
Het moet een fantastisch gezicht geweest zijn als  het St. Joris Schuttersgilde 
met  trommels en vaandels door de stad marcheerde op weg naar het jaarlijkse 
 schuttersfeest.
De kleurig en rijk geklede officieren met prachtige kragen en hoeden voorzien 
van  veren, gevolgd door hun gewapende manschappen met hoed, gekleed in een 
 schutsrok in de kleuren rood en wit, met op de mouwen het geborduurde stads
wapen. In schriftelijke vermelding uit 1359 lezen we dat jonkheer Jan Van Bloys naar 
Gouda kwam om tijdens een schuttersfeest ‘dien papegay te scieten’, een houten 
vogel boven op een hoge paal die met een zo min mogelijk aantal pijlen van de paal 
geschoten moest worden.

Oproer
Met het groter worden van de steden groeide de behoefte zich tegen gevaren van 
 buiten te verdedigen. Aanvankelijk waren dat nietgeorganiseerde bewapende 
 poorters van de stad. Pas in de 14e eeuw is er sprake van een georganiseerde vorm 
van met voetbogen bewapende burgers verenigd in het oudste gilde van Gouda met 
St. Joris als schutspatroon. Daarnaast bestond een gilde van boogschutters met  
St. Sebastiaan als patroonheilige. Je moest er wel wat voor over hebben om lid te 
 mogen zijn van een gilde. Kleding en  bewapening kwamen voor eigen  rekening. 
De schietbaan en de benodigde  gebouwen (kazerne) noemde men  Doelen. De 
schuttersgilden hadden als taak  ’s nachts wacht te lopen (de nachtwacht), bij hoog 
water de dijk te  bewaken, op te treden bij oproer en dienst te doen als legeronderdeel 
van de landsheer/landsvrouwe.(St. Joris) Doelengebouw Lange Tiendeweg heden. 

(Foto C.M. Imholz)

(St. Joris) Doelengebouw Lange Tiendeweg verleden. (Foto SAMH)

Doelen van schutters en gilden

In deze serie brengen we samen met de Historische Vereniging Die Goude een stukje van 
de geschiedenis van Gouda in beeld.

Als blijk van waardering ontving het St. Jorisgilde rond 
1425 een miskelk van Jacoba van Beieren bestemd voor 
het eigen altaar in de Sint Jan.
Rond de veertiger jaren van de 16e eeuw ging een groot 
deel van de schuttersgilden op in de nieuwe schutterij 
bewapend met geweren. In 1762 werd besloten de uit 
1719 daterende stadsdoelen te vervangen. Een jaar later 
werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen, tot in 
1795 de schutterij werd opgeheven. Museum Gouda 
heeft een zaal ingericht waar (in zaal 8, Het Ruim) 
 schilderijen, ook wel schuttersstukken, het pas gerestau
reerde kamerscherm van Simon Klapmuts en gebruikte 
wapens uit deze periode te zien zijn. 

Kleischool
Rond 1800 werd het gebouw gebruikt als kazerne. 

Ongeveer vijftig jaar later werd het gymnasium erin 
ondergebracht en vanaf 1865 de HBS. Vervolgens 
werd de Doelen het onderkomen van Rijkskleischool 
voor Klei en Aardewerkindustrie, in de volksmond de 
kleischool, en de Rijks Middelbare Landbouwschool. 
De St.Joris doelen werd in 1966 een rijksmonument 
en gerestaureerd in 1987. In de zeventiger jaren wilde 
het gemeentebestuur het sterk vervallen gebouw laten 
 slopen maar dat is gelukkig 
niet doorgegaan.
De St.Jorisdoelen is een 
 gebouw met aanzien en 
 binnen voorzien van  prachtige 
details. Een parel met een 
roemruchte geschiedenis aan 
de Lange Tiendeweg.

Ferdinant Bol - De krijgsraad der Goudse schutterij onder  leiding van 
 kolonel Govert Suijs. Vijf officieren van een Gouds Schuttersvendel.  

Collectie Museum Gouda. (Foto C.M. Imholz)

Detail uit de stadsplattegrond van Johan Bleau uit 1649. 
 Oefenterrein van het St. Jorisgilde aangegeven als 'De Doelen' 

vanaf de Lange Tiendeweg richting Nieuwe Markt.

Simon Klapmuts - kamerscherm - interieur van De Doelen. Collectie Museum Gouda. 
(Foto C.M. Imholz)


