeen niet alleen
schade veroorzaakte aan de verbinding van de ·
toren met het muurwerk van de kapel, maar volgens de kerkeraad ook acuut gevaar opleverde.
De raad schreef naar Burgemeester en
Wethouders om dit col!~ge op zijn verantwoordelijkheid aan te spreken: de stad was immers
eigenaar van de toren. Twee oplossingen achtte
de kerkeraad denkbaar: hetzij versterking van
de fundamenten, hetzij sloping van de toren. 92
Het college van B. & W. won advies in bij de
stadsbouwmeester, maar die oordeelde dat geen
gevaar aanwezig was. 93 Het college schreef dus
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aan de kerkeraad terug dat de toren vanaf de
bouw scheef was geweest. Voorzover er tekenen
van zetting en scheuren aanwezig waren, moest
dit bij een eeuwenoud gebouw als normaal
beschouwd worden. Bovendien was bij jaarlijkse inspecties gebleken dat er geen verandering
meer optrad. De toren stond dan wel erg scheef,
maar - aldus B. & W. - tijdens de voorafgaande
winter had hij zowel een ooster- als een westerstorm goed doorstaan. Het college zag dus geen
aanleiding om veel geld aan de toren te besteden. 94
De problemen met de toren kunnen voor de
kerkeraad niet de enige reden zijn geweest om
tot restauratie te willen overgaan, zoals blijkt uit
een hernieuwd rekest aan B. & W. vàn enkele
maanden later. 95 De kerkeraad verzoekt het college daarin om de voorgevel van de kerk op
stadskosten te herstellen en voert daarbij aan
dat dit herstel niet zal mogen afsteken bij een
restauratie van (de rest van) het kerkgebouw die
de kerkeraad tegelijkertijd onderneemt. Bij die
restauratie wordt het muurwerk gevoegd en
opgewerkt, er worden nieuwe ramen aangebracht en men wil schilderwerk uitvoeren. De
financiering is het grootste struikelblok. Men
zoekt steun bij de Synodale Commissie van de
Lutherse kerk en bij de regering. Bij de onderhandelingen daarover zeggen de · Goudse
Lutheranen zelf f. 200,- toe (de restauratie zou
uiteindelijk f. 1190,- gaan kosten). Zij willen
dit bedrag bijeenbrengen door verkoop van de
'glazen van Tombergius, die door de plaatsing
van nieuwe ramen overbodig worden.96 Het
subsidie wordt verkregen en in de zomer van
1838 wordt de restauratie uitgevoerd.97 De
toren mag nog even blijven staan.
De al eerder genoemde potloodtekening van
omstreeks 1860 laat zien hoe de kapel er na
deze restauratie heeft uitgezien (zie opnieuw
atb. 5). Het torentje wordt geflankeerd door
halfrond afgesloten ramen, die duidelijk verschillen van de gedrukt spitsbogige vensters die
er blijkens bewaard gebleven tekeningen van de
glazen van Tombergius tevoren waren geweest. 98 De vijf ramen aan de zijkant zijn van
het zelfde type, zodat de restauratie van de
voorgevel en die van de rest van de kerk met
elkaar in overeenstemming zijn geweest.
De daarop volgende restauratieronde zou uiteindelijk tot de sloping van de toren leiden. Het
voorspel vond plaats in de eerste helft van 1867.
Op 5 februari schreef de Lutherse kerkeraad
aan Burgemeesters en Wethouders, dat men
voornemens was de voorgevel te repareren en
met Portlandcement te bedekken. De kerkeraad
verzocht het college dus om tegelijkertijd de
toren te herstellen en te bepleisteren. Het zou

ook niet misstaan als de wijzerplaten van het
uurwerk werden verguld en geverfd. B. & W.
wonnen weer advies in van de stadsbouwmeester. Omdat het plan bestond de hoge boogbrug
over de Gouwe en de straat daar naar toe te verlagen, achtte deze het raadzamer met de restauratie van het kerkgebouw nog even te wachten.99 Bij brief van 19 februari 1867 deelden B.
& W. dit aan de kerkeraad mee en verklaarden
zij ná de vervanging van de brug wel tot herstel
van de toren bereid te zijn. 100 De kerkeraad had
niet veel baast: de behandeling van deze brief
van B. & W. vond pas op 2 juli 1867 plaats.101
Van acuut gevaar van de toren wordt in dit stadium door niemand meer gerept. Anderzijds
wekken de stadsbouwmeester en het college
van B. & W. wel de indruk, dat ze van de verlaging van de straat een schadelijke werking op
het kerkgebouw verwachten.
Nadat de vernieuwing van de brug en de verlaging van de straat hun beslag badd_en gekregen, bracht de kerkeraad de restauratie alsnog
op gang. Op ll december 1868 deelden de
Luthersen aan B. & W. mee dat zij van plan
waren de voorgevel van het kerkgebouw af te
breken en verzochten zij de gemeente Gouda
ditzelfde op haar kosten met de toren te doen.
Blijkbaar hadden de plannen sinds het. voorjaar
van 1867, toen nog alleen aan reparatie was
gedacht, drastischer vorm aangenom!!n.102 Op 4
februari 1869 deelden B. & W. aan de kerkeraad
mee dat de sloping zou beginnen en dat ze een
afspraak wilden over een geschikt tijdstip. Vijf
dagen later lag bij de kerkeraad een ontwerp
van de Goudse architect A. Koorevaar ter tafel,
dat door de kerkeraad met enige wijzigingen
werd goedgekeurd en dat inderdaad voorzag in
volledige vervanging van de voorgevel.
Financiën waren ook nu weer een probleem,
daarom zou men bij het Rijk, de Provincie, qe
Gemeente Gouda en bij de Synode om subsidie
vragen. 103 Bij de afwikkeling van deze subsidieverzoeken blijkt, dat de Lutherse kerkeraad
en het college van Burgemeester en Wethouders
een volledig verschillende taxatie van de situatie hebben (B. & W. hebben niet alleen te
maken met het subsidieverzoek aan de gemeente, maar moeten ook Rijk en Provincie adviseren). De kerkeraad stelt dat aan het kerkgebouw
schade- is toegebracht door gemeentelijke
eigendommen: niet _!l,lleen door het afgraven
van de begane weg maar ook door de drukking
van de toren heeft het gebouw geleden, want als
die tijdig was gerepareerd, zou de schade aan de
gevel niet zo groot zijn geweest. Bovendien
heeft ook de sloping van de toren gevolgen voor
de pui. B. & W. bestrijden dat de verlaging van
de straat en de scheefstand van de toren nadelig
127

TIDINGE VAN DIE GOUDE

7. De kapel omstreeks 1910. Foto SAHM m: 50.966.

zijn geweest. En wat de sloping van de toren
betreft: daarom hebben de Lutheranen zelf
gevraagd! Het college adviseert de Minister van
Eredienst om wel een subs1die te geven, maar
wijst voor de gemeente . Gouda elke verantwoordelijkheid af. De gemeenteraad volgt het
negatieve advies van B. & W. 104 Moet men deze
gang van zaken beoordelen, dan valt op dat de
Lutherse gemeente haar zaak heeft verzwakt
door met steeds nieuwe argumenten te komen.
Anderzijds is het college van B.& W niet verheven boven de verdenking dat het de gevolgen
van de straatverlaging, waarmee het wel degelijk rekening hield, wel erg gemakkelijk heeft
afgewenteld. Hoe gevaarlijk of schadelijk de
scheve toren werkelijk was, zullen we wel nooit
meer kunnen achterhalen. ios
De kerkeraad liet zich door dit alles niet ontmoedigen: in de zomer werd de nieuwe voorgevel aanbesteed aan WC. Reuhl, waarna op 19
dec. 1869 het gedeeltelijk vernieuwde kerkgebouw weer in gebruik werd genomen. Na die
datum vonden nog de bepleistering van de zijgevel met Portlandcement en de plaatsing van
een tochtwering in het portaal plaats. 106 Foto's
daterend van omstreeks 1910 laten over de neogotische stijl van het ontwerp van Koorevaar
geen misverstand bestaan (afb. 7). 10 7 Het portaal wordt bekroond door een frontaal en
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geflankeerd door twee langgerekte vep.sters, op
de drie hoeken van de gevel zijn pinakels aangebracht, de driehoek van de voorgevel wordt
gevuld met een roosvenster. Omdat in 1869
alleen de voorgevel werd verf\ieuwd, moet er
tussen deze gevel en de. rest van het gebouwtje
.een stijlbreuk zijn ontstaan.

De laatste restauratie
Nadat in 1898 het uit de Sint Janskerk afkomstige orgel was verkocht - het front staat nu nog
opgesteld in de rooms-katholieke kerk van
Abcoude - en nadat het interieur in 1926 ingrijpend was veranderd, begonnen na de Tweede
Wereldoorlog de onderhandelingen over de
laatste en meest ingrijpende restauratie die de
kapel heeft ondergaan (afb. 8).1os Voor goed
begrip van hetgeen volgt is het van belang te
bedenken dat de kapel in 1915 op de Voorlopige
Lijst van Monumenten was geplaatst109 en dat
zij ook voorkomt op de gemeentelijke monumentenlijst. Al in l 94~ overweegt de kerkeraad
de ontsierende cementlaag te verwijderen.• •o In
1949 laat de raad in overleg met het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg door het
architectenbureau Dekker en Van der Sterre te
Hazerswoude een restauratieplan opstellen, dat
onder meer voorziet in het uitbreken van de
ramen, het vernieuwen van de dagkanten daar-
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van en het aanbrengen van nieuwe venstertracering, het afbikken van de bepleistering, het verwijderen van de neo-gotische versiering van de
voorgevel, het metselen van een blind raam
boven de preekstoel en het aanbrengen van een
dakruiter. Een totale restauratie achtte men
nodig om het gebouw voor algeheel verval te
behoeden. Omdat de Lutherse gemeente van de
begrote f. 70.000,- slechts f. 15.000,- kon
opbrengen, vroeg zij bij het Rijk een royale
subsidie aan. 111
Op deze subsidieaanvraag gaf de directeur
van het Rijksbureau een hard en negatief
advies: de kapel was weliswaar Gotisch, zoals
was te zien aan de koorsluiting, maar zij zou in
de vorige eeuw zo zijn verminkt dat er niet veel
oorspronkelijks was overgebleven. Ontpleistering alleen was onvoldoende en zou geen
schoon metselwerk opleveren, maar voor een
volledige restauratie zou - zo meende de directeur - de financiering niet toereikend zijn: de
Lutherse gemeente kon maar 20 % betalen, het
Rijk mocht niet meer dan 40 % bijdragen en
van de provincie en de gemeente Gouda was
niets te verwachten, zodat er voor de resterende
40 % geen dekking was. Hij adviseerde een
veel eenvoudiger restauratieplan op te stellen.112 De Rijkscommissie nam dit oordeel over
en preciseerde dat de uit 'het midden van de
zestiende eeuw' stammende kapel in 1838
grondig was verknoeid. 113 Het subsidieverzoek
yverd afgewezen. l 14
· Eind 1953 toog een nieuw samengestelde restauratiecommissie uit de Lutherse gemeente
weer aan het werk. Voorzitter was ds. W.F.
Schröder, als secretaris diende J.G.W.F. Bik, die
zich in een brief aan de Minister introduceerde
als voorzitter van de Oudheidkundige Kring
'die Goude'. Het gebouw dat gerestaureerd
moest worden heette nu niet meer de Evangelisch-Lutherse kerk maar de 'Sint-Joostkapel' en volgens Bik stamde zij reeds van het
midden van de veertiende eeuw. 115 Behalve de
hoge ouderdom voerde hij als argument bij het
hernieuwde subsidieverzoek tevens aan dat het
gebouwtje in zijn vervallen staat een markante
plek in het stadsbeeld ontsierde. Bovendien was
er een praktisch argument om niet langer met ·
restauratie te wachten: kort tevoren was de
kapel ontpleisterd, maar nu regende zij erg in!
Het plan dat men indiende was het oude van
Dekker en Van der Sterre uit 1950, met aanpassing van de kosten. 116 In een persoonlijke begeleidende brief van Bik aan de 'Directeur van
Monumentenzorg', op briefpapier van de
Oudheidkundige Kring, deelde hij nog mee dat
uit besprekingen met B. & W. was gebleken dat
de gemeente geen geld had en dat de Lutherse

synode alleen wilde bijdragen als er ook andere
subsidiënten konden worden gevonden. 'Het
gerucht gaat, dat indien nu geen hulp kan worden geboden, de kerkeraad moet besluiten de
pleister er opnieuw op te brengen, tegen het
inwateren': met dit argument probeerde Bik de
directeur van het Rijksbureau over de streep te
trekken. 117 Het baatte niet, ook op dit tweede
subsidieverzoek werd negatief beschikt. 11 8
Maar Bik en zijn medecommissieleden gaven
de moed niet op. In het voorjaar van 1954
schreef hij aan het Rijksbureau dat, als het
gebouw dan in 1838 zo was verminkt dat het
niet langer als monument kon worden aangemerkt (!) 119, ze wel graag wilden beginnen met
het herstel van de muren zoals het hun goed
dacht. Wel stond het gebouw nog op de
gemeentelijke monumentenlijst, maar naar zijn
inschatting zou de gemeente wel instemmen·
met reparatie, want dan zou er tenminste tegenover de fraaie nieuwe boogbrug geen bouwval
meer staan. 120 Hierop haastte de directeur van
het Rijksbureau zich te antwoorden dat het
gebouw nog wel degelijk als Rijksmonument
werd beschouwd. Hij adviseerde de Luthersen
een minimaal restauratie-noodplan öp te stellen.121 Dit advies is door ds. Schröder en door
Bik opgevolgd. Ze dienden een sterk versoberde restauratiebegroting in, waarin ze als nieuw
argument het fraaie interieur aanvoerden en
opnieuw wezen op de hoge ouderdom van het
gebouw ('al in 1350 genoemd'). 122 De directeur
van het Rijksbureau oordeelde nog steeds dat
deze 'oorspronkelijk 16e eeuwsche kapel' door
de negentiende-eeuwse verbouwing in neogotische stijl erg was bedorven, 123 maar gezien het
feit dat men de dakruiter nu achterwege had
gelaten en ook overigens het plan had versoberd, en mede op grond van billijkheidsoverwegingen, meende hij toch tot een positief advies
te moeten komen. 124 De derde poging was dus
een succes geworden.
De uitvoering heeft toch nog veel voeten in
de aarde gehad. Het subsidieverzoek ~o.est
opnieuw worden ingediend omdat door het verstrijken van de tijd de prijzen moesten worden
aangepast. 125 Vervolgens werd het plan van Van
der Sterre té minimaal geacht.1 26 Een probleem
was de toren: het had geen zin om de vroegere
toren te herstellen en bovendien was dat financieel onhaalbaar. Ma_a r, het plan van Van der
Sterre voor de voorgevel was té kaal. Ook de
gemeente Gouda hechtte aan een zichtbare herinnering aan de vroegere toren, die immers
altijd van de stad was geweest en op verzoek
van de Luthersen was gesloopt. 127 Maar de
'torenachtige bekroning' in Renaissance-stijl
die Van der Sterre toen ontwierp, kon de goed129
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8. De kapel voor de restauratie van 1957. Foto
SAHM nr. 6.103.

9-11. Foto's van de kapel in haar huidige staat.
Foto's SAHM nrs. 8.563 / 10. 758/ en 11.453.

keuring van de gemeente niet wegdragen. B. &
W. adviseerden hem aansluiting te zoeken bij de
t9.rentjes van de aula-kapel aan de Oude Delft
in Delft en van het stadhuisje van Haastrecht, of
liever nog, terug te vallen ·op het plan uit 1950
voor een dakruiter maar deze dan over te brengen naar de voorgevel. 128 Ook verder waren
allerlei details van de restauratie niet van tevoren ingevuld; dit betrof onder andere de vorm
en afmetingen van de zijramen. 129 Uiteindelijk
hebben die de vorm gekregen van het blinde
raam dat men boven de preekstoel aantrof. 130
De restauratie was zo ingrijpend dat het muurwerk vrijwel geheel is vernieuwd. Ter felicitatie
met de voltooiing van de restauratie liet de
gemeente Gouda in het torentje dat er naar
tevredenheid uiteindelijk ook was gekomen een
luidklok plaatsen (afb. 9-11 ).

nis die werd teruggevonden in het koor, maar
als men ze vergelijkt met de slanke ramen uit de
tijd van Tombergius, vallen toch de verschillen
op. Indien het hierboven uitgesproken vermoeden juist is, dat de kapel een zijingang heeft
gehad, dan is ook op dit punt de middeleeuwse
toestand verdwenen. De meest in het oog springende verandering is natuurlijk de sloping van
de toren. Het uitgekraagde spitsje en de blinde
nis in de huidige voorgevel herinneren wel aan
de vroegere toren, maar weerspiegelen hem
niet.
Zo diep uit de middeleeuwen (halverwege de
veertiende eeuw) als Bik dacht stamt de kapel
ook niet. Kapel en gasthuis werden gesticht
omstreeks 1425, en het is waarschijnlijk dat het
gebouw toen al dadelijk de laat-middeleeuwse
gedaante had die ons bijvoorbeeld uit het gildeschild van Sybertus Kaen bekend is.
Anderzijds is de gedaanteverwisseling ook
weer niet zo totaal als men zou denken op grond
van de tekening van J~~Qbus Stellingwerf. De
toren is nooit zo fors geweest als Stellingwerf
hem tekent. Gasthuis en kapel waren niet twee
gescheiden segmenten, maar vormden één
geheel bestaande uit een zaalvormige ruimte
met een veelzijdig gesloten koor aan de oostzijde. Het huidige gebouw staat ongetwijfeld nog
op de middeleeuwse fundamenten. Mocht er

Besluit
Hoe middeleeuws is de Sint Joostkapel nu per
slot van rekening? Voor het strenge oordeel van
de directeur van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg valt wel iets te zeggen. Door
de vele verbouwingen en restauraties is er vrijwel geen steen in het gebouw op de andere
gebleven. Ook in de gedaante van de kapel hebben zich flinke veranderingen voorgedaan. In
1957 zijn de ramen wel gemodelleerd naar een
130
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zich een gelegenheid voordoen om onder de
vloer te kijken, dan zal het fundament van de
toren onder de orgelgalerij worden aangetroffen. Ook de algemene proporties (de hoogte in
verhouding tot de lengte en breedte) zullen
sinds de middeleeuwen niet ingrijpend zijn
gewijzigd.
Daarom is de Sint Joostkapel nog altijd de
moeite waard. Naast de grote monumenten van
Gouda (de Sint Janskerk en het stadhuis) neemt
deze kapel onder de kleinere monumenten
terecht een voorname plaats in.
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1443. Bij deze gelegenheid werd ook het altaar in het
Sint Joostgasthuis herwijd.
12 Een stichtingsdatum voor het altaar in de kerk rond 1429
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(Ç>A 1241) verwijst. Bik beweert, zonder bronverwijzing, dat de kapel ook werd gebruikt voor de bewaring
van brandemmers. Maar brandemmers werden verspreid
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27 Resp. één pond en een half pond: anderhalf pond staat
exact gelijk met 21 stuivers.
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36 RA 320 f. 253 d.d. 1 juru 1504.
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40 ARA, Staten van Holland 944 f. 19v.
41 RA 321 f. 17 d.d. 4 dec. 1508.
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f.v-10. Bekostiging door de proveniers zelf: J.A
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'Gouda', 82. De wijzigingen aan het gebouw in 1869
worden hierna uitvoeriger besproken. Bik meldt nog dat
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55 StrAHM, Fotoverzameling nrs. 11.183 en 72.507.
56 RA 362 f. 32v-33 d.d. 15 sept. 1682.
57 OA 46 f. 346v d.d. 21 maart 1595, met J.L. van der
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de Sint-Jan?' in: N.D.B. Habermehl e.a. ed., In de stad
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58 Bik, 'Gouda', 83.
59 Hiervoor, pagina XXX.
6() Frank Goppel en Leo van der Meule, De Barbarakapel in
Gouda: een ~ouwhistorische verkenning en opmeting
(Gouda z.j.(1994]).
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lutherse Gemeente inv. 2 p. 42: 'de drij hoeckjes achter
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iemand die van kalk verstand heeft.
63 De termen 'kapel' en 'kerk' verenigd in het vroedschapsbesluit van 9 juli 1680 waarmee in beginsel werd
ingestemd met de verkoop aan de Lutherse Gemeente:
OA 56 f. 122v.
64 Walvis, Beschryving, 11, 185.

65 J.E.J. Geselschap, 'Oude plattegronden van Gouda',
.
Holland 5 (1973) 46-56, aldaar 49.
66 Maar Braun en Hoogenberg tekenen géén apart gasthuisje!
67 Dat is de mening van S. Muller Fzn, 'Utrecht's
Mariekerk', Oud-Holland 20 (1902) 193-224, aldaar
197. Vergelijk H. Janse, Bulletin KNOB 74 (1975) 31;
A. van der Woud, Bulletin KNOB 84 (1985) 211-212
(tekening van de Broerekerk te Groningen een fantasieprodukt op basis van de kaarten van Braun en
Hoogenberg en Van Geelkercken). Gunstiger in zijn oordeel over Stellingwerf is M.D. Ozinga, De
Protestantsche kerkenbouw in Nederland van
Hervorming tot Franschen tijd (Amsterdam 1929) 138;
144; maar hier betreft het eigentijdse kerken.
68 N. Donselaar, Van gasthuisbed tot servicefl!lt, Zes eeuwen bejaardenzorg in het Gecombineerd Pieters- en
Bloklands Gasthuis te Amersfoort (Amersfoort z.j.),
vooral pagina 16. S. Muller Fzn, 'Een middeleeuwsch
gasthuis', Oudheidkundig Jaarboek 1 ( 1921) 47-50.
69 StJ inv. 33: 'in domo infirmorum hospitalis Beate
Katherine' ( 1443). Tekst bij Bik, Vijf eeuwen medisch
leven in de stede van der Goude (Gouda 1955) 541:
'autaer staende int siekhuys'.
70 H. Thunnissen, 'De invloed van de middeleeuwsche ziekenzaal op den eigentijdschen kerkenbouw', Annalen
van de Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening
der wetenschap onder de katholieken in Nederland 32
( 1940) 117-135, draait de afhankelijkheidsverhouding
om, maar dat is voor ons betoog niet van belang. Zie ook
Kossmann-Putto, 'Armen-en ziekenzorg', 259. D. letter,
Das europäsche Hospita! von der Spätantike bis 1800
(Keulen 1986) 6Ivv. Minder waarschijnlijk lijkt me dat
het gebouw een boven- en een benedenverdieping heeft
gehad, zoals voor het Zwolse Heilige Geestgasthuis
wordt verondersteld: N.D.B. Habermehl, 'Het HeiligeGeestgasthuis te Zwolle in de late middeleeuwen: stichting en ontwikkeling', Overijsselse Historische
Bijdragen 95 (1980) 139-166, aldaar 145; Kossmann•
Putto', Armen- en ziekenzorg' , 259.
71 Goudriaan, 'De verering van Sint Antonius', 148.
72 Afgebeeld Kossmann-Putto, 'Armen- en ziekenzorg',
260.
73 Dank aan W. Denslagen van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. De interpretatie van de foto is voor
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(Gasthuis inv. 545 f. 17): gasthuis. 1443 (Sint Jan inv.
33): hospitale. 1444 (Gasthuis inv. 546 f. 23): gasthuis.
1451 (OA 686 regest 141): kapel. 1453 (Kloosters inv.
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ook Kesper, Gymnasium, 81.
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79 Walvis, Beschryving, II, 185.
80 Walvis, Beschryving, IJ, 182; 186.
81 Walvis, Beschryving, II, 186.
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84 Archief Luth. Gem. inv. 3 p. 6 en p. 92. Bik, 'Kroniek',
110; 'Gouda', 81.
85 Archief Luth Gem. inv. 3 p. 248. Bik, 'Kroniek', llO;
'Gouda', 81-82 (met het onjuiste jaartal 1806).
86 Archief Luth. Gem. inv. 3 p. 303-304. Niet bij Bik.
87 Archief Luth. Gem. inv. 3 p. 310-31.1. Niet bij Bik.
88 Bik, 'Gouda', 81.
89 Archief Luth. Gem. inv. 3 p. 316-318. Vergelijk Bik,
'Kroniek', I IO.
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van het Ministerie van Eredienst (Algemeen
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323-329: audiëntie. Zie Bik, 'Kroniek', 110-111;
'Gouda', 81-82.
92 Archief Luth. Gem. inv. 5 p. 70.
93 Secretarie-archief Gouda 1816-1920 (hierna: SecrA)
inv. 138, vergaderingen van B. & W. van I en 8 sept.
1837.
94 SecrA inv. 449, brief d.d. 12 sept. 1837.
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NIEUWKOMERS IN GOUDA:
DE FAMILIE CARLIER
A.P.C. Carlier, met medewerking van Jan H.
Kompagnie
Aflevering JIJ
Lijsbeth Carlier (1591-1644), stammoeder van
zeehelde11
Woord voomf
In de vorige afleveringèn van de Tidinge is aandacht besteed aan de wederwaardigheden van
de familie Carlier in de 16e en de Jle eeuw.
Centraal in het verhaal tot dusver stonden
Arnoult Carlier en diens zoon Jaques. In deze
derde en laatste aflevering zal het leven van een
ander kind van Arnoult Carlier en Jannetge
Braye belicht worden. Het betreft Lijsbeth
Carlier, gehuwd met Abraham Taelman 1 en Jan
Claeszoon Clouwer. Lijsbeth is deze aandacht
zeker waard, want zij komt naar voren als een
belangwekkende persoonlijkheid, het prototype
· van een eigenzinnige, veelzijdige en actieve
middenstandsvrouw uit de Gouden Eeuw.
Daarnaast worden we door en met haar geconfronteerd met al dan niet t(jdgebonden maats,r;happelijke verschijnselen, zoals de ontkenning van de werkelijke positie van de vrouw en
de, ook in de voorgaande bijdragen reeds besproken, moeizame weg omhoog van de ZuidNederlandse immigranten. Aansluitend daarbij
de rol, die een functie als pachter bij de toenmalige belastingdienst bij deze emancipatie kon
spelen.
Ten slotte zal ruime aandacht worden besteed
aan drie generaties rechtstreekse mannelijke
nakomelingen van Lijsbeth en Abraham. Deze
nakomelingen waren tezamen, ieder op hun
eigen wijze, de grondleggers van een belangrijk
geslacht van zeeofficieren en hoge ambtenaren,
een geslacht, waarvan de opkomst een schoolvoorbeeld is van het bekende gegeven, dat een
geslaagde carrière bij de Staatse Vloot de
mogelijkheid bood tot het verwezenlijken van
een blijvende doorbraak naar een hoger maatschappelijk echelon, een van de weinige kansen
hiertoe in de verstarde maatschappelijke structuur van de Republiek in en na de tweede helft
van de Gouden Eeuw. 2

Lijsbeth Carlier en Abraham Taelman
oe· zelfstandige en intelligente Lijsbeth, geboren in 159 l, zal haar eerste huwelijkspartner
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zeker zelf hebben gekozen. Het valt hierbij op,
maar misschien is het voor de hand liggend, dat
zij zich op 14 augustus 16 l O verbond aan een
echtgenoot, wiens levensloop tot dat tijdstip
sterke overeenkomsten vertoonde met de vroege levensperiode van haar vader. De man van
haar keuze, de in 1588 geboren Abraham
Marcuszn Taelman, was afkomstig uit een
Zuid-Nederlands gezin. Zijn ouders, Marcus
Janszoon Taelman en Maaiken Pieters waren,
zoals zovele in Gouda gevestigde immigranten,
geboortig uit Oudenaarde of naaste omgeving.
Vier uit hun huwelijk geboren kinderen bereik0
ten de volwassen leeftijd, te weten de genoemde Abraham, zijn vroeg gestorve_n broer
Guillaume en twee zusters, Sara en Lievyntgen.
Vader Marcus, waarschijnlijk stammende uit
een redelijk welgestelde familie (volgens sommigen bronnen is een 'taelman' een ambtenaar
bij de rechterlijke macht, volgens anderen een
tolk), maar ontregeld door de schok en de maatschappelijke terugval ten gevolge van de
gedwongen emigratie, kon niet echt aarden in
het nieuwe land. Kennelijk overtuigçl van een
spoedige terugkeer, nam hij niet de moeite het
poorterschap van zijn nieuwe vestigingsplaats
aan te vragen. Als resultaat van deze houding
was er slechts een nederige functie als
'Saccaletwerker' voor hem weggelegd. In het
archief van de Goudse Weeskamer, een stedelijke instelling, welke erop toezag dat, indien er
geen duidelijk testament aanwezig was,
'onmondige' nagelaten kinderen bij het bereiken van de volwassen leeftijd het hun toekomende deel van de nalatenschap ontvingen,
bevindt zich een stuk, opgemaakt in 1609 bij
het overlijden van Marcus. Hierin werd vermeld, dat Abraham bij het bereiken van de mondige leeftijd recht had op 125 gulden. Na zijn
huwelijk op 29 augustus 1610 met Lijsheth
werd hij geacht volwassen te zijn en ontving hij
zijn erfdeel, Wellicht vormde dit geld het aanvangskapitaal voor de koop in het jaar 1613 van
een eigen huis aan de Doelenstraat (thans nummer 17), waarin hij z~çh ç1.ls bakker vestigde. In
dezelfde straat woonden ook Jannetge, een jongere zuster van Lijsbeth, en Abraham de Potter
(eveneens afkomstig uit Oudenaarde), haar
echtgenoot.
Reeds eerder werd naar voren gebracht, dat
zeker de Zuid-Nederlandse immigranten van de
tweede generatie erop gebrand waren om in hun
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nieuwe situatie minstens het maatschappelijke
peil van hun voorouders te bereiken. Ook bij
Lijsbeth, die blijkens latere gegevens, eerzuchtig en doortastend was, zal deze drijfveer een
grote rol hebben gespeeld, zeker nadat haar jongere broer, de reeds beschreven Jaques, ten dele
door een samenloop van omstandigheden, in
1616 op betrekkelijk jeugdige leeftijd het nagestreefde ideaal reeds had bereikt. Met enige
fantasie kunnen we ons voorstellen dat in de
avonduren, na gedane zware arbeid, boven de
bakkerij aan de Doelenstraat, menig gesprek is
gevoerd over de mogelijkheden om door te breken naar een betere financiële en maatschappe1ij ke positie. De uiteindelijke beslissing om
voor Abraham te dingen naar een functie als
pachter van de accijns op het 'gemaal' (gemalen
produkten) was hiervan een redelijk logisch
resultaat.
Het zal het echtpaar niet onbekend zijn
geweest, dat in de Republiek het werkelijk grote geld niet werd verdiend in de handel, maar in
het corrupte traject, gelegen tussen de kleine
belastingbetaler en de hoogste regeringsfunctionarissen. Als belastingpachter moest het
mogelijk zijn in dit traject door te dringen, om
bij gebleken geschiktheid, ook zonder zelf corrupt te zijn, een meer dan redelijke boterham te
verdienen. Door te kiezen voor 'het gemaal'
kon Abraham in een wereld blijven, die hij als
bakker reeds kende. De forse gestalte van
.Abraham, die niet voor niets 'De Reus' werd
genoemd, zou een extra en belangrijk voordeel
opleveren bij de contacten met de menigmaal
weerspannige belastingplichtigen. Het blijft de
vraag of Abraham helemaal gelukkig is geweest
met het plan. Zoals later menigmaal zal blijken
waren er zeer onaangename kanten verbonden
aan het pachtersvak, kanten welke we niet zonder bedenkingen kunnen associëren met de
figuur Abraham, die bekend stond als een
geslaagd poëet en rederijker. Toch werd er
doorgezet. Omdat het echtpaar zelf nog niet
kapitaalkrachtig genoeg was, moesten er naast
'medestanders' ook 'borgen' komen. Lijsbeth,
waarschijnlijk een handig 'verleidster', deed
met succes een beroep op haar vader Arnoult en
haar oom Joris Petrinus, om als zodanig op te
treden. Over borgen van de kant van Abraham
wordt niet gerept.
Op 31 januari 1617 zette Abraham voor 3250
gulden in voor het verkrijgen van de 'pacht op
het meel'. Hij was 'winnende'.
De weg omhoog!
De gebeurtenissen in de aanvangsjaren van zijn
pachterschap waren voor Abraham zeker niet
bemoedigend. Reeds enkele weken na zijn eer-

ste aanstelling in 1617 raakte hij, bij de uitoefening van zijn functie, in conflict met een zekere Maerten Corneliszoon Molenaer. Abraham
werd geschopt, geslagen en ·uitgescholden voor
schelm, wurger en molenaarsduivel. De molenaarsvrouw zag kans als afscheidsgeste de
inhoud van een goed gevulde pispot over
Abrahams fraaie zwart-lakense jas uit te storten. Wij kunnen ons voorstellen dat het gezin
Taelman bij vaders thuiskomst onaangenaam
verrast moet zijn geweest. Gelukkig was er, aan
het einde van de straat achter het
Doelenpoortje, de dagelijks met helder water
gespoelde stadssingel, waarin de aangerichte
schade snel kon worden hersteld. Abraham
diende een officiële klacht in. Toch was er ook
naderhand nog regelmatig sprake van lichamelijk geweld van de zijde van onwillige belástingplichtigen.
'
In 1618 volgden, zoals reeds in aflevering 1
gemeld, andere moeilijkheden. Abraham was
niet bij machte op de gestelde tijd het overeengekomen deel van de pachtsom te betalen.
Arnoult Carlier, zijn schoonvader en borg, die
hem niet kon helpen, werd gegijzeld in herberg
'Het Herthuys'. Op korte termijn kon er echter
een regeling worden getroffen. Abraham versaagde niet, hij breidde zijn werkterrein uit. In
1621 trad hij nog steeds op als pachter van 'het
gemael ', maar bovendien inde hij de brandewijnaccijns. In later jaren verrichtte hij hetzelfde werk nog ten behoeve van de accijns op het
'bestelier' (vlees en spek), het 'varckenschouwen' en het 'brandthout'. Overigens werd hij
menigmaal geholpen door zijn zwagers, die als
medestanders optraden.
Inderdaad kwamen er door het pachterswerk
nieuwe openingen. In 1621 werd Abraham beëdigd als poorter van Gouda. Kort hierna, in
1623, zien we dat hij, nog steeds wonende in de
Doelenstraat, van de stedelijke overheid verlof
krijgt om bier te tappen en dus a1s herbergier op
te treden. Hij bleef daarbij volop in functie als
pachter, zodat we aan mogen nemen dat het
daadwerkelijke bestier van de herberg voor
rekening van Lijsbeth zal zijn gekomen.
Pachter en poëet
Bij een figuur als Abraham, herbergier, belastingpachter en, getuige de aan zijn kinderen
gegeven namen, ook.overtuigd calvinist, denkt
men niet direct aan artistieke activiteiten. Uit
een bericht van het jaar 1620 blijkt echter, dat
hij een succesvol rederijker is, die op het feest
van de Mechelse kamer, genaamd 'de Peoen',
als lid van de Haastrechtse kamer 'De
Balsembloem', een 'referein en een nieuw liedeke' mag voordragen. ' De 'Balsembloem' was
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in feite een Goudse kamer, met hoofdzakelijk
leden van Zuid-Nederlandse afkomst. Ze was in
1617 opgericht als tegenhanger van de eeuwenoude, algemeen erkende kamer 'De Goudsbloem'. De overheid stond afwijzend tegenover
d,e nieuwe kamer, maar liet volgens goed Gouds
gebruik haar activiteiten oogluikend toe. Het
was de 'Vlaamse' kamer echter verboden deel
te nemen aan wedstrijden in andere steden.
Waarschijnlijk zijn de Zuid-Nederlandse leden
echter zo belust geweest om zich, gebruik
makende van het lopende Twaalfjarige Bestand,
in hun vroegere vaderland te manifesteren, dat
zij zich als een Haastrechtse kamer hebben
laten inschrijven, daarmede het Goudse verbod
ontduikend. Gezien zijn ondernemende karakter is het niet onwaarschijnlijk dat het idee hiervoor van de zelf nauw betrokken Abraham
afkomstig was.
De kleine herberg in de Doelenstraat bood
kennelijk te weinig mogelijkheden en werd na
vijftien jaar verlaten. In 1627 werd Abraham
genoemd als waard van de 'Gouwe Wagen', een
gerenommeerd etablissement op de Kleiweg.
Een jaar later een volgende stap. Op 27 maart
1628 kochten Abraham en Lijsbeth één van de
oudste en meest bekende Goudse herbergen,
bekend als 'Het Schaeck', eveneens gelegen
aan de Kleiweg (nrs 15 en 16). Dit pand, later
genaamd 'Het Schaekbord', werd reeds in 1408
als herberg genoemd en heeft als zodanig
bestaan tot in het jaar 1969. Vele oudere
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Gouwenaars hebben nog goede herinneringen
aan deze zaak.
In de tijd van Abraham en Lijsbeth vormde
'Het Schaekbord, als eindstation . van het
'Wagenveer' Amsterdam-Gouda, voor de meeste aankomenden een eerste aanlegplaats. Het
was een grote ·herberg met achter het voorhuis
ruime stallen, waar rijtuigen en paarden een
geriefelijk onderdak konden vinden. Bovendien
was er, zoals op diverse plattegronden is te zien,
een groot erf met hooiberg. Ook in deze zaak
zal een zeer groot deel van het herbergierswerk
voor rekening zijn gekomen van Lijsbeth, daarbij volgens zeventiende-eeuwse gewoonte
steeds meer geholpen door haar omstreeks 1615
geboren kinderen Marcus en Rachel.
Jannetge Braye, de moeder van Lijsbeth, had
veel vertrouwen in haar forse schoonzoon. Na
het overlijden van Arnoult en de verkoop van
het huis aan de Vogelenzang betrok zij een pand
in de onmiddellijke nabijheid van 'Het Schaekbord', op de hoek van Kleiweg en Elsmarkt
(thans Turfmarkt 2/4). Abraham hielp haar verscheidene malen met zakelijke problemen. In
het bijzonder bij het) 11JJ.en van achterstallige
schulden zal zijn forse gestalte voor een extra
uitstraling hebben gezorgd.
Door het succes in zaken zal het prestige van
het echtpaar zeker zijn gestegen. In 1628, wel
wat Iaat, werd Abraham opgenomen in de stedelijke schutterij en kort hierop volgde zijn aanstelling als vuurschouwer. ·Evenals indertijd
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zijn schoonvader ontwikkelde hij zich tot een
van de voorlieden van de Zuid-Nederlandse
gemeenschap. Hij trad menigmaal op als voogd,
borg, getuige of anderszins als steun en toeverlaat.

Het overlijden van Abraham
Het zware leven heeft Abraham niet onberoerd
gelaten. Op het tijdstip dat hij volop resultaten
kon oogsten, liet zijn lichamelijke gesteldheid
hem kennelijk in de steek. We zien althans dat
er in juli 1633 een testament werd gemaakt,
waarin onder meer het volgende te lezen staat:
'Abraham Marcusse Taelman, woonende int
Schaekbort op de Cleywegh binnen deser stede,
mitsgaders Lysbeth Aemouts Carlier sijne
huysvrouwe, mij notaris als beyde getuygen wel
bekent. Leggende de voornoemde Abraham
syckelick op sijn bedde, nochtans sijne redenen,
memorie, verstandt ende vyff sinnen, beneffens
de voorschreven sijne huysvrouwe, die cloeck
ende gesont was, volcoomentlick hebbende
ende gebruyckende, als opentlick bleeck'.
Abraham en Lijsbeth benoemden elkaar over en
weer tot universeel erfgenaam. Wel waren er
financiële en andere bedingen voor wat betreft
de twee kinderen. De langstlevende was gehouden ze 'te laeten tot alimentatie ende op te voeden in nette devoote kleden en aensien, d'selve
in alle tucht en eerbaerheyt gelijck een goedborstig vader ofte moeder schuldich is en
behoort te doen' .
., Abraham stierf reeds heel kort na het opmaken van het testament. Lijsbeth, zoon Marcus
en dochter Rachel bleven achter.

Het tweede huwelijk van Lijsbeth met Jan
Claeszn Clouwer
In minder dan twintig jaar hadden Abraham en
Lijsbeth kans gezien om vanuit een onaanzienlijke bakkerij aan de Doelenstraat eigenaars te
worden van·één van de meest befaamde herbergen van Gouda. Het is moeilijk om vast te stellen of bij dit proces één van de partners de uitgesproken drijvende kracht is geweest, of dat er
sprake was van een zeer geslaagde samenwerking. Waarschijnlijk zal de voortvarende en
zeker niet makkelijke Lijsbeth, die in hoge mate
voldoet aan het beeld van de zeventiende-eeuwse ondernemende middenstands-vrouw, toch
wel hebben gedomineerd. Zo blijkt uit diverse
notariële en andere stukken, dat ook de gehuwde Lijsbeth gewend was bij conflicten met derden haar zaken zelf te regelen en waar nodig
akten te tekenen, zonder haar echtgenoot hierbij
als voogd op te laten treden. Ook als zij na de
dood van Abraham openstaande vorderingen,
wegens 'Slaep- of logeergeld' of verteringen in

de herberg moet innen, blijkt ze heel goed haar
eigen boontjes te kunnen doppen. Toch moest
ze de sterke arm van Abraham letterlijk deerlijk
hebben gemist, zeker bij herbergruzies welke,
volgens de gebruiken des tijds, ongetwijfeld
menigmaal voorkwamen. Lijsbeth hertrouwde
dan ook binnen een jaar na het overlijden van
Abraham, op 26 februari 1634, met een 30-jarige jongeman, slechts acht jaar ouder dan haar
eigen zoon. Jan Claeszn Clouwer, de uitverkorene, was één van de zoons van Claes Lambertuszoon, een welgestelde . uit Amsterdam
afkomstige hennepkoper.
Lijsbeth bleef haar eigen zaken regelen. In
november 1635 'constitueert en volmachticht' .
zij procureur Jan Claess Bontebal te
Sevenhooven (Zevenhoven, zuid-westelijk van
Mijdrecht), 'specialicke omme uyt naeme en
van weghe haer constituante waer te nemen alle·
meiningen, questien en geschillen als zij alom
ten platten lande qualiteyt precyse alreeds uytstaet ende noch soude mogen krijgen'. D e keuze van een functionaris uit Zevenhoven wijst
erop dat Lijsbeth in de buurt van deze kleine
plaats belangen had verworven. Dit is een eerste aanduiding van een verwevenheid van de
Carlier-familie met dit gebied, welke bij het
wedervaren van volgende generaties nog sterker
·
zal blijken.
Eén en ander houdt bepaaldelijk niet in, dat
Jan Claeszn zijn mannetje niet zou staan.
Integendeel, alles wijst erop dat Lijsbeth, zeker
zakelijk gezien een uitnemende keuze heeft
gemaakt, terwijl er ook geen enkele aanwijzing
is betreffende moeilijkheden in de persoonlijke
sfeer. Jan Claeszn wist dat bij zijn afwezigheid
'Het Schaekbord' in goede handen was. Naar
het voorbeeld van Abraham was hij dan ook
actief als belastingpachter en als koper en verkoper van onroerend goed.

Het overlijden van Lijsbeth'
Het huwelijk zal bijna tien jaren duren. In
december 1643 vinden wij de familie-notaris
Douw aan het bed van Lijsbeth voor het opmaken van haar testament. Ook aanwezig waren
zoon Marcus en dochter Rachel. In de volgens
de gebruikelijke formule opgestelde inleiding
vinden we onder meer een indicatie betreffende
de kennelijk terminale ziekte, waarvan Lijsbeth
het slachtoffer is gewo_r:d"en. De genoemde inleiding luidde als volgt: 'In den name des Heeren,
amen. Kennelick ende openbaer sij eenen yegelicken, hoe dat in den jare nae der geboorte desselfs ons Heeren duysent seshondert ende drie
en veertich opten l 8en decembris nae de middach de clocke ontrent twee uyren, ick
Dominicus Douw, openbaer notaris bij den
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Hove van Hollant geadmitteert, residerende
binnen der Goude, mij neffens d' ondergeseide
getuygen getransporteert hebbe ten huyse van
Jan Claeszn Clouwer, wonende in 't
Schaekbort, getrout hebbende Lijsbeth Arnouts
Cadier, boven op 't voorcamertgen. Allwaer wij
d'selve Lijsbeth Arnouts hebben vinden leggen
op haer bedde, wesende van Godt almachtich
gevisiteert met een accident in de tonge, soodat
sij niet wel spreecken conde'. Lijsbeth overhandigde een geschrift 'met haer eygen handt
geschreeven', waarin zij vastlegde dat na haar
overlijden uit haar na te laten boedel een bedrag
van tweeduizend gulden moest worden belegd
ten behoeve van haar zoon Marcus en haar
dochter Rachel, die van dit bedrag de jaarlijkse
renten zullen genieten. Op 15 januari daaropvolgend werd de notaris wederom ontboden. De
regeling betreffende dochter Rachel werd
gewijzigd. Tot · in haar laatste dagen bleef
Lijsbeth bezorgd over de toekomstige materiële
situatie van haar kinderen. Vastgezet geld zal
hun altijd een basisinkomen verschaffen.
De hierop volgende weken zullen Lijsbeth
zeer zwaar zijn gevallen. Liggend 'op 't voorcamertgen', tot het laatst luisterend naar de geluiden, welke vanuit de gelagkamer van 'Het
Schaeckbort' en vanaf de Kleiweg tot haar
doordrongen, zal ze zich zorgen hebben
gemaakt over de toekomst van haar ontstuimige
zoon Marcus. Daarnaast zullen haar gedachten
t~rug zijn gegaan naar het verleden, naar haar
onbezorgde jeugd in ververshuis 'De vergulde
Blaucuyp', naar de jaren van hard werken in
eigen huis en herberg en naar het rampjaar
1636, waarin zij naast haar moeder zovele andere familieleden heeft verloren. Op de materiële
resultaten van haar twee huwelijksperioden zal
Lijsbeth met voldoening hebben teruggekeken.
De situatie die zij achterliet mag er zijn: het
onbezwaarde bezit van een van de belangrijkste
herbergen van de stad en daarnaast enige huizen, grondbezit buiten Gouda, waardepapieren
en 5100 gulden in kas.
Ruim een maand na het opmaken van haar
testament moest Lijsbeth de strijd opgeven.
Kennelijk is het 'accident in de tonge' met zijn
gevolgen haar noodlottig geworden. Wij denken
hierbij al snel aan een kwaadaardige woekering.
Het is echter niet onmogelijk, dat Lijsbeth heeft
geleden aan een vorm van spruw, indertijd
genaamd 'sprouw', een aandoening van tong,
wang en verhemelte, welke ook beden bij zuigelingen nog wel voorkomt. Thans beschouwd
als zeer onschuldig, maar in de zeventiende
eeuw bij volwassenen kennelijk niet goed
behandelbaar, zodat een fatale afloop het
gevolg kon zijn.
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Reeds voor de begrafenis in de februari-kille
Sint-Janskerk kwam de nalatenschap aan de
orde. Partijen waren Jan Claeszn Clouwer enerzijds en de kinderen Marcus en Rachel uit het
eerste huwelijk van Lijsbeth anderzijds. Jan
kwam in het bezit van 'huys ende erve genaemt
't Schaeckbort'. De kinderen ,kregen 'andere
goederen des boedels, tsij inboedel, huysraet,
geit, brieven, obligaties of andersints'. Jan trok
duidelijk aan het langste eind, daarom werd
vastgelegd dat, ter compensatie van het voor
bun nadelige verschil, Jan aan Marcus en
Rachel rentebrieven zou verstrekken. Van beide
kanten waren verscheidene familieleden aanwezig. We mogen derhalve aannemen dat alles
'sonder arch ofte list' geregeld is. Toch heeft het
vastgelegde in later jaren een in onze ogen wat
merkwaardige consequentie. In 1654 blijkt
Jaques Cadier, de broer van Lijsbeth, mede-erfgenaam te zijn in de nalatenschap van Claes
Lambertzn Clouwer, de bemiddelde vader van
Jan.
Evenals indertijd Lijsbeth ging ook Jan
Claeszn al spoedig een nieuw huwelijk aan.
Kennelijk was de relatie met de familie Cadier
hem goed bevallen, want zijn twe~de ~cbtgenote, Rachel Carelsdr Matruyt, waarmee hij in
september 1644 in het huwelijk trad, wai;; een
dochter van Marritge Cadier, de oud.ste ·zuster
van de overleden Lijsbeth. Ook op andere wijze
scheen Jan een nieuwe start te willen maken.
Nog in hetzelfde jaar 1644 kocht hij een andere
zaak: 'Het land van Steyn', aan de Koestraat
(Markt nr.4 7), naast de herberg van stiefzoon
Marcus. Kennelijk een goede lokatie. 'Het
Schaeckbort' verkocht hij aan Jacob Jacobszn
Berry.
Jan, die na de verkoop van 'Het Land van
Steyn' in het jaar 1682 het huidige pand Markt
53 heeft bewoond, stief in 1693, omstreeks 90
jaren oud. De grafsteen van Jan Claeszn is nog
steeds in de Sint-Janskerk aanwezig (vak 40).

De mannelijke n~komelingen van Lijsbeth
en Abraham: een geslacht van zeeofficieren
Reeds werd verondersteld, dat Lijsbeth bij .het
naderen van haar levenseinde betreffende de
toekomst van haar zoon Marcus niet geheel
gerust zal zijn geweest. In vergelijking met zijn
in het algemeen zeer degelijke verwanten in de
Cadier-familie, was ~açcus bepaaldelijk geen
bedaarde, alledaagse figuur. In 1634 huwde hij
met Neeltje Claesdr (van Rheyn, Verrijn),
'jonghedogter van de Peperstraat'. Er kan hier
gesproken worden over een 'goed huwelijk' met
een lid van een bekende Goudse familie. Drie
jaar later hertrouwde hij met · de weduwe
· Hillegont Dirxsdr van Rheyn, van de Markt.

'·
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Hillegont was waarschijnlijk een nicht van de
eerste echtgenote van Marcus. Zij zal de moeder worden van Margje, Lijsbeth, Abraham en
Geertruyt Taelman.
In de periode 1638 tot 1653 was Marcus
onafgebroken en grootschalig actief in de voetsporen van zijn vader Abraham als belastingpachter. Zijn belangrijkste en langdurigste
pachterschap betrof echter de brandewijnimpost, welks inning hij in de jaren 1646 en
1647 zelfs in Schoonhoven en de dorpen 'daaronder ressorterende' behartigde.
Marcus· kwam, net als zijn vader, door zijn
voortvarende werkwijze herhaalde malen in
aanvaring met onwillige belastingplichtigen en
daardoor met de stedelijke overheid. De magistraat hield niet van moeilijkheden en zag liever, dat bepaalde personen ontzien werden. In
1638 kocht Marcus een huis aan de Koestraat
(Markt nr 7Q, nog steeds in redelijk authentieke
vorin aanwezig) van Dirk Claeszn Coperslager.
In 1642 kocht hij vervolgens een eigen herberg,
gelegen aan de Koestraat (Markt nr 46), welke
hij 'à la Santé d'Orange' noemde en in 1649
weer van de hand deed. Door op deze manier
zijn oranje-gezindheid te demonstreren gaf
Marcus haast automatisch te kennen dat hij
tegen de regentenstand gekant was. In datzelfde
jaar had Marcus een handgemeen in de
Stadsherberg buiten de Potterspoort, waarbij
Jan Claeszn Bronck uit Gouderak hem met een
J oemer in het aangezicht raakte, 'so dat het
bloedt spronck op het gereynigd schoormantel'.
Ten gevolge hiervan verloor Marcus zijn rechteroog. Ook nadien ging hij twist en handgemeen niet uit de weg, reden waarom zijn moeder Lijsbeth terecht ongerust was betreffende
de toekomst van haar zoon. Een jaar na het
overlijden van Lijsbeth werd, in 1645, geboren
Marcus' zoon Abraham, de latere zeekapitein.
Weer een jaar later kocht hij een huis, genaamd
'Den (gulden) Esel' (Wijdstraat nr 27) van
Jonkheer Hector de Montainget. Het is onduidelijk of er in dit pand een herberg was gevestigd.
Aan het einde van het jaar 1649 was er
opnieuw sprake van een inc~dent. Thans echter
met verstrekkende, maar uiteindelijk positieve
gevolgen.

Een miskraam
Reeds werd vermeld, dat het met belastingpachters werkende belastingsysteem op alle niveaus
aanleiding tot fraude kon geven. Zodra gepleegde malversaties op enigerlei wijze in de openbaarheid kwamen, waren het echter vrijwel
steeds de belastingbetalers en de lagere functionarissen, de belastingpachters, die het gelag

moesten betalen. Regenten en andere invloedrijke functionarissen werden angstvallig ontzien. Het heeft er alle schijn van, dat Marcus
van dit systeem het slachtoffer is geworden.
In een getuigenis, afgelegd ten overstaan van
notaris Wouter Coppert, verklaarde een zekere
Jannetge Jacobs, dat zij op 28 december 1649
met drieëntwintig stuivers in haar beursje, op
Jast van haar werkgever Marcus Taelman, als
'dienstmaecht gesonden is geweest aenden
pachter vanden Impost ende den Collecteur
vanden Stadtexcijns vande bieren voer deser
Stede van der Goude om van sijnent wegen te
verimposten ende te veraccijnsen een halfvat
biers'. De collecteur was Huych Hopcooper,
een ten opzichte van zijn familieleden ietwat
achtergebleven telg uit een oud en zeer bekend
Gouds kooplieden- en regentengeslacht.
Genoemde Huych was kennelijk een kleine·
scharrelaar, want toen de drieëntwintig stuivers
waren overhandigd gaf hij er elf tenig, maar
weigerde tevens een 'ceeltgen' te geven. Hij
verwees Jannetge naar Jacob Hokam, pachter
van de impost en derhalve zijn ondergeschikte,
die 'het geld besiende, ende bevindende dat de
voornoemde comparante hem niet nieer als elf
Stv presenteerde, haer mede billjet weijgerde,
inder vougen dat zij sonder billjet thuys heeft
·
moeten gaen'.
Bij het incident was Jannetgen Jacobs 'soodanich met onbehoorlijcken woorden bejegent,
dat zij comparante daerdoor soodanich is gealtereelt, dat zij swanger ende bevrucht zijnde,
datelijcke van haere vruchten is verscheyden,
ende haer noch op dit jegenwoordige instant
heel qualijck is gevoelende ende sieckelijck te
bedde leggende, affirmerende dat het selfde
haer nieuwaert anders uijt is toegecomen, als
door de voornoemde quade bejegening'.
Het gegeven dat Marcus en zijn echtgenote
Hillegont een notariële akte betreffende het
gebeuren hebben laten maken, toont aan, dat zij
de zaak hoog hebben opgenomen. Eens te meer
echter blijkt, dat het beslist niet zonder risico
was om tegen leden van de regentenstand een
vuist te maken. Marcus, én hierbij zullen de
vele eerdere incidenten eveneens een belangrijke rol hebben gespeeld, heeft zich in de ogen
van het stadsbestuur onmogelijk gemaakt.
Vanaf dit tijdstip komen we hem dan ook in
geen enkele pachtersfunctie meer tegen. Op 10
maart 1650 staat in het Kamerboek van de
Magistraat vermeld dat 'is geordonneert
Marcus Taelman een briefgen van affschrijvens
te geven'. Wel kreeg Marcus kort hierna
opnieuw een vergunning om wijn te tappen en
werd hij weer genoemd als wijnkoper.
In juli 1653 echter waren er opnieuw moei139
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lijkheden met de stedelijke overheid. Marcus
werd voor een periode van zes weken het tappen verboden.
Gouda en de zee
Al deze voor Marcus zeer onaangename
gebeurtenissen vallen in het tijdvak kort na
afloop van de Tachtigjarige Oorlog. In het tijdvak na 1648 stond ons land veelvuldig op voet
van oorlog met Engeland. Zo was er de Tweede
Engelse Oorlog (1652-1654), die bekroond
werd door de roemruchte tocht naar Chatham,
maar ook in de periode 1672-1676, toen de
vloot kans zag de Nederlandse kusten succesvol
te verdedigen tegen de gecombineerde agressie
van de Engelsen en de Fransen. Bij al deze
·gevechtshandelingen waren in de lagere, maar
zeker ook in de hogere rangen zeer veel
Gouwenaars betrokken.
In verhandelingen betreffende de Goudse
geschiedenis wordt terecht steeds weer grote
nadruk gelegd op het historische belang van .de
binnenvaart voor de stedelijke welvaart.
Onbegrijpelijk weinig aandacht echter is er tot
dusverre besteed aan de betekenis, welke de
zeevaart voor Gouda heeft gehad. Hierbij is te
denken aan de gunstige effecten voor de werkgelegenheid rondom de stad (hennepteelt),
maar ook binnen de muren (touwslagerijen).
Daarnaast echter dienden er nog honderden
Gouwenaars (er wordt ook wel gesproken van
qieer dan duizend) buitengaats bij de handelsvaart en in oorlogstijd op de Staatse Vloot.
Velen van hen hebben zich onderscheiden door
moed en vakbekwaamheid en wisten hoge rangen te bereiken. 'Ook Gouda had zijn
Zeehelden', zoals de Goudse amateurhistoricus
Pot, één van de weinigen die aan dit onderwerp
aandacht heeft besteed, reeds in 1936 schreef.
Hij doelde hierbij op Johann den Haen,
Abraham Taelman, Thomas de Sitter, Pieter van
Middelant, David Bondt, Dirck Quirijns
Verveen, de gebroeders Van der Zaen, Roemer
Vlacq, Jan de Meyer en vele anderen. Met vijf
van hen (Den Haen, Taelman, De Sitter,
Verveen en Meyer) hadden de Carliers meer of
minder nauwe familiebanden. Alle genoemde
en nog vele andere zeehelden waren in hun tijd
bekend, werden geëerd en drongen, indien zij er
nog geen deel van uitmaakten, haast als vanzelfsprekend door tot de stedelijke elite.
Gouda was, naast de grote havensteden, één
van de belangrijkste Hollandse zeevaarderscentra. Toch zijn er (nog) geen aanwijzingen
gevonden dat er ooit een plaatselijk wervingskantoor heeft bestaan. Het is waarschijnlijk, dat
geworven werd door middel van agenten, die
vanuit de grote zeehavens opereerden en in her140

bergen tijdelijk domicilie kozen. Bovendien
waren er de Goudse zeekapiteins, die geschikt
kaderpersoneel en ervaren matrozen zeker ook
rechtstreeks zullen hebben benaderd. Het ligt
zelfs voor de hand, dat'zij bij de aanvang van de
zomercampagnes getracht zullen hebben een
ingewerkte bemanning van het vorige seizoen
zoveel als mogelijk weer bij elkaar te brengen.
Het zeemansleven van Marcus Taelman
Voor Marcus Taelman, zoon van Abraham
Taelman en Lijsbeth Carlier en kleinzoon van
Arnoult Carlier, die door zijn conflicten met de
stedelijke overheid en zijn vele aanvaringen met
medeburgers zijn maatschappelijke kansen in
Gouda waarschijnlijk grotendeels had verspeelcl, bood een loopbaan bij de vloot nieuwe
mogelijkheden. Ook gegeven zijn karakter zal
het hem, temidden van de algemene geestdrift, ·
niet moeilijk zijn gevallen voor een geheel
ander leven te kiezen. Het is niet duidelijk wanneer en bij wie hij zich voor de oorlogsvloot
heeft aangemeld. Waarschijnlijk was dat in het
jaar 1654 rechtstreeks bij één van de zelfwervende Goudse zeekapiteins, die hij vanuit de
herberg goed zal hebben gekend. Uit de marinegeschiedenis weten wij, dat ook zijn negenjarige zoon Abraham in genoemd jaa~ in dienst
trad en het ligt voor de hand dat vader en zoon
in elkaars gezelschap waren.
Er zijn aanwijzingen dat, ook al door het
plaatselijke optreden van de zelfwervende kapiteins, groepen 'vrijwilligers' uit een bepaalde
stad of enige andere gemeenschap na dienstname bij elkaar werden ingedeeld en dat lokale
sociale structuren in stand werden gehouden.
Zo zjen we dat Pieter van Middelant, die
afkomstig was uit een vooraanstaande Goudse
familie, vanuit deze gunstige aanvang~positie,
overigens volkomen verdiend, vrij snel een
hoge rang wist te bereiken. Marcus, die onder
meer onder deze Pieter heeft gevaren, bleek,
ondanks zijn betrekkelijk hoge leeftijd, als
bekend herbergier, geoefend schutter en
gevreesd(?) gewezen belastingpachter, alras
geschikt te worden bevonden voor de rang .van
luitenant 'te water' (luitenant-ter-zee). We
mogen aannemen terecht, want gezien zijn
karakter zal hij in het gevecht, maar ook op
ander gebied zijn mannetje zeker hebben
gestaan. We kunnen ,Q!l~ trouwens goed voorstellen, dat Marcus, met het van zijn vader
geërfde forse postuur, een zwart lapje op de
plaats van zijn ontbrekende rechteroog, staande
bij de vaderlandse driekleur op het achterdek
van een oorlogsschip, niet alleen een krijgshaftig en schilderachtig beeld moet hebben opgeleverd, maar ook zijn ondergeschikten tot dapper
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gedrag zal hebben geïnspireerd. Het heeft er
alle schijn van dat Marcus voor zijn vertrek in
actieve diens·t, onmachtig is geweest zijn financiële zaken goed te regelen. In april 1655 was er
de gedwongen verkoping van zijn huis 'den
Esel' in de Wijdstraat en in dezelfde maand
boden de tantes Hesther de Sitter en Suzanna
Carlier aan Hillegont, de echtgenote van
Marcus, enige noodhulp door tegen een hoge
prijs 'een bedde roette een beddecleet en peuluwe ende twee cussens' over te nemen. Eén en
ander scheen Hillegont toch teveel geworden te .
zijn. Zij overleed in november van hetzelfde
jaar. Marcus en zoon Abraham zijn dan met
winterverlof thuis. Aan Abraham danken wij
een in dichtvorm gegoten dramatische beschrijving van het sterfbed van zijn moeder:
'Dry tortelduiven met my treurden in
getal
Dry susters zilteden met tranen voght de
sponde
·
En vader Marcus karmde op aller rouw
geschal
Ogh moeder! moeder ogh! ogh moeder
Hillegonde'.
en iets verder in het gedicht:
'De gantsche kamer dreef van uytgestorte
tranen'.
De financiële problemen leken inmiddels te
zijn opgelost. Hillegont kreeg althans een eigen
kerkelijk graf en de klokken werden naar behoren geluid. Toch zal Marcus in de eerste jaren
van zijn zeemansleven niet rijk zijn geworden.
Het maandsalaris voor een luitenant bedroeg
slechts dertig gulden en gold uitsluitend voor de
maanden, waarin actief dienst werd gedaan.
Alleen 'buitgeld' kon soms voor aanvulling zorgen. Ook was er een pensioenregeling. In latere ·
jaren zijn er geen aanwijzingen meer betreffende geldelijke moeilijkheden of schulden. 3
Uit onderzoek in het Goudse archief kan een
indruk worden verkregen uit Marcus' verdere
loopbaan. Zo blijkt hieruit dat hij in 1671
(in)wonend was in de S~.-Anthoniestraat en hij
lidmaat werd van de Hervormde Kerk. Marcus,
voor de derde keer gehuwd met de in 1676
overleden Jannetge Goossens, overleefde zijn
derde echtgenote ongeveer drie jaar. Hij overleed in september 1679.
De late keuze van Marcus voor dienst bij de
Staatse Vloot is voor de levensloop van zijn
nakomelingen in hoge mate bepalend geweest.
Zoals. reeds naar voren werd gebracht vormde,
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw,
een carrière bij de marine één van de schaarse
mogelijkheden om door het toenmalige standenstelsel heen te breken en blijvend te worden
opgenomen in een hogere maatschappelijke

Abraham Taalman, doek, J, Vollevens, collectie van
Erp Taalman Kip.

groep. De geschiedenis van drie generaties
. Taelman laat ons, als in· een schoolvoorbeeld,
zien hoe een dergelijke weg omhoog kori verlopen.
De definitieve doorbraak:
Abraham Marcuszn Taelman (1645-1696)
Verantwoordelijk voor de verwezenlijking van
de tweede fase van de weg omhoog was
Abraham Taelman, zoon van Marcus Taelman
en kleinzoon van Lijsbeth Cadier. Hij verwierf
als kapitein-ter-zee een grote naam en baande
op zijn beurt het pad voor zijn zoon Jan
Taelman, de latere luitenant-admiraal.
Abraham heeft gedurende het grootste deel
van zijn loopbaan gediend als kapitein-ter-zee.
Hij behoorde tot de groep van 'vechtkapiteins',
die als beroepsofficieren de ruggengraat van de
Staatse vloot vormden. De meesten van hen
hadden in jaren van harde praktijk het -vak
geleerd. Pas na de Eerste Engelse Oorlog werd,
in het kader van de algemene reorganisatie, ook
systematisch aandacht besteed aan de verbetering van de theoretische kennis en werden aanvullende opleidingeQ. , gegeven .betreffende
onderwerpen als navigatie en gevechtstactiek.
Betreffende de levensloop van Abraham is
ongebruikelijk veel bekend, enerzijds vanuit het
Goudse archief, anderzijds vanuit de maritieme
geschiedschrijving. De meest curieuze informatiebron wordt echter gevormd door een door
Abraham op jeugdige leeftijd zelf gedichte
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'Herderszang', bestaande uit tweehonderd vierregelige verzen. Bij de vermelding van het
overlijden van moeder Hillegont werd reeds uit
deze gedichten-serie geciteerd. Het is niet
onwaarschijnlijk dat Abraham zich bij zijn poëtische activiteiten heeft laten inspireren door
achtergelaten werk van zijn grootvader, die,
zoals reeds vermeld, een verdienstelijk rederijker was. Desalniettemin getuigt het van bijzondere gaven, dat een jongeman met niet meer
vooropleiding dan drie jaar lagere school, in
staat is geweest een dergelijk, weliswaar hoogdravend, maar goed beschrijvend en goedlopend gedicht te maken. Het gedicht is onder
meer interessant, omdat het ons in staat stelt uit
de eerste han4 kennis te nemen van de manier,
waarop langs de moeilijkste weg de rang van
zeeofficier kon worden bereikt. Daarnaast toont
de discrete beschrijving van een aantal amourettes aan, dat er, althans in de als serieus
bedoelde contacten met de andere sexe, sprake
is van een zeer terughoudende zedigheid, welke
men bij een door de rauwe zeventiende-eeuwse
oorlogspraktijk gevormde zeeman niet zou verwachten.
Zijn vermelding in de zeegeschiedenis dankte Abraham aan zijn kapiteinsrang en aan de
goede naam, die hij verwierf bij zijn deelname
aan practisch alle belangrijke zeeslagen van de
Tweede Engelse en de Eerste Franse Oorlog.
Bovendien heeft hij zich in een aantal kleinere
RtCties bijzonder dapper en bekwaam geweerd.
De negentiende-eeuwse geschiedschrijver J.C.
de Jonge, die nog over de volledige admiraliteitsarchieven kon beschikken voordat een deel
hiervan verbrandde, heeft in zijn onlangs herdrukte standaardwerk Geschiedenis van het
Nederlandsche Zeewezen, ruime aandacht aan
Abraham besteed en wel in het bijzonder aan
zijn gevecht met de Franse admiraal De Forbin.
Zeker in de noordelijke streken was er in het
koude seizoen van gevechtsacties op zee nauwelijks sprake. De zeeofficieren waren in deze
tijd dus rustig thuis en konden vertier of bijverdienste zoeken in andere werkzaamheden. Er
zullen zeker veel collegiale- en familiecontacten zijn geweest, menigmaal leidende tot onderlinge huwelijksverbintenissen. Voor de hogere
zeeofficieren lagen er echter ook mogelijkheden buiten deze kring. Zo zien we dat Abraham
Taelman, na het overlijden van Catharina Mom,
zijn eerste echtgenote, een tweede huwelijk
· sluit met de weduwe Sibilla Trist. Sibilla, een
· dochter van de arts Pieter Trist, was afkomstig
uit een Goudse koopmansfamilie, welke onder
de naam Trist of Tristeyn reeds in de zestiende ·
eeuw tot de belangrijkste regentengeslachten
van Gouda behoorde. Overigens moest
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Abraham zich bij zijn eerste familiale contact
met de aristocratie, ook alweer volgens de
heersende zede, vergenoegen met een 'tweede
keus'. Sibilla was weduwe, en bovendien was
haar eerste huwelijkssluiting gepaard gegaan
met enig goed gecamoufleerd schandaal.
De levensloop van Abraham Taelman
Het maritieme dienstverband van Abraham
heeft zo'n 43 jaar geduurd. Hij ontving zijn
opleiding in de jaren 1654 tot 1666. Als jeugdige knaap was hij reeds betrokken bij gevechten
in de Middellandse Zee tegen Turkse en
Algerijnse zeerovers en bij de bevrijding van
vele christen-slaven. In juni 1667 nam hij deel
aan de tocht naar Chatham. Hij was inmiddels
benoemd tot luitenant-ter-zee. In. 1672 huwde
hij met Christina Mom, die hij in zijn
'Herderszang' aanduidde met de naam ·
'Bellore'. Op 25 december van hetzelfde jaar
werd hij lidmaat van de Hervormde Kerk. Hij
woonde toen op de Vismarkt (Lage Gouwe) en
werd aangeduid als 'Commandeur'. Tijdens de
Derde Engelse Oorlog (1672-1674) diende
Abraham onder Michiel de Ruyter, die in de
zeeslagen bij Solebay, Schoneveld eri Kijkduin
de Engelsen versloeg. Na afloop van deze oorlog ging hij als bevelhebber op het_transportschip ' Sphera Mundi' met de vloot van De
Ruyter naar Martinique. Hij werd bevorderd tot
kapitein-ter-zee. Een jaar later, op I november
1675, werd zoon Jan geboren, de toekomstige
luitenant-admiraal. In 1682, Abraham was toen
inmiddels weduwnaar, kocht hij een huis op de
Westhaven (nr 35, een nog steeds aanwezige
ruime woning). In hetzelfde jaar sloot hij zijn
tweede huwelijk. Toen prins-stadhouder Willem
III met instemming van de Staten-Generaal in
1688 naar Engeland voer en koning Jacobus II
verdreef, was Abraham wederom van de partij
en was hij ook aanwezig bij de intocht in
Londen. Tijdens de Negenjarige Oorlog met
Frankrijk (1688-1697) fungeerde Abraham in
1690 als commandant van de 'Stad en Lande' in
de slag bij Bevesier.
Op 31 augustus 1692 heeft Abraham, geheel
zelfstandig opererend, één van zijn belangrijkste zeegevechten geleverd. Hij voerde als oudste kapitein het bevel over twee oorlogsschepen,
die belast waren met de bescherming van
zeventig zwaar belad~Jl .koopvaarders. Op weg
naar de thuishaven werd het convooi aan de
monding van het Kanaal aangevallen door drie
grote Franse oorlogsbodems onder commando
van de beroemde admiraal De Forbin. In de eerste fase van de strijd sneuvelde Abrahams collega, de eveneens uit Gouda afkömsif kapitein Willem van der Zaen. Kort hierna werd op
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diens volkomen ontredderde schip de vlag
gestreken, zodat Abraham en zijn bemanning
op hun ook al zwaar beschadigde schip de strijd
alleen moesten voortzetten. Hierover schrijft
De Jonge: 'Groote verslagenheid verwekte dat
vooral onder zijne manschappen; maar
Taelman, niet verzaagd door deze ramp, sprak
den zijnen op nieuw moed in, en schoot zijn
tegenstanders zoo reddeloos, dat zij genoodzaakt werden, hem te verlaten, en het drijvende
of voor den wind te houden'. Op den duur echter kon Taelman het tegen drie vijandelijke
schepen, die hem gezamenlijk van alle kanten
onder vuur namen, niet volhouden: 'Het volk,
in dezen uitersten nood geene uitkomst ziende,
verloor den moed en begon om kwartier te roepen, waardoor de dappere Taelman, na een
gevecht van zes uren, eindelijk tot zijne grievende smart zich gedwongen zag, den hem toebetrouwden bodem over te geven' . Dank zij de
hardnekkige verdediging door Taelman en de
zijnen vielen slechts drie koopvaarders in
Franse handen, de overige ontsnapten en wisten
een veilige haven te bereiken.
In 1696 overleed Abraham op Texel als kapitein van het schip 'De Zon'. Hij werd op 21 jµni
in Gouda begraven.
.
In de opgang van het geslacht Taelman is
Abraham de sleutelfiguur geweest. Veel meer
dan zijn vader Marcus heeft hij, als algemeen
geacht zeeofficier, ook persoonlijk van zijn
_inspanningen kunnen profiteren. Enerzijds
kwam dat door zijn status als zeer gerespecteerd en in de hoogste kringen verkerend Gouds
burger, anderzijds vanwege het financiële
aspect. Bij zijn overlijden liet hij een (voor de
belasting aangegeven) vermogen na van 49.830
gulden, een zeer aanzienlijk bedrag in de zeventiende eeuw.

Behorend tot de elite: Jan Abrahamszn
Taelman (1675-1755)
Jan, de derde zeevarende Taelman, die evenals
zijn vader reeds op negenjarige leeftijd bij 's
Lands Vloot in dienst trad, zal tijdens zijn loopbaan een enorme steun hebben gehad aan de
bijzondere reputatie die zijn vader had opgebouwd. Zelf verwierf hij echter ook een goede
naam, hoewel er, doordat het tijdperk van de
grote zeeslagen voorbij was, nog maar weinig
kansen waren om zich daadwerkelijk in zeegevechten te onderscheiden. Hij doorliep de
opeenvolgende rangen met als uiteindelijke
bekroning zijn benoeming tot luitenant-admiraal in 1744, dus reeds op gevorderde leeftijd.
Hoewel de mogelijkheden voor buitgeld en
andere extra inkomsten nog maar beperkt
waren, gaf het vaste admiraalssalaris een ruime

Abraham Taalman, naar een illustratie opgenomen
in J. C. de Jonge "Geschiedenis van het Nederlandse
. Zeewezen". Indertijd in de verzameling vam J. W.
van Sypesteyn.

compensatie; zes- tot achthonderd gulden per
maand betekende in de zeventiende eeuw een
vorstelijk inkomen.
Jan, die zich ook wel Johan liet noemen,
'oogstte' zo mogelijk nog meer in eigen omgeving. Hij behoorde tot de stedelijke elite en kon
profiteren van alle geldelijke voordelen, welke
hieraan verbonden waren. Daarnaast waren er
prestige-bevestigende privileges, zoals permanent gereserveerde plaatsen in de St.-Jan en in
de Waalse kerk.
Omdat activiteiten op zee slechts met tussenpozen plaatsvonden, resteerde er voor Jan veel
tijd om zich, vanuit zijn woning aan de Hoge
Gouwe (nr 77, nog steeds aanwezig, een ruime
en fraaie behuizing), ook aan andere bezigheden te wijden. Zo was hij eigenaar van een ·blekerij, gelegen aan de Bleekerskade (op het huidige Unichematerrein) en Hoogheemraad van
de Landen van Steyn en Willens. Wellicht heeft
Jan aan zijn nieuwe vrinden binnen de Goudse
aristocratie nog vertc;:ld hoe zijn grootvader
Marcus jaren voordien in dit gebied de 'tienden' had geïnd! Waarschijnlijk van oordeel
zijnde dat dit bij zijn status paste, liet Jan een
uitgebreide familiegenealogie opstellen, welke
nog steeds aanwezig is in het 'Familie-archief
van Erp Taalman Kip'. Vergelijking met de zeer
betrouwbare gegevens in het Goudse archief
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laat echter zien dat de opsteller, zeker voor wat
betreft de vroegste generaties, niet zeer zorgvuldig te werk is gegaan.
Jan nuwde in 1705, omstreeks 30 jaren oud.
Zijn bruid, Christina 'frist, was een dochter van
Mr. Jacob Trist, advocaat van het Hof van
Holland en een broer van stiefmoeder Sibilla
Trist. Het huwelijk duurde bijna vijftig jaar, wat
voor de zeventiende eeuw haast een unicum
mag heten.
Na een weinig avontuurlijk leven overleed
Jan in 1755. Zijn zoon Abraham (de derde met
deze naam), eveneens zeeofficier, is hem dan
reeds voorgegaan.
Jan heeft materieel ten volle kunnen profiteren van zijn geslaagde loopbaan. Hij liet een,
voor de belasting aangegeven, vermogen na van
119.896 gulden. Er waren dan ook zeker voldoende middelen om, volgens het gebruik van
de tijd, in de nabijheid ~an zijn graf in de St.Jan een grafbord te plaatsen, met daaraan
bevestigd diverse attributen, verband houdende
met de door hem beklede hoge rang. Het op het
bord aangebrachte en in het latijn gestelde
opschrift luidde, in oud-Nederlands vertaald,
als volgt:
'De steen hier onder dekt des gryzen
Taalmans asch,
Aan wiens ervarenheid de Zeestaf wierd
geheiligd,
Van kindsbeen af bekend op Nereus
wyden Plas,
Heeft by den Oceaan alom voor ons
beveiligd.
Wat schreid ge oh Vaderland? Hy, die in 't
Zeegebied,
Vol glorie heeft geleefd, behoefd uw tranen niet' .
In het jaar 1795 werd door de toenmalige
overheid via 'De Municipaliteit der Stad
Gouda' gelast, dat onder meer alle rouwborden
(grafborden) uit de kerken verwijderd dienden
te worden. Drie jaar later werd dit gebod nogmaals uitdrukkelijk bevestigd. Bij deze gelegenheid zal het bord van Jan Taelman zijn verwijderd. Het is niet, .zoals een aantal andere
borden, in het Stedelijk Museum terechtgekomen, maar waarschijnlijk verloren gegaan.
Marcus, Abraham en Jan zijn, ieder op hun
wijze, grondleggers geweest van 'une Grande
Familie', welke tot in onze tijd, onder de naam
Van Erp Taalman Kip onafgebroken tot het
patriciaat van Nederland heeft behoord. Talrijke
leden van deze familie hebben gedurende vele
'jaren hun beste krachten gegeven aan het
" Nederlandse openbare leven. Stammoeder
Lijsbeth zou er met tevredenheid kennis van
hebben genomen.
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NOTEN
1. Leden van het geslacht TAELMAN, voorzo~er ze in de
afleveringen in de Tidinge voorkomen:
. ABRAHAM TAELMAN, 1588-1633, Belastingpachler
en Herbergier
X 1610 LIJSBETH CARLIER, 1591-1644.

.J,

MARCUS TAELMAN,CAl612-1679, Herbergier,
Belastingpachter, Luitenant- ter-Zee
X 1637 HILLEGONT VAN RHEYN, ca. 1610-1655.

,J,

ABRAHAM TAELMAN, 1645-1696, Kapitein-ter-Zee
X 1672 CATHARINA MOM, 1644-1680

.J,

JANTAELMAN, 1675-1755, Luitenant-Admiraal van
·
Holland en West-Friesland •·
X 1705 CHRISTINA TRIST,1680-ALPHEN 1759.

,J,

zoon ABRAHAM TAELMAN, 1707-1753, Kapitein-terZee.
2. Behalve de reeds in de vorige afleveringen genoemde
archiefbronnen en literatuur en andere mededelingen
over de totstandkoming van de tekst, is voor deze àfleve- ·
ring ook gebruik gemaakt van:
- Familiearchief Van Erp Taalman Kip (Centraal Bureau
voor Genealogie Den Haag).
·
- Bijdragen tot de Geschiedenis van het Nederlandsche
Zeewezen, door H.J. Broers.
- Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, door
Akvelt, Hart, Hoboken.
- Geschiedenis van het Nederlandse/ie Zeewezen, door
J.C.de Jonge.
- Daar was laatst een' meisje loos, door R. Dekker en L.
van der Pol.
- The Mariner's Mirror, vol. 70, no 1, dooi J.R:- Bruin.
- The Dutch Navy of the Seventeenth and Eighteenth
·
Centwy, door J.R. Bruin.
3. In de archieven van de Admiraliteit is betreffende
Marcus (nog) niets aangetroffen. Zodoende weten wij
niet aan welke zeeslagen hij heeft deelgenomen en hoe
hij zich daarbij heeft geweerd. Het ligt voor de hand, dat
vader Marcus en zijn jeugdige zoon Abraham zeker in de
eerste jaren op dezelfde schepen zullen hebben gediend.
Dit zou betekenen dat zij tezamen· hebben deelgenomen
aan de belangrijkste zeeslagen van de Tweede Engelse
Oorlog en aan de roemruchte tocht naar Chatham.
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VERENIGINGSNIEUWS
Op maandag 20 oktober 1997 viert de Oudheidkundige Kring "Die Goude" haar 65-jarig
bestaan. De avond wordt gehouden in de Veste,
Ridder van Catsweg 300. Het bestuur streeft
ernaar om een programma aan te bieden, waarin niet alleen de historie een belangrijke plaats
inneemt, maar waarin ook ruimte is voor een
1
blik op de geschiedenis van de toekomst.
Het programma gaat er ongeveer zo uitzien.
Het thema vóór de pauze is: "Wat doet de
Oudheidkundige Kring?"
In 3 korte uiteenzettingen, van± 10 min. elk,
_zal dit onderwerp worden belicht.
1. Stadsschoon en Monumentenzorg: het zal
ons een zorg zijn!
2. Een nieuwe stadsgeschiedenis van Gouda:
doel, opzet en stand van zaken.
3. Blijft alles bij het oude of zijn er nieuwe lijnen te trekken naar het jaar 2000? Die Goude
en de toekomst dus!
Deze cáuserieën worden omlijst met muziek en
daarna is er gratis een kopje koffie.
Na de pauze houdt Henny van Dolder haar her' nieuwde dia-lezing over "De Goudse kloosters".
· Hierna is er nog een feestelijk drankje en een
hapje.
. Alle leden ontvangen nog een persoonlijke
'uitnodiging" met meer bijzonderheden, maar u
kunt zich zo alvast op deze avond verheugen.
Het bestuur zar u graag ontvangen.
Klaas Ids Nauta

BEJAARD, MAAR NOG KNAP
VITAAL!
Op 7 oktober 1932 kwam hij ter wereld, zodat
hij dus nu de eerbiedwaardige leeftijd van 65
jaar heeft bereikt. Weliswaar niet stokoud maar
toch een goede aanleiding voor de jubilaris,
onze eigen Oudheidkundige Kring Die Goude,
om het wat rustiger aan te doen. 's Ochtends een
uurtje later op, tussen de middag een oogje
dicht en het ook 's avonds maar niet te laat
maken, lijkt een goed advies.
Maar, betrokkene is eigenwijs en maakt de
indruk niet op goede raad te zitten wachten. Hij
is nog steeds op vele fronten actief en is voorhands dan ook niet van plan het wat kalmer aan
te doen. Hij organiseert excursies, lezingen,
Historische Cafés en geeft met vaste regelmaat

een tijdschrift en andere publicaties uit. En hij
deinst er ook niet voor terug om nu enthousiast
zijn schouders te zetten onder een nieuw project, waarvoor het idee twee jaar geleden werd
geboren en dat steeds beter in de grondverf
komt te staan.
De Stadsgeschiedenis dus, inderdaad. Na uitvoerig beraad, dat meer dan een jaar in beslag
nam, was ook het college van burgemeester en
wethouders van Gouda van mening dat het project-Stadsgeschiedenis een zinvolle en nuttige
onderneming was en toonde het zich bereid op
zeer ruimhartige wijze het project te ondersteunen. Eerder al had de Oudheidkundige Kring
als initiator van het project besloten voor een
periode van vier jaar een bedrag van f 15.000,= ·
per jaar beschikbaar te stellen, waaruit onder
meer vergoedingen aan de auteurs bekostigd
kunnen worden. Maar daar de Kring van
mening was dat het belang van dit project verder reikt dan alleen het belang van de eigen vereniging, werd ook de gemeente benaderd met
het verzoek het project te onderstèunen. De
gemeente Gouda zegde nu onlangs toe dat zij
voor de tijd van eveneens-vier jaar ja~rlijks zo'n
f 12.500,= voor het project over heeft. Zeker zo
belangrijk is dat de gemeente voor .een zelfde
periode personele ondersteuning levert in de
persoon van een projectsecretaris, ten behoeve
waarvan een gedeelte in mindering van die
f 12.500,= wordt gebracht. De betreffende
functionaris, de neerlandicus Jan Willem Klein,
zal nu zeer nuttige diensten kunnen verrichten
voor het project, zoals het onderhouden van de
contacten met de auteurs en de redactie, het
voorbereiden van vergaderingen en lezingen en
het doen van onderzoek om 'witte vlekken' in
de Goudse geschiedenis op te vullen. Hij zal
werkzaam zijn in de lokaliteiten van de Streekarchiefdienst Hollands Midden, waarvan de
directie heeft toegezegd ook van haar kant er
toe bij te willen dragen dat het project een succes wordt. Vele leden van de Kring kennen-Jan
Willem Klein overigens reeds als docent die
hen het lezen van middelnederlandse teksten
heeft bijgebracht.
65 jaar, maar nog knap vitaal dus. En zo
hoopt de Oudheidkun~ige Kring over vijf jaar,
op 7 oktober 2002, wanneer hij de leeftijd der
sterken heeft bereikt, zo'n duizend jaar 'Stadsgeschiedenis van Gouda' in druk te hebben uitgegeven. Ambitieus, inderdaad, maar zo'n
ambitie inspireert de Kring en houdt hem jong.
Jan H. Kompagnie
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BESCHERMD STADSGEZICHT
De leden van de Oudheidkundige Kring "Die
Goude" hebben een grote belangstelling voor
de historie van Gouda. De overheersende aandacht gaat daarbij uit naar de geschreven
geschiedenis die in ruime mate aanwezig is.
Deze geschreven geschiedenis betreft doorgaans mensen die reeds lang zijn overleden en
gebouwen die niet meer bestaan. Veel minder
aandacht krijgt het behoud van de nog bestaande herinneringen uit het nabije en uit het verre
verleden. Die bestaan uit het patroon van straten en grachten in het centrum binnen de in
1350 gegraven singels en de vele daarin nog
aanwezige monumenten. Om dat culturele erfgoed te behoeden voor verval en sloop, is indertijd het centrum met de gevelwand aan de overkant van dè singels tot "Beschermd Stadsgezicht" verklaard met alle daaraan verbonden
wettelijke plichten en rechten voor de Overheid
en voor particulieren. Dit verschil in aandacht is
ook aanwezig bij het .stadsbestuur. Enerzijds
krijgt Die Goude royaal steun voor het schrijven van de stadsgeschiedenis van Gouda en
anderzijds wordt het Beschermd Stadsgezicht
als last ervaren pij nieuwbouwprojecten.
Die Goude heeft er belang bij om het stadsbestuur te steunen in de gevallen waarbij particulieren uit eigen belang schade toebrengen aan
het beschermde stadsgezicht. Immers, waar
geld valt te verdienen verliest het culturele erfgoed altijd van financiële belangen. Daar kan
het stadsbestuur veel aan doen maar niet alles.
Die Goude kan daarbij een waardevolle steun
verlenen in de strijd voor het behoud van dat
erfgoed. Gezamelijk sta je sterker!
Met spijt constateert het bestuur van Die
Goude dat gedurende de laatste acht à tien jaar
onze vereniging in een positie is gekomen
waarin zij steeds vaker het culturele erfgoed
moet verdedigen tégen de besluiten van een
stadsbestuur dat het beschermde stadsgezicht
ondergeschikt maakt aan financiële belangen
van draagkrachtige particulieren. Daardoor
komen twee natuurlijke bondgenoten tegenover
elkaar te staan en dat is eigenlijk heel triest.
Ter illustratie volgt hieronder een kort overzicht van de projecten waar Die Goude momenteel bij betrokken is.

1: Beroep bij de Raad van State inzake
het parkeerterrein in de voormalige
tuin van het Rijksmonument Westhaven
52, het huidige kantoor van de Van
Lanschot Bank.

2: Beroep bij de Raad van State inzake de
partiële herziening van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.
3: Bedenkingen tegen de voorgestelde wijzigingen van de verordeningen inzake
de Monumentencommisie en de Welstandscommissie.
De achtergronden zijn dat wij vinden dat een
inconsequent beleid wordt gevoerd en dat de
voorschriften van de vigerende bestemmingsplannen niet altijd correct worden toegepast.
Het Beschermd Stadsgezicht is daarbij vaak het
kind van de rekening. De samenvoeging van de
Monumentencommissie met de Welstandscommissie lijkt ons duidelijk in strijd met de
Monumentenwet en maakt goed gefundeerde
adviezen inzake de monumentenzorg bovendien onmogelijk.

4: Werkgroep Krimpenerwaard.
Die Goude is vertegenwoordigd in de werkgroep die zich onder andere bezig houdt met
ontwikkelingen en bestemmingsplannen in het
Zuidelijk IJsselfront zoals de Koud-Asfaltzelling, de Westelijke randweg met daarin eventueel een Weidebloemtunnel variant, het behoud
van de historische dorpskern Stolwijkersluis,
waarin kortgeleden nog twee op de A-lijst voorkomende pandjes zijn gesloopt, enzovoorts.

5: Diverse projecten.
Die Goude blijft attent op ontwikkelingen in het
Raamgebied, rondom het Bolwerk-terrein en
elders in de Binnenstad met de schil er omheen.
Ook zal Die Goude, uitgenodigd door het stadsbestuur, betrokken worden bij de voorbereidingen van de algehele herziening van het bestemmingsplan "Binnenstad-West".
Al met al een hele hijs om te verhapstukken.
Het verdedigen en behouden van het historisch
karakter van de bebouwde omgeving binnen de
singels kost, door de vele langdurige procedures, veel tijd en vergt uithoudingsvermogen.
Gelukkig is ook de Vereniging Behoud Stadsschoon actief op dit gebied en werken wij goed
samen met verschillende Werk- en Initiatiefgroepen.
Toch kunnen wij a,çlditionele steun heel goed
gebruiken. Het Bestuur van Die Goude roept
daarom haar leden op om zich actief in te zetten
voor het behoud van het nog zichtbare en tastbare aanwezige historische karakter van onze
mooie stad.

(gezamelijk met omwonenden)
Anton Houdijk en Jaap Rebel.
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MIDDELEEUWS BUFFET
Kunt u zich een betere ambiance voorstellen
dan de tuin van het Verzetsmuseum ZuidHolland voor het nuttigen van een middeleeuwse maaltijd? Een tuin waar geen geluiden van de
stad doordringen, waar het heerlijk zitten is tussen de prachtige rozen en andere bloeiers en
waar je aan het begin van de avond ook nog van
de zon kunt genieten?
Begin juni zaten zo'n dertig historisch en
culinair geïnteresseerden in afwachting van wat
het buffet zou bieden dat, voorafgaande aan het
Historisch Café, stond te lonken in het lunchcafé van het museum. Marjo van Loon -'historisch kokkin' - heette een ieder welkom en vertelde iets over de gerechten die we zouden gaan
eten. Zij waarschuwde de hongerigen voorzichtig op te scheppen! De gerechten liggen vrij
zwaar op de maag. Dat viel niet mee omdat
alles er ontzettend lekker uitzag en je ook graag
van dk gerecht iets wilde proeven. Maar ze had
gelijk!
We begonnen met een groentesoep, joutes.
Een heerlijke lichte soep met veel verse groente. Daar smaakten de uitgebakken spekjes prima in. Daarna schoof iedereen langs de prach. tig gedekte tafel waar de hoofdgerechten in grote schalen opgediend stonden: witte watergruwel en lamsvleesschotel met rozijnen, brood en
sla, toerte van appelen en pruimentaart. Marjo
vertelde dat çle sla die zij er bij had gemaakt
had, niet historisch verantwoord was, omdat
men in de middeleeuwen geen rauwe groente
at, maar het paste zo goed bij het eten. Enige
aanpassing aan onze smaak moet kunnen!
Ook vertelde zij dat de taarten in de middeleeuwen niet als toetje werden gegeten maar bij
het hoofdgerecht. De taarten waren dan ook wat
minder zoet dan wij gewend zijn.
Aan de instemmende geluiden rondom mij en
het feit dat enkelen zich waagden aan een tweede bord, kan ik zonder overdrijven vaststellen
dat iedereen heeft genoten van het eten. Het
was heel bijzonder van smaak en van combinatie en ik kan de lezer aanbevelen de recepten
(die deels in de vorige aflevering van de Tidinge
stonden) na te maken. De witte watergruwel en
toerte van appelen heb ik voor vrienden
gemaakt en zij waren zeer enthousiast.
Wat mij, en ik geloof vele anderen, betreft
mag dit een jaarlijkse traditie worden.
Traditie is al in het Historisch Café dat
iemand iets vertelt over de geschiedenis van
Gouda. Nadat de aanwezigen zich tegoed hadden gedaan aan de maaltijd vertelde de heer
Frans IJsselsteijn iets over zijn passie 'ansichtkaarten van Gouda'. Hij had vele plakboeken
bij zich en met name zijn grote verzameling van

kaarten van de St.-Jan werd gretig bekeken.
Interessant is het te horen hoe iemand ertoe
komt om zo specifiek te gaan verzamelen.
Ik kijk uit naar het volgende Historisch Café.
Ella van Mourik-Karremans

HISTORISCH CAFÉ GOUDA
Het volgende Historische Caf~ zal plaatsvinden
op
woensdagavond 19 november a.s.
in Museumcafé 'Résistance' van het
Verzetsmuseum Zuid-Holland
Turfmarkt 30 te Gouda
Het Café is open vanaf 20.00 uur en gaat uiterlijk om 23.00 uur dicht. De ingang is via de tuin
aan de achterzijde van het Café, te bereiken
door de Vrouwesteeg.
Alle leden van de Oudheidkundige Kring worden hierbij. nog 'eens nadrukkelijk uitgenodigd
een bezoek aan het Café te brengen. Nog niet
bekend is welke spreker er deze avond is. Wel
wordt tijdens elk Café een ruilbeurs gehouden
waarop oude ansichtlèàa'rten en andere afbeeldingen van Gouda van eigenaar kunnen wisselen.
Wil men op de hoogte blijven van de data
waarop het Café wordt gehouden en-welke activiteiten er plaatsvinden, dan even een telefoontje naar: Jan H. Kompagnie, tel. 0182 - 523168.
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CURSUS 'KERKGESCHIEDENIS'
op zoek naar kerk en samenleving in het verleden
·
Wie zich met lokaal of regionaal historisch
onderzoek bezig houdt, zal in veel gevallen
stuiten op zaken van kerkhistorische aard. Bijvoorbeeld op de dorpsonderwijzer die tevens
voorzanger in de kerk was. Op armen, die
bedeeld werden door de overheid of door hun
eigen kerk of op het nauwe contact tussen kerkeraad en magistraat over tal van zaken. En dat
is ook geen wonder, want anders dan in onze
tijd waren kerk en samenleving in het verleden
onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is
die verbondenheid die kerkhistorisch onderzoek extra boeiend maakt.
Alleen: hoe pak je een dergelijk onderzoek
aan en wat is er allemaal mogelijk. Welke bronnen zijn er, welke vragen moeten er gesteld
worden, hoe zet je zo'n onderzoek op en hoe
plaats je een lokaal of regionaal kerkhistorisch
onderzoek in een breder kerkelijk en maatschappelijk kader. Vragen die in deze cursus
centraal zullen staan.
De cursus kerkgeschiedenis zal bestaan uit
een informatief en een praktisch gedeelte.
Tijdens de eerste twee avonden zal een overzicht gegeven worden van de kerkelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen in de 16e tot
en met de l 9e eeuw en van de wijze waarop de
verschillende kerkelijke stromingen (hervormd,
·katholiek, doopsgezind en luthers) intern en
extern functioneerden in die periode. De overige avonden worden besteed aan de praktijk van
het lokale en regionale kerkhistorische onderzoek, met behulp van verschillende bronnen
zoals aanwezig in het Streekarchief Hollands
Midden te Gouda. Enige kennis van oud schrift
is daarbij een voordeel maar wordt niet vereist.
De docent, drs. Liesbeth Geudeke, is verbonden aan de faculteit der Letteren van de Vrije
Universiteit te Amsterdam en is bezig met een
proefschrift gewijd aan de op- en uitbouw van
de classis Edam, 1572-1650.
Organisatie : project Regionale
Geschiedbeoefening ZuidHolland i.s.m. Streekarchief
Hollands Midden
Docent
: Liesbeth Geudeke
: 21, 28 oktober, 11, 25 november
Data
en 16 december 1997
: dinsdag 19.00-21.00 uur
Tijd
: Streekarchief Hollands Midden,
Lokatie
Groeneweg 30, Gouda
: f 95,
Kosten
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Informatie en aanmelding bij:
project Regionale Geschiedbeoefening ZuidHolland
J. Brugman, Postbus 448, 2501 C K P en Haag
tel. 070 - 362 41 21
fax 070 - 345 02 78

BOEKAANKONDIGING ·
JERUZALEMKAPEL

.

Aan het einde van de vijftiende eeuw nam
priester Gysbrecht Willemsz Raet, die was
teruggekeerd van een pelgrimstocht naar het
Heilige Land, het initiatief tot de bouw van een
kapel van het Heilig Graf of Jeruzalem.k_apel
aan de Spieringstraat. Met de bouw ervan werd
rond 1505 ,gestart. Deze fraaiekapel staat er nog
steeds en is de enig bewaard gebleven
Jeruzalemkapel in Nederland.
Omstreeks maart 1998 zal een boek over dit
unieke bouwwerk véfschijnen, ·uitgegeven door
de Stichting SPOOR, waarin ondermeer de
geschiedenis en de resultaten van het bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van de
kapel worden belicht. De lezers van de Tidinge
zullen van deze publicatie op de hoogte worden
gehouden.
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