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Van de redactie

Allereerst wil de redactie op deze plaats nogmaals haar 
grote dank en erkentelijkheid uitspreken voor het vele 
werk dat de inmiddels vertrokken hoofredacteur Ronald 
van der Wal acht jaar lang heeft verricht voor dit blad. 
Mede door zijn inzet is de kwaliteit van de Tidinge als een 
van de activiteiten van onze vereniging bijzonder hoog 
te noemen. Met zijn vertrek is gelukkig voor Die Goude 
geen einde gekomen aan zijn historische bijdragen aan 
dit blad. We verwachten veel van zijn toezegging dat er 
uit zijn pen nog vele artikelen zullen vloeien.

Dit nummer van de Tidinge begint met een wel zeer ac-
tueel artikel. Op 2 september zal het Erasmusraam door 
Museum Gouda worden overgedragen aan de Sint-Jan. 
Henny van Dolder- de Wit beschrijft in ‘Het Erasmusglas 
en de schervenramen’ hoe ir. J.L.Schouten in de jaren 
’30 van de vorige eeuw erin slaagde de glazen van blank 
glas te laten vervangen door glazen met scherven die 
overgebleven waren van diverse restauraties. Een van die 
glazen zal nu worden vervangen door het Erasmusraam.

Bart Ibelings verdiepte zich in Jan Claesz. Diert. Het 
resultaat is een kleine studie naar de familiebanden tus-
sen deze Goudse magistraat van vóór de Opstand en de 
elite.

Gert Jacob de Graaf doet een boekje open over de 
geschiedenis van de Looierspoort. Ook de geschiedenis 
van het ambacht van het leerlooien neemt hij mee in zijn 
verhaal.

Paul Abels hervat de serie ‘Goudana’. De naam 
 Goudana is de verzamelnaam voor drukwerk over of uit 

Gouda. In deze aflevering behandelt hij twee zeventien-
de-eeuwse boekjes, een van de ‘rekkelijke’ dominee 
Eduard Poppius en een van de gereformeerde dominee 
Jacobus Sceperus.

Mieke Stolwijk vertelt het verhaal over de Heilige 
Clara en de clarissenorde op basis van twee vijftiende-
eeuwse handgeschreven boekjes uit de Goudse Librye. 
Gert Jan Jansen besluit zoals gewoonlijk met een Gouwe 
Verhaal. Voormalig kinderarts en historicus Gé Vaandra-
ger staat daarin centraal. Op het moment van het voor-
bereiden van deze Tidinge vernam de redactie, dat Gé 
Vaandrager op 8 juli was overleden. Hij was een groot 
kenner van en enthousiast schrijver en verteller over de 
Goudse Glazen. In overleg met zijn vrouw M. Vaandrager-
de Roon is besloten het artikel onverkort op te  nemen.

Paul van Horssen
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Het Erasmusglas en de schervenramen
museum gouda volgt een oude traditie

Henny van Dolder – de Wit

Kopergravure van het interieur van de Sint-Janskerk van voor 1732. Geheel links de plaats waar het Erasmusraam staat, toen nog gevuld met blank glas. (sgsj)
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van gebrandschilderd glas ’t Prinsenhof, dat van 1891 tot 
1951 was gevestigd in Delft. In 1925 was de restauratie 
zo ver gevorderd dat er nog dertien grote glazen voor 
restauratie in aanmerking kwamen, geschatte kosten:  
ƒ 85.000,-. Om het werk te kunnen voltooien werd in 
1926 het Fonds tot Herstel van de Goudse Glazen (fhgg) 
opgericht1. Allereerst stuurde men een brochure rond 
om geld bijeen te brengen, wat tot 1927 een bedrag van 
ƒ 53.235,- aan giften opleverde. De donaties stagneer-
den als gevolg van de recessie in 1929. Het uitgeven van 
twee postzegels in de serie ‘Goudse Glazen’ leek een op-
lossing, maar dat leverde slechts ƒ 10.500,- op in plaats 
van de verwachte ƒ 40.000,-.

Een droom valt aan scherven

Welke tegenslagen hij op zijn weg ontmoette, Schou-
ten ging onverstoorbaar zijn gang met wat hij zag als 
zijn levenswerk. Zelfs door het voorschieten van flinke 
bedragen uit eigen middelen, met alle risico’s van dien. 
Op 14 december 1932 vierde hij zijn 80ste verjaardag, 
maar ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog vol plannen. 
Daartoe behoorde zijn project ‘mozaïekglazen’: het vul-
len van vier ramen die nog van blank glas waren voorzien 
met scherven die overgebleven waren van diverse res-
tauraties door de eeuwen heen en die in de kerk waren 
bewaard.2 Wat hem daarbij voor ogen stond verwoordde 
hij aldus: ‘Dit viertal glazen zal opnemen de waardevolle 
fragmenten, afkomstig uit de herhaaldelijke restauraties 
die de glazen hebben ondergaan in de loop der eeuwen 
en die tenslotte met elkaar zodanig storend hebben ge-
werkt, dat deze er uit verwijderd moesten worden en, in 
dit viertal vensters aangebracht, een hunner waardiger 
plaats zullen verkrijgen en zodoende door de traditie, 
die zij allen in zich hebben, meer harmonisch samenwer-
ken met de overige glazen in de St.Janskerk.’

Schouten zette alles op alles om de nodige financi-
ele steun te krijgen. Zo had hij in mei 1934 in Dordrecht 
een onderhoud met afgevaardigden van verschillende 
provincies, onder wie de commissaris van de Koningin, 
jonkheer Van Karnebeek. Bij die gelegenheid stelde hij 
zijn plannen voor de schervenglazen weer aan de orde, 

Op 2 september vindt in de Sint-Janskerk de 
overdracht plaats van een nieuw glasraam 
ter gelegenheid van het Erasmusjaar 2016. 
Het is een geschenk van Museum Gouda 
aan de kerk, vervaardigd door de ontwerper 
en glazenier Marc Mulder. Erasmus zelf is 
er niet in afgebeeld, maar wel zijn gedach-
tegoed, vertaald in kleurige cirkels die de 
kosmos uitbeelden en symbool staan voor 
hoop, vrijheid van overtuiging en (christe-
lijke) verdraagzaamheid. 

Een oude traditie

Deze bijzondere gebeurtenis kan worden beschouwd als 
de voortzetting van een eeuwenoud gebruik. Ver voor de 
grote brand van 1552 zag men in de kerk al gebrandschil-
derde glazen, onder meer geschonken door het Hoog-
heemraadschap van Rijnland en de keizers Maximiliaan 
I en Karel V. Nadat de kerk was herbouwd maakte een 
reeks van edelen, hoge geestelijken, Hollandse steden 
en particulieren het financieel mogelijk om het gebouw 
tussen 1555 en 1947 te verfraaien met kleurige ramen. 
Het nieuwe glas staat op de plaats van glas 1c, één van de 
vijf in de kerk aanwezige ‘mozaïekglazen’ die dateren uit 
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. 

Restauratie en geldzorgen

Van 1898 tot 1936 vond een ingrijpende restauratie 
plaats van de kerk en de glazen. Het laatste stond onder 
opzicht van ir. J.L. Schouten, directeur van het atelier 

1 Het bestuur werd gevormd door mr. G. Vissering (voorzitter), 
jonkheer dr. W.A. Beelaerts van Blokland (secretaris), Chr. Beels 
(penningmeester), later opgevolgd door A.H. Sillem en verder nog 
dertien vooraanstaande leden, onder erevoorzitterschap van prins 
Hendrik.
2 Ook wel scherven- of fragmentenglazen genoemd.
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 hoewel A.H. Sillem, penningmeester van het fhgg hem 
had aangezegd ‘dat men zijn taak als afgedaan be-
schouwde.’

De kerkvoogden zeggen nee

Dat Schouten zo ijverde om de blanke glazen met kleurig 
glas te vullen, had nog een andere en dringender reden: 
in deze tijd van grote werkloosheid en economische ma-
laise ontving zijn atelier geen nieuwe opdrachten meer. 
Dat betekende op korte termijn: sluiting van het bedrijf 
en ontslag voor zijn personeel. Kreeg hij echter groen 
licht om de mozaïekramen te maken, dan was de werk-
gelegenheid weer voor langere tijd gegarandeerd. Daar-
om drong hij er bij het kerkbestuur nogmaals sterk op 
aan om de ramen 28a, 1a, 1b en 1c te mogen vullen met 
scherven.3 Hij schatte er ƒ 16.000 gulden voor nodig te 
hebben en dacht daarbij ook nog aan een nieuw Gedenk-
raam. Maar de kerkvoogden, die zelf de bodem van de 
geldkist zagen, vonden het welletjes. Zijn voorstel vond 
geen gehoor.

De Vereniging ‘Rembrandt’ biedt uitkomst

Om Schouten in staat te stellen zijn plannen toch te 
verwezenlijken, stelde de Vereniging ‘Rembrandt’ 4 een 
renteloos voorschot van ƒ 16.000,- beschikbaar. Schou-
ten zelf benaderde opnieuw Willem van der Vorm.5 Een 
verraste Beelaerts schreef op 4 juli 1934 aan  Sillem: 
 ‘Mijnerzijds achtte ik het uitgesloten dat de door Schou-
ten gewenste sommen bijeen zouden zijn te brengen. 
Onze vriend dacht daarover echter anders, hij ging zijn 
eigen gang en had de brutaliteit nog weer te gaan aan-
kloppen bij de bekende ‘heer X te Rotterdam’… Deze 
belde mij op en na een kort onderhoud besloot hij 
Schouten nogmaals te helpen en bij zijn vrienden aan te 
kloppen.’ Sillem antwoordde gelaten: ‘…we kunnen nu 
verwachten dat hij zijn plannen verder zal willen door-
voeren, dat zal hij wel tot het eind van zijn leven doen.’ 

Het ‘schervenraam’1 c, dat moest wijken voor het nieuwe glas, krijgt een 
nieuwe bestemming binnen de Sint-Janskerk. (Foto: sgsj)
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In november 1934 bleek dat Schouten zijn plan voor 
het stichten van een Gedenkraam niet had opgegeven, 
geraamde kosten ƒ 10.000,-. ‘Waar is het einde?’, ver-
zuchtte Beelaerts in een van zijn brieven aan Sillem. 
Ook het kerkbestuur raakte langzamerhand geïrriteerd, 
hoewel men de oude man bewonderde om zijn doorzet-
tingsvermogen.

Het Gedenkraam 28b

De plaats die Schouten had uitgekozen voor een Ge-
denkraam was glas 28b. Dit bevatte toen nog ‘modern 
proefwerk’, dat vóór 1920 diende bij de totstandkoming 
van glas 28c, een herinnering aan de restauratie van het 
kerkgebouw 7.

Schouten verklaarde dat de fragmenten in glas 28b: 
‘in geen enkel opzicht verband houden met de overige 
grote kunstwerken, het is aan die plaats zelfs hinderlijk. 
Het kerkbestuur heeft dan ook besloten dit proefwerk zo 
spoedig mogelijk daaruit te doen verwijderen.’ Om het 
benodigde geld voor het Gedenkraam bijeen te brengen 
kwam Schouten alweer met een plan: een loterij, waarbij 
de proefstukken uit dit glas als prijs zouden dienen.

Een merkwaardig schrijven

In maart 1935 deelde Herman Veldhuis, die zich de artis-
tiek leider van atelier Het Prinsenhof noemde, per brief 
mee dat hij ontslag had genomen ‘om een zeer ernstige 
reden’ die hij niet wilde noemen. Hij schreef ‘dat de al-
gehele restauratie van de glazen volgens zijn inzicht en 
wat betreft de belangrijkste onderdelen door hem zijn 
geschied.’ Verder maakte hij ernstig bezwaar tegen de 
plaatsing van het Gedenkraam. Het glas, dat reeds door 
hem was ontworpen, zou dan buiten hem om worden 
uitgevoerd en dat wilde hij niet ‘…aangezien niemand 
anders dan hijzelf zijn werk kan en mag [onder]tekenen 
of uitvoeren. Dit in het belang van de Goudse Glazen, 
zodat het mag zijn één werk, één hand’, zo eindigde het 
schrijven. 8

Scherven brachten geluk

Schouten moet opgetogen zijn geweest over de finan ciële 
steun van de Vereniging Rembrandt. Vele honderden 
scherven, gedurende eeuwen in de kerk bewaard, wer-
den in lood gevat en samengevoegd tot één geheel, pas-
send in ramen van circa 7.60 x 4.35 m. Vervolgens werd 
ieder voltooid mozaïekglas in kleur afgebeeld op papier, 
waarbij elk stukje, hoe klein ook, herkenbaar was. Op een 
tweede tekening kregen al die fragmenten een nummer, 
corresponderend met lijsten, waarop nauwkeurig stond 
beschreven uit welk glas ze afkomstig waren. Wie ver-
wachtte hier veel stukjes glas uit de tijd van de Crabeths 
bij aan te treffen werd teleurgesteld. Het zijn voor het 
overgrote deel scherven uit de 18e eeuw. Er vond toen 
een ingrijpende dertig jaar durende restauratie plaats 
door Maximilaan de Angelis uit Brussel 6. De waarde van 
de schervenramen is niet te vergelijken met de overige 
glazen, met hun Bijbelse en allegorische afbeeldingen, 
vergezeld van imponerende portretten van de sponsors. 

3 Dit deed hij al eerder in de glazen 20 en 21 in het koor, nadat de 
zeven glazen die nu in de Van der Vormkapel staan er in 1929 uit 
waren verwijderd.
4 De Vereniging Rembrandt tot Behoud en Vermeerdering van 
Kunstschatten in Nederland werd goedgekeurd bij koninklijk be-
sluit van 24 september 1883 en 14 mei 1912, met als beschermvrou-
wen koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma. 
5 Deze Rotterdamse kunstliefhebber betaalde al eerder de restaura-
tie van de zeven ‘kloosterglazen’ en de kapel waarin ze staan. Om-
dat hij niet wilde dat zijn naam voortijds bekend werd, staat hij 
in de notulen en correspondentie steeds vermeld als ‘de heer X te 
Rotterdam’.
6 Henny van Dolder-de Wit, Een unieke restauratie van de Goudse 
Glazen in een tijd van verval (1736-1766). Delft 1992.
7 Glas 28c uit 1926 draagt de toepasselijke naam: ‘De Herbouw van 
de Tempel’. Men vond het oorspronkelijk glas uit 1920 al gauw veel 
te ‘modern’, daarom moest Schouten het in 1926 onder dwang van 
de Restauratiecommissie tegen zijn zin vervangen door een exem-
plaar, dat meer in stijl was met de ‘oude’ glazen.
8  In het glas staat als ontwerper de naam van Dirk Boode vermeld, 
die met Veldhuis jarenlang als vaste werknemer aan het atelier was 
verbonden.
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Het einde van een restauratieperiode             

Het Gedenkraam 28b kwam er toch. Het bevat (familie)
wapens van verschillende sponsoren na 1920. Eindelijk 
naderde de dag dat de laatste gerestaureerde glazen 9 
werden overgedragen aan de kerkvoogdij: 17 oktober 
1936. Koningin Wilhelmina en prinses Juliana, die hiervoor 
waren uitgenodigd, konden er vanwege voorbereidingen 
in verband met het aanstaande huwelijk van Juliana niet 
bij zijn. Zij lieten zich vertegenwoordigen door de opper-
kamerheer van de Koningin, mr. W.J. baron Van Lynden.  
De nu bijna 84-jarige Schouten zag met voldoening 
hoe de Goudse Glazen weer prijkten in hun volle glo-
rie. Hij overleed nog geen jaar later op 4 augustus 1937.  
Archiefonderzoek tijdens deze langdurige restauratie 
van de glazen bracht talrijke nieuwe feiten aan het licht. 
Dat was de reden om van 24 juni tot eind september 
1938 in het koor van de kerk een grote tentoonstelling te 
houden, die maar liefst 15.000 bezoekers trok. Niemand 
kon toen vermoeden dat een jaar later nagenoeg al die 
pas gerestaureerde glazen uit de kerk werden verwijderd 
om in veiligheid te worden gebracht vanwege het nade-
rend oorlogsgevaar.10

Het Bevrijdingsglas

Al gauw na de Bevrijding maakte men een begin met het 
herplaatsen van de glazen. Een ‘Comité Gedenkraam 
St.-Janskerk’ maakte plannen voor de stichting van een 
nieuw gedenkraam. Nu met als thema de herinnering aan 
de Tweede Wereldoorlog, de vernietiging en onderdruk-
king, maar bovenal de bevrijding. Het werd ontworpen 
door Charles Eijk (1897-1983) en uitgevoerd door atelier 
Flos te Tegelen.11

Om plaats te maken voor het nieuwe glas werd het 
schervenglas 28a uitgenomen. Een deel van de fragmen-
ten kwam door bemiddeling van burgemeester K.F.O. 
James terecht in het stadhuis aan de Markt12. Wat betreft 
het Bevrijdingsglas schrijft Rijksen13: ‘Bij het opkomen 
van de gedachte om een nieuw Raam aan te brengen, 
rees vanzelf ook de vraag of de glazenier van deze tijd 
wel mocht worden geconfronteerd met kunstenaars als 

9 De nummers 2, 3, 4, 13 tot en met 19, 1a, 1b, 1c, 28a en 28b.  
10 Henny van Dolder-de Wit, De Goudse Glazen in de Tweede Wereld-
oorlog, Gouda 1997.
11 G.J. Vaandrager, Het Bevrijdingsglas 1947-1997, Gouda 1997.
12 Dolder-de Wit, Henny van, ‘De glazen in de Burgerhal van het 
stadhuis. Of: hoe een burgemeester de Goudse Glazen kraakte’, 
in: ‘Als een schip op een zee’. De restauratie van 1995-1996 en we-
tenswaardigheden uit de geschiedenis van het stadhuis te Gouda’, 
 Themanummer Tidinge 15 (1997) p. 76-79.
13 A.A. J. Rijksen, Gespiegeld in kerkeglas. Lochem 1947,  p.321-322.

Dirck en Wouter Crabeth. In dit opzicht is de gekozen 
plaats gunstig. Het gedenkraam komt aan de westzijde 
van de kerk, dicht bij de toren, terwijl de glazen van de 
gebroeders Crabeth in het koor en aan de oostzijde van 
het schip staan…Natuurlijk zal het gedenkraam met de 
oude Glazen-cyclus in dezelfde kerk moeten harmoni-
eren. Men zal echter niet proberen dit door nabootsing 
van de oude kunst te bereiken. De glazenier zal het aan-
durven met eigen tijd, eigen geest en eigen kunst. Dat 
blijkt reeds uit de afbeelding van het voorontwerp. Maar 
wel zal hij bij kleur en sterkte van lichtafdekking geheel 
met het bestaande rekenen.’

De onthulling van het glas vond plaats op 8 november 
1947. Als gedenkraam heeft het Erasmusglas (*1c, 2016) 
een inhoudelijke relatie met de glazen ‘Vrijheid van Con-
sciëntie’ (glas 1, 1595-1600) en het ‘Ontzet van Leiden’ 
(glas 25, 1603) en het Bevrijdingsglas. Zij verbeelden alle 
vier de taal van vrijheid en tolerantie.
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Goudriaan dat er geen systematisch genealogisch 
onderzoek is verricht naar het stadsbestuur, maar 
dat wel enkele publicaties beschikbaar zijn met 
gegevens over het familienetwerk van de Goudse 
elite van voor de Opstand. De enorme lijfrente-
administratie zou bovendien een schat aan aan-
knopingspunten (kunnen gaan) opleveren.1 Voor 
de hier besproken persoon Jan Claesz. Diert van 
Haerlem, Gouds magistraat en brouwer, waar-
van bovendien een afbeelding is bewaard, gaat 
dat alles op. Betreffende zijn Engelse/Haarlemse 
herkomst verscheen lang geleden een gedegen 
genealogische studie. Over zijn Goudse periode 
werd nog weinig bekend. Van hem is bovendien 
een bijzondere nog niet benutte eigenhandig 
geschreven bron met familieaantekeningen be-
waard. Intussen is door Kees Doedeijns werk ge-
maakt van het ontsluiten van de berg aan mid-
deleeuwse Goudse lijfrente-gegevens. Hopelijk 
komt ook het bekende ‘apparaat Matthijs’ met de 
opeenvolgende bewoners per pand in de Goudse 
binnenstad nog eens geheel digitaal beschik-
baar. Dit alles geeft dan de mogelijkheid nader 
te gaan kijken naar de familiebanden tussen de 
Goudse magistraat en elite.

Jan Claesz. Diert van Haerlem (ca. 1497 
Londen – 1574 Gouda) en zijn familie

Bart Ibelings

Jan Claesz. Diert & Emmitge Thoens. Dircksd. van Souburgh 
(Museum Catharijneconvent, Utrecht)
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1552), nadien toch vooral aan diens leerling Maarten van 
Heemskerck (1498-1574). De waarschijnlijke datering 
van de schilderijen is momenteel 1535-1544. De schil-
derijen zijn oudste onderdeel van een reeks van negen 
paar (man/vrouw) afbeeldingen (pendanten) van leden 
van het geslacht Diert (van Melissant), oorspronkelijk na 
legatering door de douaiere Diert van Melissant van Sou-
burch in 1895 aan de bisschop bewaard op het Aartsbis-
schoppelijk Museum te Haarlem3, heden in het museum 
Catharijneconvent te Utrecht.

In een themabundel uit 1963 van de ‘Bijdragen Die 
Goude’ over Goudse burgemeesters is een tekening naar 
het schilderij van Jan te vinden, gemaakt door burge-
meester K.F.O. James met begeleidende teksten door 
archivaris J.E.J. Geselschap. 

Als biografische gegevens staan daar vermeld dat hij 
burgemeester was in 1554, 1558-1559, 1560, 1564 en 
1573, dat hij op 26 juli 1573 is afgezet en uit de vroed-
schap werd ontslagen en vermoedelijk in 1582 is overle-
den.4 Dat laatste is onjuist. In de stadsgeschiedenis staat 
dat hij schepen en burgemeester was tussen 1539-1564.5 
Dat laatste jaartal is opnieuw onjuist. Bovendien zijn nog 
wel meer gegevens over zijn (magistraats)functies en 
verdere leven te vinden.

Ouders en vrouw

Belangrijke genealogische gegevens van Jans ouders zijn 
vooral in Haarlem verzameld door De Bye Dólleman. Zijn 
ouders waren Claes Diert Jansz. en Jut Jansdr., respectie-
velijk overleden in Londen en Haarlem, allebei in het jaar 
1500 blijkens de Haarlemse kerkrekeningen. Zijn moe-
ders naam werd gevonden in het in Haarlem bewaarde 
calendarium van de Begijnen, waar een memorie was ge-
vestigd voor hen.6 Zij kregen zeer waarschijnlijk in Lon-
den drie kinderen: Jan als jongste, zijn broer Cornelis († 
1540) en zijn zuster Hillegont († <17 juni 1544).7 Deze 
drie namen komen als weeskinderen voor in de Haarlem-
se tresoriersrekening van 1501. Ze zijn dan intussen ver-
huisd van Londen naar Haarlem, mogelijk nog met hun 
moeder na de dood van haar man. Jan wordt nog in 1522 
in Haarlem vermeld bij verkoop van grond in een trans-

Jan Claesz. Diert is in Gouda vooral bekend door het 
fraaie eigentijdse portret dat van hem en zijn vrouw is 
bewaard (zie de afbeeldingen hierbij, beide ca. 62 x 40 
cm).2 Op de achterzijde van zijn schilderij wordt hij als 
Gouds burgemeester en schepen over de jaren 1539 tot 
in 1573 aangeduid. Hij was getrouwd met (naar de acht-
tiende-eeuwse (?) omschrijving achterop haar portret:) 
‘Emmitge Thoens. Dircksd. van Souburgh huisvrouw van 
Jan Claesz. Diert gestorven 1563.’ Zij wordt soms on-
juist als Teunisdr. (i.p.v. Dircxdr.) aangehaald; Thoen 
staat voor ’t Hoen. Voorheen werden deze schilderijen 
door de bekende kunsthistorici G.J. Hoogewerff en M.J. 
Friedländer toegeschreven aan Jan van Scorel (1495-
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portregister.8 De oudste vermelding van hem in Gouda is 
bij mijn weten 1533 als hij voorkomt als bierbrouwer Jan 
Claesz. van Haerlem met 73 pond (daarmee behorend 
tot de top) in een lijst van brouwers en leden van het ge-
recht en vroedschap die de stad een lening fourneerden. 

De reden om naar Gouda te verhuizen heeft zeer 
waarschijnlijk te maken met de herkomst van zijn vrouw. 
Zij huwden volgens de Bye Dólleman rond 1524. Waar-
schijnlijk is Jan dus kort na 1522 vertrokken naar Gouda. 
Helaas is het kohier met de Goudse poorterlijst over de 
jaren 1520-1525 reeds lang zoek.9

De naam van zijn vrouw, Emmetje Dircxdr. Thoen van 
Souburch, wijst op verwantschap met diverse bekende 

Gouwenaars uit dit geslacht. Jacob Dirksz. Hoenz. (sic) 
was kerkmeester (6x tussen 1548-1555) en schepen 
in 1554-1556. Dirk Dirkz. Hoenz. van Souburch (1522-
1592) was schepen in de jaren 1561-1562, hij was ook 
gedeputeerde ter dagvaart namens Gouda, vroedschap, 
heiligegeest- en kerkmeester. Daarnaast was hij bier-
brouwer (zie ook hierna), collecteur van de impost op 
wijnen en bieren te Gouda, en hoogheemraad van Schie-
land namens Gouda (1575-’93). 

Ondertekening als hoogheemraad van Schieland in 1576 ‘als Die al U 
en dienstwilligen mede broeder Dirck Dirck Hoenss. van Sobburch’.10

Een J(oh)an Dircksz. Thoen/Hoenz. van Souburg (1510-
1568), in 1545 blijkens de tiende penning woonachtig 
aan de Haven, was eerder ook hoogheemraad in Schie-
land (1557-1568), ontvanger-particulier van Gouda en 
omgeving en ook gedeputeerde ter dagvaart namens 
Gouda. Hij was verder diverse jaren kerkmeester in de 
periode 1539-1561, schepen in 1537, diverse malen tre-
sorier in de periode 1541-1562 en burgemeester tussen 
1547-1567. Ook hij was bierbrouwer. Hij stierf in 1568, 
zijn grafsteen en die van zijn vrouw Alijt Jansdr. van 
Hensbeeck († 1558), met de familienaam ‘Suburich’ is 
bewaard in de St. Jan, de bijzondere bijbehorende kope-
ren grafplaten zijn nu in het Goudse museum, in de kerk 
zijn kopies te zien (deels op de afbeelding met links het 
wapen met de burcht van de Souburchs).11 
Dit waren allemaal broers van Emmetje. Een zus Alijt 
(Dirksdr. van Souburgh) van haar was vóór 1532 ge-
trouwd met de bekende Goudse apotheker, brouwer en 
magistraat Reinier Hendrikszoon Paeu († 1547). 

Het wapen van Emmetje, hangend aan een boom op 
haar schilderij weergegeven, kent een gouden toren op 
een groen veld. De toren verwijst naar de plaats Sou-
burg op Walcheren (ontstaan rond een Karolingische 

Tekening van Jan door burgemeester K.F.O.James
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Jan is op het schilderij afgebeeld met een bonnet (muts) 
en mantel met bontkraag. In zijn hand heeft hij een 
brief. Zijn wapen eveneens hangend aan een boom op 
het schilderij, is gedeeld: I in zilver een zwarte keper 
vergezeld van drie gouden lelies, II in rood een zilveren 
dubbele adelaar. Dat zou afkomstig zijn van zijn moeder 
Jut Jansdr. en doet De Bye Dólleman denken aan dat van 
de Goudse schepen Jan van Leeuwen (in de jaren 1446-
’69, die overigens ook nog burgemeester was in 1461 en 
1467).17

Jans schepenzegel is bewaard aan Goudse oorkondes 
uit 1539 en 1542 en beschreven als: een keper vergezeld 
van drie lelies, in de rechterbovenhoek een ringetje (bri-
sure), helm met helmteken: lelie geplaatst voor zes lange 
veren. Naam op het zegel als: Ian Claes Diert soen.19  

Magistraat

De Lange van Wijngaerden rekende Diert (van Haarlem) 
in zijn stadsgeschiedenis al tot de belangrijke rege-
ringsgeslachten van het zestiende- eeuwse Gouda. Jan 
is bekend als Gouds schepen in de jaren 1539-1549 (9x) 
en burgemeester tussen 1554-1564 (5x) en nogmaals in 
1572-1573.20 In 1554, 1558 en 1560 was hij als burge-
meester ook afgevaardigde namens Gouda op dagvaar-
ten te Brussel en Den Haag.21 Op hoge leeftijd werd hij 

ringwalburg, de Sudburgh). Op het schilderij is bovenaan 
ook een burcht afgebeeld. In de Goudse stadsrekening 
van 1507 wordt gesproken van een toren genaamd Sou-
burg.12 Haar ouders waren Diewer van der Graft13 en Dirck 
Govertsz (Thoen van Souburgh). Haar vader was sche-
pen te Gouda tussen 1508-1522 (7x), tresorier in 1510, 
vroedschap en veertigraad, heiligegeestmeester in 1505, 
gasthuismeester in 1507 en kerkmeester in 1514 en 1520 
en blijkens een lening uit 1517 woonachtig aan de voor-
name Westhaven. Hij wordt steeds overigens alleen met 
patroniem gevonden in de bronnen.14 Emmetje is rond 
1501 geboren. Opvallend is de chatelaine ofwel gordel-
ketting die zij draagt op het schilderij en de zogeheten 
sluierkap met gesteven slippen.15 Aan de ketting hangen 
een enorme bloedkoralen rozenkrans en een reukbol. Bij 
de grote loterij ter financiering van de herbouw van de 
door brand geteisterde Sint Jan in 1554 was de hoofd-
prijs een ‘rootcorale vijftich’, een lange kostbare pater-
noster of ‘vijftichgen’ (een rozenkrans bestaat uit 5 grote 
en 50 kleine kralen, respectievelijk voor het bidden van 
het Onzevader en het Weesgegroet). Andere belangrijke 
prijzen waren pomanders (pommes d’ambre) of ‘ruyker-
kens’: bolvormige juwelen die welriekende amber bevat-
ten.16 Beide objecten zijn geregeld te vinden op afbeel-
dingen van voorname vrouwen uit deze periode.

Familiewapen Diert: in rood een dubbelkoppige zilveren adelaar, helm-
teken: idem maar roodgetongd18  Rechts: schepenzegel van Jan Diert

Koperen grafplaat van het graf van J(oh)an Dircksz. Thoen/Hoenz. van 
Souburg
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substituut-burgemeester in plaats van Mr. Jan Jacobsz. 
van Rosendael (van wie ook een schilderij is bewaard22), 
omdat die voorjaar 1573 tot raad naast Willem van Oran-
je was gekozen ‘tot welvaren van het land’. De aanstel-
lingsbrief van Jan is niet in origineel in Gouda bewaard, 
wel in een gelijktijdige kopie in een band met brieven 
en commissies (benoemingen) door de prinselijke kan-
selarij opgesteld. De brief heeft in de kopie geen adres 
maar moet wel aan de Goudse magistraat zijn gericht en 
dateert van 21 april 1573 en stelt voor Jan Claess. Diert 
als vervanger te ‘eligeren’ (= kiezen, zie de afbeelding). 
Niet zeker te beantwoorden is de vraag of de prins Jan als 
nieuwe burgemeester voorstelde op aanraden van Van 
Rosendael, of dat hij zelf daartoe besloot. Jan behoorde 
tot degenen die op 26 juli 1573 werden ontslagen uit 
de vroedschap door toedoen van Jacob van Wijngaer-
den, die kort tevoren geuzenleider jonkheer Adriaen van 
Swieten als kastelein (slotvoogd)-baljuw was opgevolgd, 
beiden fervent aanhangers van Willem van Oranje. Daar 
Jan ook als burgemeester werd vervangen lijkt het mis-
schien toch meer voor de hand te liggen dat hij niet door 
Willem van Oranje uit eigen overtuiging was aangesteld.23 

Aan Jans genoemde functies zijn nog toe te voegen: tre-
sorier in de periode 1547-1566 (7x) en kerkmeester in 
154324 en 1563. Tot de politieke stedelijke elite wordt hij 

door Koen Goudriaan gerekend op veel jongere leeftijd, 
namelijk in zijn eerste schepenjaar: 1539.25 In 1553 en 
1557 was hij een van de taxateurs voor het in opdracht 
van de Staten van Holland op te maken tiendepenning-
kohier van Gouda. Hij ondertekende als Jan Claesz. Diert. 
Hier zijn ondertekening van het laatste kohier bij de con-
trole op 2 augustus 1559:26

 

Heel misschien is Jan na de dood van Emmetje (1563) 
hertrouwd. Bij een rente op een (zijn) huis aan de Goude 
(zie hierna) is aangetekend: ‘nu Jan Claesz. van Haerlem 
ende Alijt Gerrebrants anno lxix’ (=1569).27 Andere be-
wijzen hiervoor ken ik echter niet.

Kinderen

Een aanvankelijk in het museum te Gouda en nu op het 
archief bewaard papieren katerntje vormt een bijzonder 
type bron. Het bevat eigentijdse familieaantekeningen 
van de families Diert en Vroesen over de periode 1524-
1572. De oudste gegevens zijn van Jans hand (zie de af-
beelding).28 

Te vinden zijn de namen en geboortedata van de 
kinderen met die van de doopouders, ‘vontpeters’ ge-
naamd (vergelijk de tegenwoordige ‘peter en meter’, 
’vont’ naar de doopvont). Vreemd is de merkwaardige 
naamsspelling. Opmerkelijk is verder dat Jan de naam 
van zijn vrouw nergens noemt.
V[an?]den onse vijer kijenderen geboerten 1500 [waar 
dit jaartal op slaat is mij niet duidelijk, in de betekenis 
van de zestiende eeuw (?), bovendien noemt hij vervol-
gens vijf kinderen]
-1524 17 juni ‘s morgens om 3 uur geboren Dierick Jansz. 
Diert mijn zoon, vont peters: Pieter van die Poel te Dor-
drech [de tweede man van zus Hillegont]29 en Claes 
Claesz. de Enghelelsman [sic] zoen [een relatie uit de 
tijd dat zijn ouders in Londen woonden?] en Dijewart-

Commissiebrief door de prins van Oranje tot burgemeester in 1573
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Dierckz. en Gerreberich Dierct dochter en Machel nicht 
Barent van Hoeft en wijf [?]
-1538 14 sept. op H. Kruisdag namiddags om 4 uur gebo-
ren Aeriaeijtgen Jans mijn dochter, vontpeters: Ewout-
gen Govert Dierckz. wijf en Mextgen Pieter Nennesen-
dochter en Aerrian Jansz. Veen.

Jan kreeg dus drie zoons (Dirck, Claes en Jan) en daarna 
nog twee dochters (Weyntgen en Ariane) en moet uiter-
lijk in 1523 getrouwd zijn. Jongens hadden blijkbaar twee 
mannelijke peters en één vrouwelijke, dochters twee 
vrouwelijke en een man.

gen Dierck Govertsz. zijn beste moeder [oma Diewer van 
moederszijde]
-1527 2 juli Claes Jansz. Diert mijn zoon ’s morgens om 
8 uur, vont peters: Claes Jacoptz. en Gerbrant Jansz. van 
Hoerren30 en Lijsbet Dierck Govertsons dochter [een zus 
van moeder?]
-152931 1 aug. op St. Pietersdag na St. Jacop ’s morgens 
om 5 uur geboren Jan Jansz. Diert mijn zoon, vont pe-
ters: Baren Artsz. van Hoeft32 en Govert Dierckz. en Ka-
trijen Pauen33

-1534 16 november geboren Weijtgen Jans mijn doch-
ter ’s-avonds tussen 9 en 10 uur, vont peters: Hendrich 

Familieaantekeningen van de families Diert en Vroesen
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Jan was dus peetvader van een dochter van Willem 
Jansz. Vroesen, die een zwager van hem was en oliesla-
ger van beroep.41

Het katerntje met familieaantekeningen is gebonden in 
een stuk perkament, bevattende een conceptakte uit 
1541 van schuldbekentenis (hypotheek van 750 carolus-
gulden) van Adriaen Willemsz. Vaender ten gunste van 
Jan Claess. Diert ter zake van het huis van deze Vaender 
aan de Regenboog (later verenigd met Markt 34, nu hotel 
De Zalm) naast Maritgen Vrerick? Pauwenweduwe.42 Het 
volgende jaar verhuurde Jan het pand aan Vaender.43

Bierbrouwerij aan de Gouwe

Jan was, zo bleek al, naast magistraat zoals vele ande-
ren uit de Goudse elite, ook brouwer. Uit 1538 is bekend 
dat hij een huis had dat zich uitstrekte van de Gouwe tot 
achter op de Raam en een achterhuis bij de bierbrouwerij 
van hem, waar het O.L.V. convent (St. Marie) een rente 
van trok.44 In de tiende penning van 1545 komt hij voor 
als Jan Claess. van Haerlem aan de Keizerstraat met een 
aanslag van 30 carolusguldens. Het huis liep door van de 
Keizerstraat naar de Raam en moet aan het begin van de 
Keizerstraat aan de Hoge Gouwe worden gesitueerd. Het 
penningkohier van 1553 heeft: Jan Claess. van Harlem 
mit 2 husen: 32 gulden.45

In een te Brussel bewaarde brouwerslijst uit 1545-1546 
komt hij voor als Jan Claessen van Haerlem met 68 brou-
ten (het maximum is 97).46 In een lijst van brouwboeten 
over 1551-1552 wordt op 4 april ontvangen van de knecht 
van Jan Claesz. Diert van zijn bier niet aan te brengen, en 
nogmaals zonder datum van Jan Claesz. Diert, Lysbet Flo-
ren en Dirck Dirck Hoensz. van hun bier niet aan te bren-
gen. De boetes betroffen daarmee het ontduiken van 
de brouwaccijns door het niet aangeven van gebrouwen 
bier.47 Opvallend is dat soms zijn herkomstnaam wordt 
gebruikt en soms zijn familienaam maar zelden of nooit 
beide.

Op 30 apr. 1554 verkoopt Aechte Gijsbrechtsdr., we-
duwe van Harman Pietersz. ter Goude aan mr. Claes Diert 
advocaat van het Hof van Holland, een half huis en erf 

Weyntgen heeft een lijfrente van 3 pond groten vlaams 
(=18p.) op één leven afgesloten, die loopt van 1555-
1569. 

Uit de zeer omvangrijke Goudse lijfrentenadministra-
tie lijkt overigens nog een dochter naar voren te komen: 
Wendelmoet (Jan Claes Diertsz. dr.), met een vergelijk-
bare lijfrente van 1.5 pond vlaams (=9p.) over de jaren 
1554-1581. Zij komt echter niet voor in het katerntje. 
Was zij een dochter van jongste zoon Jan?

Van oudste zoon Dirck zijn in het katerntje nog gegevens 
te vinden over diens kinderen:

1551 27 apr.: Hilgont Dircks mijn dochter gheverremt 
[gevormd, blijkens de volgende post dus al op 2-jarige 
leeftijd!34] omtrent 11 uur, haar peet is Stijn Haermem 
dochter mijn jon[c]wijf [dienstmaagd]

1548 20 okt.: geboren Hilgont Dircks mijn dochter ’s-
avonds omtrent 7 uur, vont peters: Louris Gerritss haar 
beste vader35 en Maerghin Louris dochter36 en Weijtgen 
Jans dochter [oudste dochter van Jan en zus van vader 
Dirck, dus een tante]37

In 1550 in het gulden jaar op 19 aug. is geboren Claes 
Dircksz. Diert mijn zoon ’s-avonds om 6 uur, zijn vont-
peters waren: Jan Claesz. Diert zijn beste vader [opa Jan 
als peetvader] en Willem Jansz. die Vet38 zijn oem en 
Maerchgin Dirckisdr. zijn moeij39

Volgens De Bye Dólleman huwde Dirck Catharina Kie-
vit.40

De reden waarom ook gegevens over de familie Vroesen 
in deze bron staan, blijkt uit de volgende aantekening in 
het deel van het katerntje dat over deze familie gaat (in 
andere hand geschreven): 

Willem Jans Vroesen en Hillegont Diercks dochter [de 
al genoemde dochter van oudste zoon Dirck, vernoemd 
naar de zus van vader Jan?] trouwden 22 nov. 1569 [zij 
trouwde dus op 21 jarige leeftijd]: op 1572 29 mei ’s 
morgens omtrent 5 uur geboren Emmetgen Willems mijn 
[=hun] dochter, vont peters: Jan Claess. Diert haar oude 
beste vader [deze dochter is blijkbaar vernoemd naar 
Jan’s al overleden vrouw, Jan als overgrootvader] en gaf 
[hen] een hedooricus [?] daalder en nog een halve ko-
nings daalder en 7st. 



109

Ti
di

ng
e 

20
16

Goudse Sint Jan met een huisrente schuldig aan de Jans-
kerk, met als zuidelijke begrenzing Jan Claesz. zelf.50 In 
een lijst met aflossingen van de lening van 1557 voor de 
korenaankoop komt Jan Claesz. Diert aan de Westzijde 
van de Gouwe voor met een aanslag van 3 pond (het ge-
middelde is ca. 1 1/3 pond). Onder het kopje ‘Wijtstraet, 
Hoochstraet ende Mart’ komt zijn oudste zoon Dirck 
Janz. Diert voor met een aanslag van 16 stuiver 8 denier 
(1p.=20s.=240d.).51 In het register van het hoofdgeld uit 
1573 komt vader Jan nog voor als eerste persoon onder 
het kopje: ‘de Gouw beginnende van de Keyserstraet’: 
Jan Claess. Diert: 1 pond 5 stuiver Dirck Dirck Hoeness. 
[sic; van Souburch] woonde drie huizen verderop en had 
als bierbrouwer een veel hogere aanslag van 4 pond. 
Deze capitale impositie geheven door Willem van Oranje 
geschiedde van personen die 600 gulden of meer aan 
rijkdom hadden, wat een totaal van 363 aanslagen gaf 
in de stad.52

Een akte van schuldbekentenis van Dirick Jansz. Diert53 
van 4650 carolusgulden ten gunste van zijn vader Jan 
Claesz. Diert, zijn broers mr. Nicolaes en Jan en zijn zus-
ter Weyntgen wegens het hem op 4 juli toebedeelde huis 
en brouwerij dateert van 2 augustus 1563.54 Zus Ariane 
wordt hier om onbekende reden niet genoemd.

De akte laat in detail de overname van de brouwerij 
zien. Huis met brouwerij en bierstal c.a., nader omschre-
ven als het grote huis met de brouwerij en de nieuwe 
keuken, aard- en nagelvast, zoals door Jan Claesz. be-
woond geweest, met een nieuwe schuur daarbij, zullen 
bij lot toekomen aan een kind, uitgezonderd het nieuwe 
huis met kelder aan de noordzijde dat aan Jan en zijn 
kinderen zal blijven. De grote kamer van het grote huis 
zal Jan zijn leven lang blijven gebruiken. Wie de nering 
overneemt zal de openstaande schulden in het boek van 
Hans Jong biersteker te Amsterdam groot 1323 carolus-
gulden door Jan en zoon Dirck op 3 maart l.l. afgerekend 
(blijkbaar niet geheel?), meenemen in de overige schul-
den. Al het koren en mout in het huis zal toekomen aan 
degene die de nering overneemt, geschat op 100 pond 
groten vlaams (=600 pond), uitgezonderd het ‘etelcoorn’ 
(voor eigen gebruik) dat Jan zal behouden, alle (halve) 

met bierbrouwerij op de Gouwe te Gouda en 1/8 van 9 
morgen genaamd de kleine Nesse in het ambacht van 
Thuijl aan de westzijde van de Kromme Gouwe (102 ca-
rolusguldens voor het huis en 200 voor het land). Op-
posanten zijn: Adriaen van Naeltwijck te Leiden en de 
weduwe van Heynrick Govertsz. te Gouda, Katryna Ael-
brechtdr. als erfgename van haar vader.48 Tweede zoon 
Claes of Nicolaes was advocaat van de Staten/het Hof 
en woonachtig in Den Haag maar voor Gouda van belang 
inzake de processen rond de voor de stad nadelige door-
vaart door Holland via de Leidsendam.49 Niet duidelijk is 
of het hier de brouwerij van vader Jan betreft die ook aan 
de Gouwe lag. In 1563 komt die in ieder geval aan zijn 
broer Dirck toe (zie hierna).

Een deel van het huis lijkt op 4 okt. 1539 blijkens ge-
gevens uit de Weeskamer aan Jan Claesz. van Haerlem te 
zijn gekomen. Opvallend nog is de aanduiding uit 1542 
van Jan Claes Diertz. van Herlem ‘in Vranckenham’ [een 
huisnaam, mogelijk naar een voorgaande bewoner Sy-
mon Vrancken, genoemd in 1484] in een legger van de 

De brouwerij van Jan Claess. Diert was gevestigd op de hoek van de 
Hoge Gouwe en de Keizerstraat (kad.nr. D221 bij Matthijs). Het complex 
liep helemaal achter door tot aan de Raam, op dit detail van de kaart 
van Braun & Hogenberg in het blok boven het cijfer 12 (De Raam). Het 
is overigens niet waarschijnlijk dat de huizen naar de werkelijkheid zijn 
getekend.
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tonnen, zakken, ‘houpen’ (hoepen: duigen van de va-
ten), het ‘broutou’ (de benodigdheden om te brouwen), 
de hop, turf, hout, kolen, uitgezonderd 4 ‘dragelsacken’ 
die aan Jan blijven. Wie de nering overneemt zal Jan zijn 
leven lang een kindeke van het beste bier per week le-
veren om in zijn huis te drinken, ook alle as die bij het 
verbrouwen gemaakt wordt zal hem geleverd worden ten 
behoeve van het gemene land te ‘Bouscoop’ (Boskoop: 
voor bemesting van het land dat hij daar bezat55).

Zoon Dirck nam dus al ruim voor het overlijden van zijn 
vader de brouwerij over. 

Graf

De oudste zoon Dirck staat met zijn vader in het grafboek 
van de St. Jan als opvolgende grafeigenaars aangetekend 
van het graf gesitueerd: nieuwe noordzijde 2e laag 1 en 
2: Jan Claes Diertsz. van Herlem, 29 febr. (1540) Dirck 
Jansz. Diert als de naaste, 23 dec. 1598. De grafsteen 
van de laatste is daar nog bewaard.56 In de kerkrekening 
van de St. Jan staat onder het kopje ‘ontvangsten van de 
doden begraven in de kerk’ Jan Claess. van Haerlem op 
5 december 1574 genoteerd.57 Hier ontbreekt weer de 
familienaam. Jan heeft in dit familiegraf, dat hij al in 1540 
reserveerde, zijn laatste rustplaats gekregen.

Besluit

Deze bijdrage gaat over Jan Claesz. Diert van Haerlem, 
Gouds magistraat en bierbrouwer, vooral bekend door 
een dubbelportret dat van hem en zijn vrouw is bewaard. 
Zijn ouders waren Claes Diert Jansz. en Jut Jansdr., die 
beiden stierven in 1500. Jan was hun jongste zoon, die 
ca. 1497 in Londen moet zijn geboren. Hij trouwde uiter-
lijk in 1523 de Goudse Emmetje Dircxdr. Thoen van Sou-
burch. Zij is rond 1501 geboren als dochter van Diewer 
van der Graft en de Goudse magistraat Dirck Govertsz 
(Thoen van Souburch). Zij schonk Jan vijf kinderen: Dirck 
in 1524, Claes in 1527, Jan in 1529 († 1582/’3 x Catha-
rina Govertsdr. van Slingelandt 1538-1604), Weyntgen 
in 1534 en Ariane in 1538. Dat blijkt uit eigenhandige 
aantekeningen van Jan met aanvullende gegevens over 

1. P.A.H.M. Abels e.a. red., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiede-
nis, Hilversum 2002, p. 77, vgl. ook p. 49 (verder als stadsgeschiede-
nis aangehaald). Koen Goudriaan,’The Elite of Gouda in the Late 
Middle Ages’, in: idem e.a., Prosopography and computer; contribu-
tions of mediaevalists and modernists on the use of computer in histo-
rical research, Leuven/Apeldoorn 1995, p.135 e.v. Met dank aan Koen 
Goudriaan voor zijn hieronder veelvuldig benutte ongepubliceerde 
Goudse magistraatslijsten tot 1572 en zijn eveneens ongepubli-
ceerde bewerking van het stadsdienarenboek (1484 tot 1572) met 
gegevens over kerk-/gasthuis-/heiligegeestmeesters: samh Gouda, 
OA Gouda (verder: oag), inv.nr. 501 en aan Kees Doedeijns voor de 
lijfrentengegevens.
2. Stadsgeschiedenis p.84: afbeelding alleen van hem. Beide wel al 
afgebeeld bij A.A.J. Rijksen, Gespiegeld in kerkeglas , Lochem 1947, 
p.184-185, tekst op p.182-183 en 186-187 en bij D.P.R.A. Bouvy, Kerke-
lijke Kunst I, Schilderkunst, Bussum 1965, afbeelding 30 en tekst op 
p.55-56 (hier als Teunisdr.).
3. P.M. Verhoofstad, Inv. Familiearchief Diert van Melissant (Haar-
lem 1959) inl. en Museum Catharijneconvent Utrecht inv.nrs. bmh 
s1541a/b. In de database hier ook als Teunisdr.

de doopouders. Emmetje stierf in 1563, Jan in 1574, zijn 
graf is in de Goudse St.-Jan. 

Van oudste zoon Dirck is nog bekend dat hij trouwde 
met Catharina Kievit en een dochter Hillegont kreeg in 
1548 († 1599) en een zoon Claes in 1550 en zelf begraven 
werd in het familiegraf in de St. Jan in 1606.

Niet te plaatsen in het bovenstaande maar wel van be-
lang om hier nog te noemen als vroegere Goudse gege-
vens zijn een Claes Dyert in 1401,58 en een intekening in 
het oudste grafboek van de St.-Jan (ca. 1438-1498) aan 
de noordzijde, de eerste laag sub ix, met in latere hand 
B: Meijns Claess. Diert een dochter (op de plaats waar 
de doopvont werd gezet maar in de nieuwe kerk weer 
graven zijn gekomen).59

Detail oudste grafboek St. Jan met bovenaan in latere hand: Meijns 
Claess. Diert
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4. Bij I.H.van Eeghen, Dagboek van broeder Wouter Jacobsz, Gronin-
gen 1959, deel I, p.372 noot 4, is ook een onjuiste sterfdatum van 8 
februari 1563 te vinden (die moet betrekking hebben op zijn vrouw, 
de kerkrekening van dat jaar is overigens niet bewaard en kan dus 
niet de bron zijn voor deze precieze datum). Rijksen, Gespiegeld in 
kerkeglas, p.183, heeft een onjuist geschat geboortejaar van hem op 
1513.
5. Stadsgeschiedenis p.84, tekst bij afbeelding.
6. Bedoeld is het zgn. fundatieboek van het begijnhof met een regis-
ter van te houden memories: N-H archief Haarlem, Kloosterachie-
ven Haarlem inv.nr. 250: bijgehouden tussen ca.1420-1630.
7. M. Thierry de Bye Dólleman,’De Haarlemse oorsprong van het 
geslacht Diert van Melissant’, in Jaarboek cbg xxi, 1967, p.137-156, 
i.h.b. p.148 e.v.: p.150-152 en 154. Cornelis Claesz Diert was rent-
meester van het Land van Putten, woonde te Dordrecht, huwde 1e 
Jannetje (Johanna) Jaspersdr van Beauvoir, huwde 2e Aeltgen van 
Segwaert (L.M. van der Hoeven i.s.m. E.W. Roscam Abbing, De 
Beauvoir, later Bevoort (‘s-Gravenhage, Brielle, Delft), in De Neder-
landse Leeuw jrg. cxxiv, no. 2 (april 2007), k. 37-44). Sterfdatum Hil-
legont: NA Den Haag, Hof van Holland inv.nr. 1666 (met dank aan 
Léon van der Hoeven/T. van der Vorm). Voor haar zie verder de Bye 
Dólleman p.152 en hieronder.
8. De Bye Dólleman, a.w., p.151.
9. Blijkens de inventaris van het Oud archief Gouda door J.E.J. 
Geselschap (1965, p. 25) was er nog een poorterlijst over de jaren 
1520-1525 bewaard, maar was die reeds lang zoek (zonder nr.). In de 
oude inventaris van het Oud archief (door Scheltema/Tebbenhoff 
uit 1876) had die het nummer III A 43, maar in het doorschoten 
archief-exemplaar daarvan staat bij deze bron al aangetekend met 
pen ‘n.a.’ (niet aanwezig).
10. ahsk Rotterdam, OA Schieland inv.nr. 1570: brief inzake dijk-
schade in Gouda na noodweer. 
11. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins,‘Grafschriften in de St. Janskerk 
te Gouda’, De Wapenheraut xxi (1917) p.117-118 sub nr. 289. Afbeelding 
koperen platen in stadsgeschiedenis, p.78 in zwart-wit. Zie verder: W. 
Veerman,’Het graf van Johan Dirk Hoensz. van Souburch uit 1568’, 
in Holland 6 (1974) p.227-235 en C.J. Matthijs en N. Plomp,’Nieuwe 
gegevens over de koperen grafplaten te Gouda’, ibidem 8 (1976), 
p.189-203. J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, ’s-
Gravenhage 1990, hhr xiii, p.262-264.
12. Toren: oag inv.nr. 1169 f.42v en 52v, niet vermeld bij C.J.W. 
Akkerman,‘De verdedigingswerken’, in: W. Denslagen (red.) Gouda. 
De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, Zeist/Zwolle 
2000, p.83 e.v. Te wijzen valt ook nog op een huis Souburch in Wad-
dinxveen en in Alblasserdam.
13. Zij had in 1527 grondbezit in de polder Nesse in Rijnland (heden 
in Alphen a/d Rijn, voorheen Boskoop), waar zonder consent een 
watermolen was geplaatst op de Gouwekade: inl. arch. polder Nes-
se, Hoogheemraadschap Rijnland. Zij kreeg in 1542 als weduwe van 
Dirck Govertsz. te Gouda consent in verband met de keur op ge-

hoefslaagden langs de Gouwe hun kade met 1 roedevoet boven het 
winterwater op te zetten. De kade aan de westzijde van de Gouwe 
voor haar land was nooit geschouwd en er was nooit winterwater 
over gelopen: zal exempt blijven: ahr Leiden, OA Rijnland inv.nr. 
216 f.51-2v.
14. Transcript van oag inv.nr. 1000 door Goudriaan.
15. Site Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie IB nrs. 
15936/7.
16. G.J. Vaandrager, ‘Loterijen en glasschenkingen’, in In de stad van 
die Goude, Delft 1992, p.150. Met een afbeelding van een detail van 
een carton van de Goudse glazen met daarop de vrouw van Dirck 
Cornelisz. van Reynegom, de Goudse tollenaar, met een dergelijke 
lange paternoster.
17. A.w., p.154, met afbeelding zegel van ca. 1450 na p.151.
18. Familiewapens op de site Hogenda. Als (latere) wapenspreuk 
staat gegeven: nec temere nec timide: ‘noch roekeloos, noch vrees-
achtig’.
19. samh, St. Jan inv.nr. 3, regest nr. 565/6, Weeshuis inv.nr. 5, regest 
nrs. 582 en 585. Foto van St. Jan inv.nr. 3/regest nr. 566, charternr. 
3/404, met dank aan Kees Doedeijns voor de foto. Het regest heeft 
als tekst: Jan Claess. van Haerlem, de schepennaam die in de oor-
konde staat! Het andere zegel is het tegenzegel van zijn collega-
schepen Jan Willemss. Moel.
20. C.J. de Lange van Wijngaerden, Beschrijving der stad van der Gou-
de deel 2, Amsterdam, Den Haag 1812, p. 212. Voor gegevens na 1572: 
C.C. Hibben, Gouda in revolt. Particularism and Pacifism in the revolt 
of the Netherlands 1572-1588, Utrecht 1983, App. I en II.
21. A. Meerkamp van Emden (ed.), ‘Goudsche vroedschapsresoluties 
betreffende dagvaarten der Staten van Holland en der Staten-Ge-
neraal 1525 tot 1560‘, in bmhg 38 (1917) p.332-333, 348 en 356.
22. Stadsgeschiedenis, p.83: afbeelding met zijn vrouw.
23. Briefwisseling Willem van Oranje: digitale database op site van 
het Huygensinstituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens 
ing) nr. 3330: bron op Koninklijk Huisarchief. Stadsgeschiedenis 
p.308 e.v. en Hibben, a.w., App. II.
24. samh, St.-Jan inv.nr. 1.3 f.3: kerkrekening (rekenboek) als Jan 
Claess. van Haerlem, vreemd genoeg niet in de lijst van stadsdie-
naren genoemd als zodanig (oag inv.nr. 501).
25. Als Jan Claesz. Diert. Koopmans, De Staten van Holland en de 
Opstand, p. 262-263, Hibben. a.w., app. I en II en p. 261.
26. NA, Staten van Holland (verder: StvH) vóór 1572 inv.nrs. 613 en 
944 en oag inv.nr. 1940 (incompleet afschrift van het kohier van 
1553).
27. Goudse kloosters regest nr. 273 sub NB 2. Vgl. ook Apparaat C.J. 
Matthijs: Gouwe 53/55.
28. samh, Coll. Varia inv.nr. 462. Het registertje bevat ook nog aan-
tekeningen over voedselprijzen.
29. De Bye Dólleman, p.152: in 1547 trad Jan op als voogd van de kin-
deren van wijlen zijn zus, weduwe van Pieter van den Poel. Pieter 
van den Poel Jacobsz., vermeld in Dordrecht 1505 (net meerderjarig) 
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42. Slecht leesbaar. Zij komt voor als Maritge Frederiksdr. Paew in 
een lijst van brouwers uit 1518 aan de Westhaven/Peperstraat.
43. Het tiendepenningkohier van 1542 heeft inderdaad aan de Re-
genboech naast elkaar: Maritgen Pauwen en die? Vaender. Vgl. Ap-
paraat Matthijs Markt oz. 34 waar deze oorkonde van 1541 ontbreekt 
en 1542 het eerste gegeven is.
44. oag inv.nr. 1010: transcript Goudriaan. Inv. Goudse kloosters 
regest nr. 857.
45. 1545: NA, StvH vóór 1572 inv.nr. 209 f.11: eerste post (beschadigd: 
voornaam nauwelijks leesbaar), aan deze straat veruit de hoogste 
aanslag. Dit kohier is foutief geborgen bij dat van 1543, het hoort 
apart na de inv.nrs. 446 e.v. 1553: samh, oag inv.nr. 1940 f.26v. 
46. ara Brussel, Aud. inv.nr.1656/1: transcript Goudriaan.
47. oag inv.nr. 610.
48. GA Den Haag, Transporten decreet Hof van Holland 1522-’79: 
NA, Hof van Holland inv.nr. 3268 (212), vgl. index op site www.ga-
hetna.nl.
49. RA Dordrecht, Stadsarch. grafelijke tijd inv.nr. 607a dd. 1560, 
Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, p.112/232 en Van 
Eeghen, Dagboek Wouter Jacobsz, dl. I p.285 nt.10.
50. Apparaat Matthijs: Gouwe 53/55: 1539: weeskamer (? sic zon-
der inv.nr.: het oudst bewaarde register, genummerd VI, begint in 
1557!?, ook in de losse oorkonden die verder teruggaan zie ik deze 
datum niet) f.281v/1542: (oude verwijzing:) HS 93 (= fotokopie van:) 
nka inv.nr. 42 (nieuw: 231) naar de vermelding zonder fol.opg. bij 
Matthijs.
51. oag inv.nr. 1015, transcript Goudriaan en mijn database daar-
naar. Het hoogste bedrag was 2x 7.5p. In 1559 had Dirck een pand 
zuid van Wijdstraat wz. 21/23: Apparaat Matthijs.
52. Zie verder mijn artikel ‘De capitale impositie geheven in 1573 
door Willem van Oranje te Gouda en Moordrecht; een vergelijking 
tussen stad en dorp’, in De Schatkamer Regionaal Historisch Tijd-
schrift Midden-Holland 21 (2007) p.5-9. Hier overigens onjuist 361 
als totaal aantal aanslagen. Bron: NA, StvH na 1572, inv.nr. 6281, het 
betreft een afschr. (eind zestiende eeuw), op de achterzijde staat 
onjuist ‘Leyden’.
53. Deze persoon komt voor in de registratie van de weeskamer in 
1557: inv.nr. 1 f.189v.
54. samh, Coll. Varia inv.nr. 7184: charter voor schepenen Gerit 
Huijghenz. Hopcoper en Dirick Andriesz., zegels verloren.
55. Aangekomen via de moeder van zijn vrouw? Vgl. noot 13.
56. samh, KM inv.nr. 231 grafboek 1539-1600 transcript door C.J. 
Matthijs 1986. Wapenheraut xxi (1917) p.114 sub nr. 256: op de steen: 
gestorven 2 mei 1606, dus ook op hoge leeftijd. Aan de oude noord-
zijde 22e laag 3 staat: Aryaen Diertsz. kinderen 12 apr. 1576: betreft 
dit de kinderen van Jans dochter, van wie de vader dan al overleden 
is?
57. samh, St. Jan inv.nr. 13.1 p.81.
58. Weeshuis regest nr. 195 (inv.nr. 301).
59. St. Jan inv.nr. 24 f.21, transcript Goudriaan.

en 1520. Zoon van Jacob van den Poel, raad in Dordrecht (1485-1486), 
en een onbekende moeder (met dank aan Kees Sigmond).
30. Mogelijk de Gerbrand Jansz. die gasthuismeester was in 1517. 
Een Jan van Hoern was schepen tussen 1401-1413.
31. De Bye Dólleman, p.148 veronderstelde dus juist 1528-1529 in 
plaats van 1535. Van hem is ook een portret bewaard in de boven 
genoemde reeks, uit 1563 op 34-jarige leeftijd, ook van zijn vrouw 
Catharina Govertsdr. van Slingelandt op 25-jarige leeftijd. In de 
collectie van het Catharijneconvent in de database als levensjaren 
van hem: 1528/1529-1582 maar op de achterzijde staat juist 1529 en 
gestorven 1582/1583: bmh s1541c+d. Waarom van de 3e zoon en niet 
van de oudste een portret is bewaard als stamhouder is mij niet 
duidelijk. Omdat hij vernoemd is naar zijn vader?
32. Baernt van Hoef was brouwer in 1533 (oag inv.nr. 1010: lening: 
27p.), kerkmeester in 1544 en gasthuismeester in 1545.
33. 1528 ( juni 7): arbiters doen uitspraak in geschil tussen het kloos-
ter S. Lucia te Adam en Witte van der Hooff van Gouda die optreedt 
voor Aeff Jacob Paeuwendr., waarbij bepaald wordt dat het proces 
over de zaak voor het Amsterdams gerecht teniet zal zijn en het 
klooster de goederen door Aeff en Niese ingebracht zal behouden. 
Aeff zal echter de lijfrente die ze heeft op Gouda zelf heffen, het 
klooster moet haar een lijfrentebrief geven van 2p. ten lijve van Ny-
esse en Katryn Jacob Paeuwendrs. en een som geld (diss. I.H. van 
Eeghen, Vrouwenkloosters en begijnhof in Amsterdam van de 14e tot 
het eind der 16e eeuw, Amsterdam 1941, p.169.
34. Het vormsel is het tweede van de zeven sacramenten, waarbij 
de gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt. Heden pas 
meestal na het zevende jaar of enkele jaren later verkregen met de 
‘jaren des verstands’.
35. Genoemd in kohier lening korenaankoop 1557 aan de Groenen-
dael als Louwerens Gerritz. (aanslag 2p. 10s.: oag inv.nr. 1015, zie 
noot 51). 
36. Als Martitgen Lourisdr. in het kohier van het hoofdgeld van 1573 
aan de westzijde van de Korte Tiendeweg (aanslag: 8s.) en nogmaals 
als Maritgen aan de noordzijde van de Goude (aanslag: 1p. 10s.).
37. Hillegont Dirck Jan Diertszd, eerste vermelding lijfrente aan-
koop lijfrente op 07-07-1552 op driejarige leeftijd, laatste vermel-
ding “obyt 1599” op 50-jarige leeftijd. Zij had twee renten, één van 2 
Lb. en één van 0.13.04.
38. Ook: Veth, bekende Goudse familie. Was vroedschap, stierf in 
1576: Hibben, a.w., App. I-III. Hij is bekend als glasmaker in 1557 uit 
de registratie van de Goudse weeskamer: inv.nr. 1 f.187 en 283v. Een 
Jan die Vet was gasthuis- en heiligegeestmeester in de jaren 1512-‘7.
39. Op 25 okt. 1567 werd hem en zijn zus het vaderlijk erfdeel bewe-
zen, hij stierf vóór 18 jan. 1577: Van Eeghen, Dagboek Wouter Jacobsz, 
dl. I p.286 nt.10 (vv. p.285): Weesboek I f.189v.
40. A.w. p.148, vgl. ook De Nederlandsche Leeuw 1900 k.204.
41. Vgl. Van Eeghen, Dagboek Wouter Jacobsz, dl. I p.372 en nt. 2, waar 
echter ook valt te lezen dat zijn stamboom geen aanwijzing geeft 
voor deze familierelatie (nt. 4). Olieslager: samh, Varia inv.nr. 6741.
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In de huidige straatnamen van de Goudse 
binnenstad komen nog verschillende beroe-
pen voor, die verwijzen naar de arbeid die er 
ooit is verricht. De Looierspoort, een steeg 
gelegen in het oudste gedeelte van de stad 
tussen Lange Groenendaal en Turfmarkt, 
verwijst zo naar het ambacht van de leerlooi-
ers. Deze leerlooiers vormden, in Gouda’s 
groei- en bloeitijd in de veertiende en vijf-
tiende eeuw, een aanzienlijke beroepsgroep. 
Van hen is bekend dat zij zelfs hebben bij-
gedragen aan de financiering van het in 1450 
gebouwde Goudse stadhuis.

Over de locaties waar de Goudse leerlooiers tot circa 
1500 hun beroep uitoefenden, is niet veel bekend. En of 
de Looierspoort naar middeleeuwse looierijen verwijst 
of naar eind negentiende-eeuwse, is niet meteen duide-
lijk. De Looierspoort komt als straatnaam het eerst voor 
in 1900.1 De twaalf woningen, die de Looierspoort naar 
de Lange Groenendaal ontsluit, zijn in 1879 gebouwd. 
Aanvankelijk hadden de woningen een nummer aan de 
Lange Groenendaal, of eigenlijk een nummer binnen een 
wijkindeling. Het betrof de wijk met letter I, waar de 
noordwestzijde van de Lange Groenendaal de nummers 
I 12 t/m 82 telden. De nummers I 26 t/m 40 vertegen-
woordigden de adressen aan de – pas later Looierspoort 

De Looierspoort en de leerlooiers van Gouda
het opknappen van een goudse steeg met de geschiedenis van een 
goudse beroepsgroep

Gert Jacob de Graaf

De Looierspoort ter plaatse van de woningen in 2014. De rechterzijde is 
de oostzijde waar Jan Dirck de tynnegieter in 1497 eigenaar was van een 
‘loyerf ’ (foto: auteur)

geheten – steeg.2 De Looierspoort ligt in het bouwblok 
dat begrensd wordt door de straten Lange Groenendaal, 
Naaierstraat, Turfmarkt en Lage Gouwe. Aan het begin 
van de steeg bij de Lange Groenendaal is onder de eerste 

1. samh (Streekarchief Midden Holland): Adresboek Gouda.
2. samh: Adresboek Gouda, Concordantie huisnummers Gouda.
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uitwatering der huiden en tonnen ook in de zijl gewor-
pen wordt.’ En in 1871 verzocht Izaak Abraham Trijbits 
jr. om in een pakhuis aan het Ary Burgensteegje (dit is 
de huidige Geertje den Bultsteeg) een huidenzouterij 
te mogen beginnen. Bewoners tekenden protest aan en 
B&W weigerden een vergunning te verlenen: ‘(…) alzo 
het steegje waarin de adressant het voornemen heeft 
de huidenzouterij op te richten, veel te nauw is om in 
een daar staand pakhuisje, omgeven van woonhuizen en 
bergplaatsen van levensmiddelen, een zaak te drijven, 
die stank verwekt welke voor de gezondheid van de be-
woners en gebruikers van de naburige woningen wordt 
geacht nadelig te zijn.’ Deze Izaak Abraham Trijbits dreef 
sinds 1871 (toch) een huidenzouterij in de Geertje den 
Bultsteeg. Aan dit bedrijf werd in 1882 gerefereerd als 
leerlooierij, die al enkele jaren eerder opgeheven was. In 
1883 zit Trijbits aan de Lange Tiendeweg.7 

verdieping van een huis een smalle poort. De doorgang 
is hier plaatselijk slechts zestig centimeter breed. De 
steeg maakt met het Arie Kerssensteegje en de Geertje 
den Bultsteeg een bajonetvormige doorsteek van het 
bouwblok mogelijk, een doorsteek die onder anderen 
gemaakt wordt door diverse stadswandelaars, al dan 
niet door gidsen begeleid. 

Het genoemde bouwblok heeft aan de op het binnen-
terrein gelegen stegen al vroeg bebouwing gekend en 
krijgt in de tweede helft van de negentiende eeuw een 
hogere dichtheid. Voordat Gouda aan het eind van de 
negentiende eeuw voor het eerst buiten de veertiende-
eeuwse singels ging uitbreiden, werden veel binnenste-
delijke tuinen opgeofferd ten gunste van kleine industri-
ele gebouwen en woningen voor arbeiders, de zogeheten 
stadsverdichting. Als bouw van arbeiderswoningen kan 
in ieder geval het ontstaan van de twaalf kleine wonin-
gen van de Looierspoort uitgelegd worden. Zij zijn bij 
een restauratie in 1997 weer tot woonbare eenheden 
terugverbouwd, nadat een deel als pakhuis en bakkerij 
dienst had gedaan. De huisjes van ongeveer drieënhalve 
meter breed en zeven meter diep, bestaan uit een be-
gane grond en een zolder. De eenvoudige tuitgevel van 
gele IJsselsteen heeft vlechtingen en is afgezet met een 
rode bakstenen rollaag.3

De nu 137 jaar oude woningen zijn gemeentelijke 
monumenten geworden. Of de woningen specifiek ge-
bouwd zijn voor arbeiders van een op het binnenter-
rein gelegen leerlooierij ligt niet voor de hand. De in het 
Goudse Adresboek genoemde bewoners, die vanaf 1884 
bekend zijn, hebben allen andere beroepen, al komt een 
vijftal ongespecificeerde werkmannen voor.4 Looierijen 
zijn er wel geweest in die tijd, maar hadden geen grote 
omvang5 en lagen te midden van andere kleine fabrieken 
als suikerballenmakerijen, babbelaarstokerijen en zelfs 
de eerste kaarsenmakerij van Gouda.6

Bekend is dat Leonard Gijsbertus van Velzen in 1867 
aan B&W gevraagd heeft ‘om huiden en vellen in het wa-
ter, achter deszelfs woning gelegen, aan lijnen te mogen 
uitwateren.’ Dit betrof de sloot achter de Groenendaal. 
De gemeente-bouwmeester vond dat dit ‘geen bezwaar 
kan opleveren, daar nu toch het gebruikte water ter 

Kaartje waarop de Looierspoort en het bouwblok tussen de Lange Groe-
nendaal en de Turfmarkt staan aangegeven
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Nadat de kuipen met run gevuld waren, werden de hui-
den erin gehangen. Wanneer men de huiden daarna liet 
drogen, konden ze niet meer bederven. Run wordt ook 
eek genoemd en is uit eikenschors bereid. De looierij was 
in de buurt van stromend water gevestigd. Hier werden 
de huiden gewassen en kon het afvalwater uit de kuipen 
direct op worden geloosd.

Het in het bouwblok van de Looierspoort gelegen Arie 
Kerssensteegje, parallel lopend aan de Lange Groenen-
daal en Turfmarkt, is tot in de twintigste eeuw een sloot 
geweest, die oorspronkelijk afwaterde op de Gouwe en 
met de grachten van de Turfmarkt en de Naaierstraat 
in verbinding heeft gestaan. De sloot werd ook zijl ge-
noemd. Een zijl verwijst naar een uitwateringsfunctie, 
die het slootje – al dan niet door middel van een sluis – 
vervulde. Er heeft in de veertiende eeuw zelfs een molen 
gestaan bij de plek waar de zijl in de Gouwe uitkwam, 
mogelijk om bij het afwateren te helpen. Tegelijkertijd is 
er sprake van een Molensteeg. Onduidelijk is of dat een 

Leerlooien

Leerlooien is een werkwijze om van de huid van dieren 
leer te maken voor kleding, schoeisel, boekbanden of 
andere toepassingen. Door het looien worden de eiwit-
ten in de huid onoplosbaar gemaakt. In een looierij ston-
den kuipen, ook wel laven genoemd, die half in de grond 
gegraven werden. Deze werden gemaakt van eikenhout. 

3. J. Smit, ‘Woonhuizen’, in: W. Denslagen, Gouda. De Nederlandse 
monumenten van geschiedenis en kunst, Zwolle 2001, p. 483.
4. samh: Adresboek Gouda.
5. Volgens de afbeelding uit Denslagen (2001), p. 281 zijn er in 1885 
geen fabrieken (met mechanische beweegkracht of met meer dan 
20 arbeiders) in het blok van de Looierspoort (tussen Lage Gouwe, 
Turfmarkt, Naaierstraat en Lange Groenedaal).
6. B. de Wit, Op Hoop van Zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-
1913, Gouda 2004, p. 103, 104 en 377.
7. B. de Wit, Op Hoop van Zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-
1913, Gouda 2004, p. 171, 320-321.

Gouda op de kaart van Braun en Hoogenberg uit 1585. Op de uitsnede het bouwblok tussen Lage Gouwe, Turfmarkt, Naaierstraat en Lange Groenendaal
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steeg langs de zijl was, ter plekke van het huidige Arie 
Kerssensteegje. Een laatste rest van deze steeg zou dan 
worden gevormd door het poortje naast het huis Lage 
Gouwe 152.8 

Aan deze ‘Zijl’ was in 1414 sprake van een ‘afterhuis’, 
een achterhuis dat met de achterzijde aan het water 
gestaan moet hebben en vermoedelijk een losstaand 
gebouwtje was. Dit is de op één na oudste vermelding 
van een achterhuis in de in Nederland bewaard gebleven 
keurboeken.9 Op de kaart van Braun en Hoogenberg uit 
1585 is een vijftiental bouwwerken op het binnenterrein 
getekend. De Geertje den Bultsteeg is duidelijk als straat 
zichtbaar, de zijl of Molensteeg of Arie Kerssensteegje 
als sloot.

De aanwezigheid van een doorspuibare waterloop als 
de ‘Zijl’ – in wezen hebben we hier te maken met een 
twaalfde-eeuwse verkavelingssloot van de ontginning 
Bloemendaal, die in de stedelijke bebouwing werd opge-
nomen10 – maakt het mogelijk dat er, vanaf het ontstaan 
van de bebouwing in 1310, op de terreinen aan de noord-
westzijde van de Lange Groenendaal, bedrijvigheid als 
die van een leerlooierij of vollerij heeft plaatsgevonden. 
Tot 1350 was de huidige Turfmarkt de noordwestgrens 
van de binnenstad, waardoor deze bedrijvigheid dan 
oorspronkelijk aan de rand van de stad gevestigd was, 
maar uiteindelijk vrij snel hier middenin is komen liggen. 

Omstreeks 1490 kwamen er voorschriften en hygiëni-
sche bepalingen voor de Goudse leerlooiers, uitgewerkt 
in een ordonnantie. De looiers werden geacht de looi-
vloeistof, waarin urine verwerkt was, niet op straat of in 
de grachten te lozen, maar dit op te vangen in een put op 
hun erf. Het wassen van de huiden was alleen toegestaan 
tussen de Potterspoort en de dijk, binnen de stad was 
het verboden. Dit niet alleen om inwoners te vrijwaren 
van stinkende grachten, maar ook om de bierbrouwers 
zuiver water te kunnen blijven garanderen.11 

Bewijs voor het bestaan van een middeleeuwse leer-
looierij ter plaatse van de huidige Looierspoort komt uit 
het repertorium van Matthijs. Hierin staan alle tot nu be-
kende vroegere eigenaren vermeld van de percelen in de 
binnenstad van Gouda. Voor de Lange Groenendaal vin-

8. J.C. Visser, ‘De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda in de mid-
deleeuwen, in: Denslagen, Gouda, 48-52; A. Scheygrond, Goudsche 
straatnamen, (Alphen a/d Rijn 1978)
9. R.W.L. Bollen, ‘De ruimtelijke ontwikkeling van het Goudse 
woonhuis in de late middeleeuwen (1300-1600), in: N.D.M. Haber-
mehl e.a. (red), In de stad van die Goude, Delft 1992, p. 64.
10. M. van Dasselaar, ‘De ontginning van Bloemendaal’, in C. Ak-
kerman, B. van den Berg (red.), Het geheim van Bloemendaal, Gouda 
1997, p. 19-44.
11. M. Hulshof, ‘De Gilden’, in: K. Goudriaan e.a. (red.), De Gilden in 
Gouda, Zwolle 1996, p.115.
12. sahm: Repertorium van C.J. Matthijs, Straatgewijze inventarisa-
tie Goudse perceelgegevens tot ca 1800, Gouda 1974-1999.
13. Scheygrond, Goudsche straatnamen, Alphen aan den Rijn 1979, 
p. 122.
14. Over leven aan de rand van Gouda, adc rapport 1770 n.a.v. de 
archeologische opgravingen in het plangebied Bolwerk, 2010.
15. Repertorium van C.J. Matthijs.
16. Bollen, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, p. 54.
17. Repertorium van C.J. Matthijs.
18. Bron: etymologiebank.nl en encyclo.nl.

Leerlooierij op een schoolplaat van circa 1960 (ftpde022.home.xs4all.nl/
afbeeldingen/ambachten.jpg)

den we ter plaatse van de huidige Looierspoort: in 1497 
is Jan Dirck de tynnegieter eigenaar van ‘2 cameren, loy-
erf en steech’.12 

Deze Jan Dirck bezat dus de steeg, die al bestond, 
en drie percelen aan de oostkant van de steeg, waar-
bij het verst gelegen perceel het looierf betrof, dat met 
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de achterzijde grensde aan de Zijl. Benadrukt zij dat hij 
als tingieter wordt genoemd en een looierf bezat; mis-
schien hoorde dit looierf bij de koop. Wellicht is er in 
1497 geen sprake meer van een leerlooierij, maar die is 
er dan logischerwijs wel geweest. Dat zou in relatie kun-
nen staan met bovengenoemde ordonnantie uit 1490, 
dat leerlooierijen in de binnenstad gedwongen werden 
te verhuizen naar de rand, in dit geval naar de Vest tus-
sen Potterspoort en Dijkspoort. Scheygrond vermeldt 
een verdwenen Loijererft als straatnaam in 1734, dat was 
gelegen aan de Vest, buiten het Regulierenpoortje.13 Ar-
cheologische opgravingen op het Bolwerk in Gouda heb-
ben in 2010 aangetoond dat leerlooiers en schoenmakers 
al vanaf de veertiende eeuw aan de Vestzijde actief wa-
ren. Aan de hand van vele schoenvondsten is toen een 
veertiental schoentypen bekend geworden, waarin de 
Gouwenaars in de veertiende tot en met de zestiende 
eeuw geschoeid gingen.14

De steeg van de Looierspoort kan dus bogen op een 
hogere ouderdom dan de leeftijd van z´n huidige wo-
ningen. Nog voordat Jan Dirck de tynnegieter eigenaar 
werd, is het oorspronkelijke perceel, oostelijk van de 
steeg, gesplitst in twee smallere percelen.15 Een vroeg-
stedelijk huis aan de Lange Groenendaal was kennelijk 
twee keer zo breed als de huidige winkels. Er is wel eens 
geschreven dat smalle Goudse stegen een restant kun-
nen zijn van een zogenaamde osendrop. Een osendrop of 
druipstrook naast de zijgevel van een stedelijk woonhuis 

kon in de middeleeuwen verplicht zijn als het huis ge-
bouwd was met een rieten dak. De druipstrook was een 
smalle onbebouwde strook langs de hele zijgevel voor 
de afvoer van het regenwater. De Looierspoort wordt in 
dit verband, onder anderen door Bollen, als voorbeeld 
genoemd. Andere mogelijke druipstroken in Gouda zijn 
de steeg naast Westhaven 29 (de Moriaan) en de steeg 
naast Keizerstraat 24, ´t Oude Halletje geheten.16 In het 
repertorium van Matthijs heeft de steeg van de Looier-
spoort geen naam, maar wordt omschreven als ‘steech’ 
in 1467, het ‘poortje achter Marytgen Jan Lambrechts’ 
in 1538 en het ‘poortgen over Nout Jansz’ in 1606. Ook 
de naam ‘Duvelspoortje’ voor de steeg moet gangbaar 
geweest zijn, althans volgens het informatiebord van de 
anwb Zuid Holland in de Arie Kerssensteeg. Het is onbe-
kend waar dit op gebaseerd is.

Tot aan de bouw van de woningen in 1879 ontsloot deze 
steeg aan de oostzijde twee en later drie woningen en 
was het voormalige looierserf in 1833 de tuin van een 
koffiebonenbrander. De westzijde van de steeg was, 
op de bebouwing aan de Lange Groenendaal na, onbe-
bouwd. Hier woonde in de zeventiende eeuw Maarten 
Jan de Waal, die leertouwer was.17 Leertouwen is een af-
werking in het leerbereidingsproces, waarbij in het leer 
een vette substantie wordt aangebracht, ter bevordering 
van de sterkte, plooibaarheid en het waterafstotend ver-
mogen.18 Of Maarten Jan de Waal zijn beroep als leertou-

Fragment uit het repertorium voor 
de Lange Groenendaal waarin 
sprake is van een ‘loyerf ’. 
De tekening geeft de betreffende 
percelen weer
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kelijks vier schepen met gelooide huiden naar de markten 
in Bergen op Zoom en Antwerpen. Het hoogtepunt van de 
Goudse zeemledermakers lag in de vijftiende eeuw, wat 
ook blijkt uit het belangrijke aandeel dat de zeemwerkers 
hadden in de financiering van het Goudse stadhuis hal-
verwege die eeuw.19 

Meer algemeen is bekend dat vanaf de veertiende eeuw 
buurten in de Europese steden vaak een specifiek karak-
ter kregen, doordat een bepaalde beroepsgroep er ging 
overheersen, zoals in Milaan de wijk ´Inferno´, waar een 
concentratie van smederijen was ontstaan. Ambachten 
die bederfelijk afval, stank of geluidsoverlast voortbrach-
ten, zoals slagerijen, textielambachten, leerlooierijen en 
smederijen, moesten zich aan de oever van een rivier ves-
tigen. In Venetië konden de glasblazers sinds 1104 hun 
beroep alleen nog maar in de buurt van het Arsenal of op 
het eilandje Murano uitoefenen. Dichterbij bevond zich 
in Brugge al vanaf de dertiende eeuw een leertouwers-
wijk, een van de eerste planmatige uitbreidingen in de 
middeleeuwen.20 Om die reden is het interessant te we-
ten dat Achter de Vismarkt en de Naaierstraat, de twee 
straten die de Lange Groenendaal kruisen bij de overgang 
naar de Korte Groenendaal, voorheen namen hebben ge-
had, die in verband met de leerlooiers gebracht kunnen 
worden. Achter de Vismarkt werd in 1395 Louwerstrate 
genoemd en de Naaierstraat komt als Leijerstraat voor.21 
Looi- en louw- zijn aan elkaar verwante uitgangsvormen, 
zo komt de louwmaand (januari) eigenlijk van looimaand 
en staat in relatie tot de slachtmaand (november) en dus 
met de tijd die het looiingsproces ongeveer innam. Meer 
archiefonderzoek en eventuele archeologische opgravin-
gen kunnen in de toekomst uitwijzen of er andere leer-
looierijen in de omgeving van de Looierspoort geweest 
zijn, uit de periode tot ca. 1500. Het zuidoostelijke deel 
van de Turfmarkt, van de Naaierstraat tot aan de Lage 
Gouwe, werd ook wel Volewijk genoemd, naar de vollers 
of volders van de lakenindustrie. Ook de huidige Blauw-
straat, van Naaierstraat tot aan de Hoogstraat, verwijst 
naar de vollers en (blauw-)ververs.22 En voor de vollers 
uit de Naaierstraat was ook een middeleeuwse wet van 
kracht: zij moesten hun vuile water opvangen in tonnen 
en daarna afvoeren.23

wer ter plaatse uitoefende, valt uit het repertorium niet 
op te maken. 

Leerlooiers

In het jongste Goudse straatnamenboek staat over de 
middeleeuwse Goudse leerlooiers vermeld, dat onder 
hen de zeemlederwerkers en goede naam hadden. Zij 
gebruikten schapenleer. Omstreeks 1490 voeren er we-

Versnijding van een 
runderhuid en de vorm 
van de afvalstukken 
(afb. uit Bodemonder-
zoek in Leiden 1992) 
en een overzicht van 
de in Gouda gevonden 
schoentypen uit de 
veertiende tot en met 
de zestiende eeuw (afb. 
uit Over leven aan de 
rand van Gouda, rap-
port 1770 Bolwerk)
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wel  Crispijn en Crispiniaan genoemd). Het schoenma-
kersgilde onderhield, net als de andere Goudse gilden en 
broederschappen, tot 1572 een altaar in de St.-Janskerk. 
Dit altaar van het schoenmakersgilde stond in het koor 
tussen de huidige koor in- en uitgang en was gewijd aan 
de twee patroonheiligen. Een zogenaamd altaarstuk, 
met een afbeelding van St.-Crispinus en St.-Crispini-
anus, heeft het altaar gesierd.25 Deze patroonheiligen 
van de schoenmakers, maar ook van de leerlooiers en 
de orthopedisten, waren twee 3e-eeuwse heiligen. Hun 
feestdag is 25 oktober. In Engeland heet deze dag St.-
Crispins Day en is bekend geworden door Shakespeare´s 
toneelstuk Henry V, waarin gerefereerd wordt aan de 
veldslag op deze dag in 1415 tussen de Engelsen en de 
Fransen bij Agincourt.26 

Crispinus en Crispinianus waren twee broers uit een 
voornaam Romeins geslacht. Tijdens de christenvervol-
ging door keizer Diocletianus vluchtten zij naar Gallië, 
waar ze in Soissons het christelijke geloof verkondigden 
en kosteloos schoenen maakten voor de armen. Door-
dat ze via deze weg in contact kwamen met de heidense 
bevolking, konden zij zielen bekeren tot het christen-
dom.  Dit stuitte op weerstand van de Romeinse pre-
fect Rictiovarus en deze liet hen op talloze wijzen mar-
telen. Omdat ze op geen enkele manier bereid waren 

Gilde van de schoenmakers

De leerlooiers waren verenigd in het gilde van de 
schoenmakers. Wanneer het schoenmakersgilde in Gou-
da is opgericht, is niet bekend. In een processielijst van 
1404 worden cordewaniers en elzenaars vermeld. Cor-
dewaniers waren schoenmakers die leer uit Cordoba 
verwerkten, elzenaars waren schoenmakersgezellen. In 
1541 werden de huidenkopers in het gilde opgenomen. 
Ondanks de veranderingen van 1572 en dankzij een op-
leving in de zeventiende eeuw heeft het schoenmakers-
gilde in Gouda tot de Franse tijd bestaan (circa 1800).24

Patroonheiligen van het schoenmakersgilde waren 
St.-Crispinus en St.-Crispinianus (in het Nederlands ook 

Pieter Pourbus verwierf niet alleen bekendheid als schilder, maar was ook een verdienstelijk cartograaf en landmeter. In het Groeningemuseum te Brugge 
is zijn Heraldische kaart van het Brugse Vrije te zien, een enorme kaart van zo’n 24 m2, die hij maakte in de periode tussen 1561 en 1571. De afbeelding 
toont een deel van deze kaart. (beeld Vlaamse Kunstcollectie)

19. C. Revet, ‘Namen van de straten, bruggen en waterlopen in de 
binnenstad’, in: Stad van de Gouwenaars, deel 1, Gouda 2012, p. 109.
20. H. Rottier, in ´Het verleden van steden´, 2004; E. Taverne, I. 
Visser, in ´Stedebouw´, 1993.
21. Scheygrond, in ´Goudsche straatnamen´, p. 131.
22. Scheygrond, Goudsche straatnamen, p. 13.
23. Smit, ‘Woonhuizen’, p. 237.
24. Hulshof, ‘De Gilden’, p. 114.
25. K. Goudriaan, ‘Gilden en broederschappen in de middeleeuwen’, 
in: Goudriaan, Gilden in Gouda, p. 19.
26. Bron: Wikepedia.
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Want aanleiding voor deze verdieping in de geschiede-
nis van de leerlooiers in Gouda, vormde de opdracht, die 
bewoners van de Looierspoort mij als architect hebben 
gegeven, om de deels verwaarloosde steeg op te knap-
pen. De realisatie van een elf meter brede wandvisual 
heeft zijn beslag gekregen in oktober 2015. Hierop zijn 
St.-Crispinus en St.-Crispinianus te zien, zoals afgebeeld 
op het altaarstuk in Museum Gouda. Zij beelden het am-
bacht van de leerlooier uit en zijn op de wand tegen een 
achtergrond geplaatst van een groot vogelvluchtper-
spectief, waarop het centrum van Gouda te zien is in re-
latie tot de omgeving, met name de rivieren en wateren 
die de stad in de veertiende en vijftiende eeuw tot bloei 
hebben gebracht. Een tweede blinde wand werd in het 
voorjaar van 2016 met hulp van de bewoners geschilderd 
naar een ontwerp in monumentale kleuren, die voorko-
men op oude gevels aan de Turfmarkt, de Lage Gouwe en 
de Lange Groenendaal.

afstand te doen van hun christelijke geloof, werden ze, 
met een molensteen om de hals, in de rivier de Aisne 
geworpen, aanvankelijk op wonderbaarlijke wijze van 
de verdrinkingsdood gered, maar uiteindelijk met het 
zwaard onthoofd.27

Mogelijk is het altaarstuk met de afbeelding van St.-
Crispinus en St.-Crispinianus, dat het Goudse schoen-
makersgilde in de St.-Jan bij hun altaar vergezelde, het 
paneel met de twee leerbewerkers dat in het bezit is van 
Museum Gouda. En mogelijk is dit stuk geschilderd door 
Pieter Pourbus, de schilder die in 1524 in Gouda werd 
geboren en op jonge leeftijd verhuisde naar Brugge. Pie-
ter Pourbus verwierf niet alleen bekendheid als schilder, 
maar was ook een verdienstelijk cartograaf en landme-
ter. Het paneel met de twee leerbewerkers is geschil-
derd op de achterkant van een middenpaneel van een 
drieluik, waarvan de zijluiken verloren zijn gegaan. Dit 
middenpaneel stelt een doopscène in een kerkinteri-
eur voor en wordt wel met zekerheid aan Pieter Pourbus 
toegeschreven. Hier twist men nog of de gedoopte St.-
Hubertus of St.-Eustachius voorstelt. 28 Over het paneel 
met de leerbewerkers schrijft Goudriaan: ‘De gebaren 
die de leerbewerkers maken zijn bekend uit middel-
eeuwse afbeeldingen van heiligen. De wijzende arm van 
de linkerambachtsman herinnert aan de manier waarop 
Johannes de Doper wordt voorgesteld als aankondiger 
van Christus. Daarom moet het wel om heiligen gaan, 
namelijk de gebroeders Crispinus en Crispinianus, de 
patroons van de schoenmakers.’29 

De als leerlooiers afgebeelde heiligen laten beiden 
hetzelfde aspect zien van de leerbewerking, dat vooraf 
gaat aan het looien, namelijk het ontharen van de huid 
met een groot rond mes, waartoe de huid over een 
ronde houten stam strak gehouden wordt. Dit is in de 
iconografie de meest voorkomende stijlfiguur om de 
middeleeuwse leerlooier en z´n ambacht af te beelden. 
Het is een mooie coïncidentie dat, in de zoektocht naar 
passend beeld om het ambacht van de leerlooier in de 
Goudse Looierspoort zichtbaar te maken, in Museum 
Gouda dit beeld gevonden is,30 te meer omdat er maar 
vijf Goudse altaarstukken van de in totaal 45 altaren uit 
de zestiende eeuw bewaard zijn gebleven.

27. Bron: Wikepedia.
28. Goudriaan, ‘Gilden en broederschappen’, p. 58-61.
29. Goudriaan, ‘Gilden en broederschappen’, p. 59.
30. Met dank aan Koen Goudriaan, historicus en Marianne van der 
Veer van het Streekarchief Midden Holland.

Het ambacht van het leerlooien, uitgebeeld door de patroonheiligen van 
het schoenmakersgilde, St.-Crispinus en St.-Crispinianus (fragment van 
het gerealiseerde ontwerp voor de wandvisual in de Looierspoort)
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gang van de stad naar de prins van Oranje 
in handen kwam van de aanhangers van de 
reformatie, verdwenen de aloude rooms-
katholieke gebruiken en praktijken naar de 
achtergrond. De nieuw op te bouwen kerk 
moest tegemoet komen aan tal van behoef-
tes van de gelovigen en daarvoor nieuwe 
vormen vinden. Dat gold voor de liturgie, 
het kerkbestuur, de armenzorg, het onder-
wijs en nog veel meer onderdelen van het 
kerkelijk leven. Ook de geestelijke zorg voor 
zieken en stervenden, vanouds een voorna-
me taak voor priesters, moest op een andere 
leest worden geschoeid. 

Met het schrappen van vijf van de zeven sacramenten – 
alleen Doop en Avondmaal werden gehandhaafd – ver-
dwenen ook de zogeheten laatste sacramenten (Biecht, 
Ziekenzalving en Laatste Communie). Verder waren de 
gebeden voor het zielenheil van de overledene, het laten 
lezen van zielmissen, het opsteken van kaarsen en het 
aanroepen van Maria als middelares voortaan taboe. De 
troost die de katholieke kerk daarmee bood aan zieken 
en stervenden werd in de nieuwe gereformeerde kerk 
vervangen door een andere boodschap, waarbij troost 
bovenal gezocht werd in het voorhouden en uitleggen 
van het Woord Gods.

 
Naast het preken op zondag, het op huisbezoek gaan 
bij de lidmaten, het bedienen van Doop en Avondmaal, 
het sluiten van huwelijken en het verzorgen van cate-
chismuslessen werd ziekentroost daarmee een van de 
belangrijke taken van de dominees, de dienaren des 
Woords, in de nieuwe kerk. Ziekte en dood waren steeds 
dichtbij in een tijd waarin de medische zorg nog in de 
kinderschoenen stond en veel aandoeningen onverklaar-
baar waren. Het Memento Mori (‘gedenk te sterven’) 
klonk luid, evenals de waarschuwing dat iedereen altijd 
op de dood voorbereid moest zijn. Helemaal indringend 
klonk die boodschap in jaren dat de pest of andere be-
smettelijke ziektes in alle hevigheid woedden, zoals in 
Gouda in 1574, 1625, 1636 en 1673.1 Iedereen liep daarbij 
het gevaar besmet te worden, niet in de laatste plaats 
degenen die beroepshalve aan het ziekbed moesten ver-
schijnen. Dat gold ook voor dominees, tot schrik van ker-
kenraden en gemeenten, die bang waren op die manier 
hun voorgangers te verliezen. Goed opgeleide (universi-

Begrafenisstoet bij de Sint-Janskerk. Gekleurde afbeelding in het register 
op de Resolutieboeken van de St.-Janskerk (samh)
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tair geschoolde) dominees waren immers – zeker in de 
begintijd – moeilijk te vinden. Om die reden werden zij 
al snel ontlast van de directe zorg voor de zieken. Deze 
taak werd overgenomen door speciaal daarvoor aange-
stelde ziekentroosters, een ambt dat in Gouda vaak ge-
combineerd werd met dat van voorlezer en voorzanger.

Toch konden de dominees hun zorg niet volledig over-
laten aan de ziekentroosters. De bekleders van dit ambt 
waren geen geschoolde theologen en daarmee beperkt 
in hun mogelijkheden. Vaak beperkten zij zich tot het 
voorlezen van gebeden en het uitspreken van wat troos-
tende woorden aan het ziekbed. Zeker de wat beter 
gesitueerde lidmaten namen daar niet altijd genoegen 
mee, waardoor dominees zich toch gedwongen zagen 
tot ziekenbezoek. Zo’n bezoek werd Johannes Petraeus 
in 1635 noodlottig, die toen overleed aan de pest. De 
scriba van de Goudse kerkenraad tekende daarbij op dat 
men bevreesd was nog meer predikanten te verliezen 
door ‘de veechlicheijt des tijts’.2

Om zelf dergelijke risico’s te vermijden en de zieken-
troosters, maar ook de zieken, op een andere manier 
stof tot overdenking mee te geven, doopte menig do-
minee daarom de ganzenveer in de inkt om gebeden en 
teksten tot troost der zieken uit te geven. Ook enkele 
Goudse dominees hebben dit in de zeventiende eeuw 
gedaan. Bijzonder daarbij is dat het gaat om twee do-
minees die theologisch lijnrecht tegenover elkaar ston-
den, met het leerstuk van de predestinatie (Goddelijke 
voorbeschikking) als geschilpunt. De interpretatie van 
dit calvinistische dogma had ook directe gevolgen voor 
de boodschap die aan zieken en stervenden meegegeven 
werd. Theologisch kennen de boeken van beide domi-
nees dan ook fundamentele verschillen. 

In de kern komt de predestinatieopvatting van de 
‘preciezen’ erop neer dat volgens Calvijn God in Zijn al-
macht al voordat de mens op aarde komt heeft besloten 
of hij of zij in de hemel of in de hel komt. De mens zou uit 
zichzelf niets kunnen doen aan dit lot. Tegenstanders, 
de ‘rekkelijken’, betoogden dat de mens toch zoiets als 
een vrije wil zou hebben om dit eeuwige raadsbesluit te 
aanvaarden of te verwerpen. Dit geschil begon aan de 
Leidse universiteit met een dispuut tussen de hooglera-

1. N.D.B. Habermehl, ‘Leven in de schaduw van de dood’, in: 
P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiede-
nis, Hilversum 2002, p.301-305.
2. samh, Archief kerkenraad, inv.nr. 1: 27-11-1635.

ren Arminius en Gomarus en bracht het land uiteindelijk 
aan de rand van een burgeroorlog. Gouda koos de zijde 
van de rekkelijken, tot deze partij veroordeeld en uit de 
gereformeerde kerk werd gezet op de Synode van Dor-
drecht (1618-1619). De Goudse dominees werden afge-
zet en twee van hen zelfs verbannen naar het buitenland. 
Van hen was Eduard Poppius de meest toonaangevende. 

Hij was betrokken bij de oprichting van de Remon-
strantse Broederschap, de kerkgemeenschap van de 
uitgestoten rekkelijken en keerde in het geheim naar 

Portret van Poppius
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Gouda terug om zielzorg te verle-
nen aan zijn volgelingen. Bij een 
van zijn tochten door Holland werd 
hij gearresteerd en gevangen gezet 
op Slot Loevestein, op een tamelijk 
vage verdenking van medeplich-
tigheid aan het beramen van een 
moordaanslag op de stadhouder, 
prins Maurits. Daar overleed hij op 
9 maart 1624 in zijn cel. 

Twee boekjes van Poppius

Bedroefde aanhangers van Poppius 
brachten nog in hetzelfde jaar in het 
geheim een klein gebedenboekje op 
de markt. Het belang van zieken-
troost werd hiermee onderstreept, 
want het betreft Christeliicke ge-
beden ten dienste van crancke per-
soonen, die boetvaerdigh zijn ende 
in Christum ghelooven, so om voor 
ende met hunlieden van andere; als 
oock om van haer selven gedaen te 
worden. Het titelblad vermeldt ver-
der dat de gebeden op schrift zijn 
gesteld door genoemde Poppius, ‘in 
sijn leven Dienaer des Heeren Jesu 
Christi, in de Ghemeente binnen der 
Goude.’ De naam van de drukker 
ontbreekt, niet verwonderlijk ge-
let op de zware vervolgingen waar-
aan de remonstranten blootstonden in die jaren, ook in 
Gouda. De titelpagina bevat slechts de sobere vermel-
ding: ‘Ghedruckt in ’t Jaer ons Heeren 1624.’ Hieruit valt 
af te leiden dat het boekje kort na het overlijden van de 
auteur gedrukt moet zijn. 

Van dit boekje is voor zover bekend slechts één exem-
plaar bewaard gebleven, dat vorig jaar opdook op een 
veiling in San Francisco. Het heeft een sleets, overslaand 
perkamenten bandje. Het kleinood kent een klein oc-
tavoformaat, geschikt om zo in de binnenzak bij je te 

steken. Het is driftig gebruikt, want de bladzijden zijn 
beduimeld en rafelig. Dat prikkelt de fantasie. Voor 
Goudse remonstranten, die diepbedroefd moeten zijn 
geweest over de tragische dood van hun afgezette en 
opgejaagde predikant, moet het boekje een tastbaar 
en dierbaar aandenken aan hem zijn geweest, dat ze bij 
zich konden dragen als ze op weg waren naar een clan-
destiene godsdienstviering in de velden buiten de stad, 
beducht voor arrestatie en beboeting door baljuw An-
tony Cloots. De drukker moest zijn identiteit daarom ook 

Titelpagina Poppius’ Christeliicke gebeden
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geheim houden. Afgaand op een ornament in het boekje, 
dat ook in andere werken voorkomt, lijkt het van de per-
sen gekomen te zijn bij Pieter Rammazeyn, remonstrants 
boekdrukker die vanaf ongeveer 1619 een drukkerij had 
aan de Korte Groenendaal. In 1628, toen de vervolgingen 
van de remonstranten geluwd waren, werd het boekje 
opnieuw gedrukt, nu in Amsterdam. Van deze herdruk  
zijn meerdere exemplaren bewaard gebleven. 

Het kleine gebedenboekje is niet het enige werk van 
Poppius dat bestemd was voor de zieken. Twee jaar la-

ter verscheen postuum een veel omvangrijker geschrift 
ten behoeve van het ziekenpastoraat. De titel is: Siec-
ken-troost. Dat is: Aensprake, onderwijsinge ende verma-
ninghe aen de krancke luyden van allerley soorten onder de 
Christenen, gherichtet nae den staet van de wandelinghe 
die se elck gheduyrende hare gesontheyt geleyt hebben. 

Het werd in 1626 te Amsterdam gedrukt door Jacob 
Aertsz. Calom, boekverkoper op ’t Water in de Vyerig-
he Calom. Blijkbaar voorzag deze troostbundel voor de 
zieken in een grote behoefte, want er verschenen in de 

Titelprent Poppius’ Siecken-troost
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jaren daarna nog diverse herdrukken. Feitelijk is het een 
Unvollendete. Poppius was van plan drie delen te schrij-
ven, maar was bij zijn overlijden pas gevorderd tot het 
eerste deel. Het boekje werd door een niet genoemde 
geestverwant ter perse gebracht. Poppius wordt niet al-
leen bij name genoemd als auteur, maar ook in beeld. De 
titelpagina is namelijk verfraaid met een grote gravure, 
waarop de beeltenis van Poppius onmiddellijk herken-
baar is dankzij enkele portretten die van hem bewaard 
zijn. De ongesigneerde prent toont een bedstee, waarin 
een zieke man ligt. Zijn kussens zijn opgeschud en hoog 
opgetast om hem het liggen wat dragelijker te maken. 
Op de voorgrond een tafeltje met bekertjes en flessen, 
waarin waarschijnlijk medicijnen zitten. Het interieur 
veronderstelt dat het gaat om een belezen en niet arm-
lastige man. Op de fraaie tegelvloer staan forse meubels, 
met op de kast tegen de achterwand vijf dikke boeken, 
waarvan er drie met de boekklampen naar voren staan. 
De Bijbel zal niet ontbreken. Aan het bed van de zieke 
zitten twee mannen. Het dichtst bij hem zit, gesticule-
rend,  de predikant Poppius, herkenbaar aan zijn baard. 
Opvallend is dat hij niet naar de zieke kijkt, maar de lezer 
aankijkt. Meer naar achteren zit een man, die een hoed 
in zijn hand houdt. Ook de man die achter hen met de 
deurknop in zijn hand staat heeft een hoed in zijn andere 
hand. Het zou kunnen dat het hier gaat om ouderlingen 
die de dominee vergezellen. Familie lijkt niet aanwezig 
in de ruimte, wel een slapende hond op de voorgrond, 
mogelijk als teken van trouw aan het geloof. Met het ge-
bedenboekje uit 1624 en deze Siecken-Troost uit 1626 
wordt niet alleen duidelijk dat Poppius ook na zijn dood 
bij zijn remonstrantse geestverwanten in hoog aanzien 
bleef staan, maar ook dat zij zijn troostende en opbeu-
rende woorden aan het adres van zieken grote waarde 
toekenden.

Een ziekentroost van Sceperus

Poppius richtte zich nog direct tot de zieken en sterven-
den zelf. De Goudse gereformeerde dominee Jacobus 
Sceperus, een geharnast tegenstander van de remon-

stranten, gooide het over een andere boeg. In 1671 pro-
beerde hij de eerdergenoemde ‘beroepsgroep’ van de 
ziekentroosters een betere toerusting te geven op hun 
zware taak met zijn Schat-boeck der onderwysingen voor 
kranck-besoeckers.

Het boek was nadrukkelijk ook bestemd voor personen 
‘die na Oost en West-Indien, of andere plaetsen ter zee 
varen.’ Daarmee schreef hij primair een handboek voor 
professionals, al prijst hij de inhoud ook aan als ‘ver-
troostingen voor krancken.’ Het boek is dan wel gedrukt 
bij Johannes Jansonius in Amsterdam, maar draagt sterke 

Titelpagina Sceperus’ Schat-boeck
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Goudse stempels. Fascinerend is de titelgravure, met het 
Goudse stadswapen dat wordt vastgehouden door twee 
leeuwen. Daaronder is een gedetailleerd gezicht op de 
stad te zien. Deze gravure toont een silhouet van Gouda, 
dat gedomineerd wordt door de Sint-Jan. Het Goudse 
karakter van het boek wordt verder benadrukt door een 
‘Opdragt’ van de schrijver aan de vier burgemeesters van 
de stad, twee oud-burgemeesters en de Rentmeester 
van de Domeinen. Gualterus Wildevang, predikant van 
Gouderak en de theologiestudent Jacobus Sceperus ju-
nior tekenen voor twee lofdichten op de schrijver.

De titelgravure toont verder scènes die de troostende 
en vermanende boodschap voor de zieken illustreren. 
In het centrale deel, in het timpaan van de papieren 
tempel, is een vrolijk feestmaal te zien waar mannen en 
vrouwen zich tegoed doen aan drank en eten. Rechts 
wordt muziek gemaakt en links gedanst. Achter deze 
scène loert echter al de dood, in de vorm van een skelet 
met een giftige pijl in de hand. In de linkerkolom zien we 
achtereenvolgens een zittende man (waarschijnlijk een 
ziekentrooster) die bij een bed spreekt met een zieke 
man. Daaronder een scène die denkelijk de parabel van 
de verloren zoon voorstelt. Dan weer de zieke man in zijn 
bed, die zijn laatste wilsbeschikking dicteert aan iemand 
– waarschijnlijk een notaris – die zit te schrijven aan een 
tafeltje. In de hoek staan twee mannen te wachten. In 
de daaropvolgende situatie staan beide mannen voor het 
bed, terwijl de zieke de hand van zijn vrouw vasthoudt. 
Deze vrouw en vijf treurende kinderen nemen in de on-
derste afbeelding afscheid van de zieke.

In de rechterkolom is bovenaan de dood ingetreden, 
zichtbaar gemaakt door zijn rugligging, gesloten ogen en 
– opnieuw – het skelet met een pijl. Vrouw en kinderen 
kijken ontzet toe. Dan volgt de uitvaart, waarbij de baar 
wordt gedragen door tien in het zwart geklede dragers 
met hoed. Achter de baar lopen de dominee en andere 
mannen. Vervolgens zijn er twee afbeeldingen van het 
laatste oordeel, om duidelijk te maken dat God beschikt 
wie ter helle zal varen en wie in de hemel komt. De laat-
ste scène is een vredig landschap met engelen, waar 
degenen heen worden geleid die de Goddelijke genade 
deelachtig zijn geworden. 
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De prent in het boek van Sceperus verbeeldt de voor-
name taak van de ziekentrooster: het troosten en predi-
ken van de heilsverwachting. 

Waarde

De waarde van de zeventiende-eeuwse stichtelijke 
boekjes als bovengenoemde wordt bepaald door ver-
schillende factoren. Belangrijk is de vraag of het werk 
zeldzaam is. Dat geldt in dit geval in extremis voor het 
kleine gebedenboekje van Poppius, aangezien daarvan 
in geen enkele Nederlandse bibliotheek een exemplaar 
bekend is. De oplage zal beperkt zijn geweest en het 
feit dat het verscheen in een tijd dat er sprake was van 
strenge vervolging van remonstranten zal niet bevorde-
rend hebben gewerkt op de bewaarzucht van eigenaren. 
Dat het notabene in de Verenigde Staten op een vei-
ling opdook is veelzeggend. Waarschijnlijk is het ooit 
meegenomen door een emigrant. Het andere werk van 
Poppius is minder zeldzaam en kent meerdere drukken. 
Exemplaren zijn voor 200 à 300 euro verkocht. Dat is een 
relatief lage prijs, wat ook te maken heeft met een klei-
ne kring van potentiële kopers met een remonstrantse 
achtergrond. Boeken van Sceperus, net als van andere 
schrijvers van orthodox-gereformeerde signatuur, wor-
den nog steeds gelezen in bevindelijke kringen. Vandaar 
dat hier veel hogere prijzen voor betaald worden. Dit 
soort werkjes zijn veelgezocht en er wordt grif tot ver 
over de 1000 euro voor betaald. Belangrijk is dan wel dat 
het boek compleet is en – bovenal – de fraaie titelgra-
vure er nog in zit. De gereformeerde leer mag dan wel 
het geschreven en gesproken woord centraal stellen; 
plaatjes als deze worden ook in die kring niet versmaad 
en drijven de prijs op.
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De Goudse Librye heeft al zo’n 65 jaar twee 
kleine handgeschreven boekjes uit de vijf-
tiende eeuw in haar bezit die met de heilige 
Clara en haar clarissenorde te maken heb-
ben. Het zijn Middelnederlandse vertalin-
gen van oorspronkelijk Latijnse teksten. De 
‘Goudse Claraboekjes’ zijn in 2014 op initi-
atief van Gouda op Schrift getranscribeerd, 
vertaald en voorzien van uitgebreide verant-
woordingen. De publicatie van deze bron-
nen is een aanwinst voor Gouda.

Uit diverse bronnen is bekend dat er tussen 1467 en 1572 
een clarissenklooster in Gouda is geweest. Voor studie en 
meditatie maken de zusters gebruik van boeken. Voorop 
staat natuurlijk de Bijbel, daarna komen andere werken, 
waaronder heiligenlevens. Het is gebruikelijk dat teksten 
worden overgeschreven, voor eigen gebruik of voor de 
gemeenschap. Zo ontstaan clarissenhandschriften met 
verschillende teksten die voor het clarissenleven belang-
rijk zijn. Van Clara’s geschriften zijn het Testament en de 
Zegen veelvuldig vertaald. 

Om de inhoud van deze bijzondere Goudse boekjes 
beter te kunnen begrijpen, geeft dit artikel een korte 
beschrijving van de heilige Clara in het algemeen, de in-
houd van de boekjes en het clarissenklooster in Gouda. 

Arme Claren, rijke bronnen

Mieke Stolwijk

Detail van een fresco van Simone Martini in de benedenkerk van San 
Francesco in Assisi, 1312-1320

Idealen

Clara Scifi is als telg van een adellijke familie te Assisi 
geboren in 1194. Ze overlijdt aldaar op 11 augustus 1253. 
Op achttienjarige leeftijd legt zij de kloostergeloften af 
ten overstaan van Sint Franciscus en staat daarna veer-
tig jaar aan het hoofd van de kloostergemeenschap van 
San Damiano bij Assisi. Clara en haar zusters leven tot 
1219 onder de persoonlijke leiding van Franciscus en zijn 
Regel. Zij is met Franciscus de medestichter van de naar 
haar genoemde de orde der clarissen. Twee jaar na haar 
dood wordt zij al heilig verklaard door de rooms-katho-
lieke kerk. Sinds 1260 rust haar gebeente in de basiliek 
van Santa Chiara te Assisi. 
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om aalmoezen voor de zusters op te halen. De broeders 
ervaren de steun die zij aan de zusters moeten geven 
steeds meer als een last en proberen hiervan vrijgesteld 
te worden. 

Clara accepteert de aangepaste regel van 1247 niet. 
De regel die Innocentius heeft opgesteld heeft dan ook 
weinig succes en wordt al een paar jaar daarna niet meer 
gebruikt. Clara schrijft zelf een regel. Deze is grotendeels 
gebaseerd op de regel van de minderbroeders, met en-
kele aanvullingen voor het beschouwende leven van de 
zusters. Het is vooral een aansporing tot het volgen van 
het ideaal van Franciscus: “… Dat 1capittel. regule des 
levens der oerden der armer susteren die sinte franciscus 
maecte es dese als te houden dat heilich ewangeli ons 
heren ihesu christi te leven in ghehoersamheit . sonder 
eyghenscap ende in reynicheit …”2

Drie wezenlijke punten zijn bepalend in de leefwijze 

Clara streeft evenals Franciscus naar de volmaaktheid 
zoals die in het Evangelie als wezenlijke norm geldt. 
Haar uitgangspunt is dat niet alleen monniken arm moe-
ten zijn, maar ook de kloostergemeenschap als geheel. 
Rondom de beschrijving van de levens van Franciscus 
en Clara groeperen zich allerlei kleinere geschriften zo-
als Regel en Testament. Deze vinden we ook terug in de 
twee Goudse handschriften. Een hoeksteen van Clara’s 
leefwijze is de hechte band met de minderbroeders van 
Franciscus. Zij hadden de verplichting om voor de cla-
rissen te zorgen door het regelen van inkomsten of aal-
moezen.

Het perkamenten boekje

Het perkamenten boekje1 bevat de Regel van Clara en de 
Professieformule van de clarissen.

Afspraken en procedures die nodig zijn om het doel 
van een kloostergemeenschap te realiseren, zijn vastge-
legd in regels. Elke kloosterorde heeft een Regel, een le-
venswijze. In 1215 bepaalt het vierde Lateraanse concilie 
dat nieuwe religieuze groeperingen een al bestaande en 
goedgekeurde orderegel moeten aanvaarden. Dit om te 
voorkomen dat er een al te grote verscheidenheid aan 
regels ontstaat.

Die van de minderbroeders past echter niet helemaal 
in het leven van de zusters. Clarissen zijn meer gericht 
op een contemplatief leven, minderbroeders meer op 
een ‘vita mixta’. Clara streefde daarom naar een eigen 
regel voor de clarissen.

Clara moet haar hele leven lang strijd voeren om in ar-
moede te mogen leven. Vooral na de dood van Francis-
cus wordt ze een van de belangrijke verdedigers van de 
oorspronkelijke idealen van Franciscus. Clara leidt zelf 
een zeer ascetisch en sober leven, maar steeds zijn er 
pogingen om de omstandigheden voor de zusters te ver-
zachten. In 1247 probeert paus Innocentius IV Clara er-
van te overtuigen dat enig bezit toch noodzakelijk is. In 
deze tijd wordt het namelijk moeilijker voor de broeders 

1. Gouda Streekarchief Midden Holland (samh), Regel van Clara, 
Inv.nr.2316 F 2; Gouda samh, Zegen, Testament e.a., Inv.nr 2316 F 3.

Regel van Clara  (samh)
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Clara smeekt kort voor haar dood genade en zege-
ning af. Deze Zegen schrijft ze voor al haar volgelingen. 
De oudst bekende tekst van haar Zegen is een Middel-
hoogduitse vertaling, die stamt uit de tweede helft van 
de veertiende eeuw. 

De originele tekst van het Testament is niet bewaard 
gebleven. Er wordt dan ook wel getwijfeld of het do-
cument door haarzelf geschreven is. Het ademt wel de 
geest van Clara. Ze ziet hierin terug op haar leven en ver-
telt hoe Franciscus een grote invloed op haar leven heeft 
gehad. 

Als laatste vinden we in het papieren boekje acht pun-
ten met verplichtingen die gelden als er geen steun van 
een kloostergemeenschap of een andere veilige plek 
voorhanden is. Het is tot nu toe nog niet duidelijk wat de 
bron is van deze lijst van acht. Wellicht is het een ‘per-
soonlijke’ samenvatting van de kopiist? 

Verspreiding 

Door de bekendheid van de orde en de combinatie van 
heiligheid en strenge armoede hebben de clarissen via 
vorsten en de minderbroeders in heel Europa in de vijf-
tiende eeuw overal, en ook in de Nederlanden, voet aan 
de grond gekregen. Aan het eind van de veertiende eeuw 
komen de eerste religieuze stichtingen van de grond. 
Aanvankelijk zijn het lekenbewegingen in de geest van 
de Moderne Devotie. Later ontstaan hieruit kloosterge-
meenschappen. Ze organiseren zich tot reguliere kanun-
niken of kanunnikessen in de orde van Augustinus of er 

van de clarissen: de keuze voor een besloten leven van 
gebed, volmaakte armoede naar het Evangelie en het 
voorbeeld van Franciscus, en de geestelijke leiding van 
de zusters door de fransiscanen of minderbroeders. Zij 
zullen geestelijke assistentie verlenen, zoals visitatie, de 
misviering en de biecht. De zusters mogen namelijk geen 
priesterlijke taken uitvoeren en zijn ook afhankelijk van 
de minderbroeders inzake bestuur en inkomsten. Clara 
noemt dit uitdrukkelijk in haar regel.

Clara blijft letterlijk tot het laatste moment ‘vechten’ 
voor haar regel. Ze mag het nog net meemaken: twee 
dagen voor haar dood in 1253 is de goedkeuring door 
paus Innocentius IV een feit. 

Ook de formule voor kloostergeloften is in het perka-
menten boekje opgenomen. Dit zijn geloften van armoe-
de, zuiverheid en gehoorzaamheid, die door kloosterlin-
gen en andere religieuzen binnen de rooms-katholieke 
kerk worden afgelegd. Er zijn in het algemeen twee stap-
pen: eerst de tijdelijke geloften en na een paar jaar de 
eeuwige geloften.

Het papieren boekje

Het tweede Goudse Clara-boekje3 is van papier en bevat 
het Privilege van Armoede, haar Testament, haar Zegen en 
acht fundamentele punten om de regel te kunnen nale-
ven. 

Lang voordat zij de pauselijke goedkeuring voor haar 
regel mocht ontvangen, vond Clara al pauselijke steun 
voor haar ideëen. Haar verlangen naar de ‘allerhoogste’ 
armoede wordt in al 1215/1216 door paus Innocentius 
III gesteund in het kerkelijke document Privilegium Pau-
pertatis en in 1228 bevestigd door paus Gregorius IX. In 
het Goudse ‘papieren boekje’ is een Nederlandse versie 
van het Privilege van Innocentius III opgenomen. Dit Pri-
vilege geeft de garantie dat niemand Clara of haar kloos-
ter ooit kan dwingen eigendom of bezit te accepteren. 
Het belang van dit document voor Clara is groot. Zij is 
namelijk voortdurend bezorgd, en met recht, dat bezit 
wordt toegestaan. Het is een uniek document waarin be-
zitloosheid van de clarissen door de paus wordt erkend 
en beschermd. 

2. Biemans, p 25, in vertaling: ‘Het eerste hoofdstuk. De vorm of 
de regel voor de leefwijze van de orde der arme zusters die sint 
Franciscus stichtte, is als volgt: het heilig Evangelie van onze Heer 
Jezus Christus te onderhouden, te leven in gehoorzaamheid, zon-
der persoonlijk bezit en in kuisheid.’
3. J.A.A.M. Biemans e.a., Sporen van Clara van Assisi in Gouda, Gouda 
op Schrift, Gouda 2015.
4. Franco de Vrije, De beschryvinge der stad Gouda, Gouda samh, 
 Collectie Kemper (ac 0096), inv.nr. 144, p. 105.
5. Ignatius Walvis, Beschryving der stad Gouda, deel II, Leiden 1713, 
p. 150.
6. Ibidem, p. 151.
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het Goudse clarissenklooster, dat de clarissen evenals de 
minderbroeders, een streng en bijna bezitloos, armoe-
dig leven leiden.4

Ook Ignatius Walvis neemt het op in zijn gedrukte 
werk. Hij schrijft dat er in de vijftiende eeuw in Gouda elf 
kloosters zijn, te weten acht vrouwen- en drie mannen-
kloosters. Een van de laatst gestichte vrouwenkloosters 
is het convent van de clarissen. Het is een beschouwelij-
ke, contemplatieve orde, met ondersteuning van buiten 
voor geestelijke en materiële verzorging. Twee pastoors 
vanuit de parochie van de Sint-Jan leverden die onder-
steuning. Naast de slotzusters (zwijgende zusters) zijn er 
zogenaamde buitenzusters of bedelzusters. Deze laat-
sten hebben tot taak de noodzakelijke contacten met 
mensen buiten het klooster te onderhouden.5

Vorstelijke bemoeienis 

Naar de mening van de landsheren heeft de vestiging van 
een strenge kloosterorde binnen een stad grote spiritu-
ele waarde voor de stedelijke samenleving. De Bourgon-
diërs stimuleren de vestiging van de bedelorden boven-
dien omdat ze hiermee ook de macht van rijke kloosters 
in de steden willen doorbreken en de hertogelijke macht 
versterken. In de steden waar de vorst een kloosterher-
vorming steunt, krijgt hij voet aan de grond: de nieu-
welingen voelen zich immers door de verleende steun in 
zekere mate verplicht aan de vorst. Hierdoor ontstaat er 
een sterkere band met de landsheer dan met de stad. 

De clarissen in Gouda vormen eerst een gemeenschap 
van tertiarissen. Deze leden van ‘de derde orde’ van 
Fransiscus leven een kloosterlijk leven zonder formeel in 
te treden. Zij verplichten zich wel tot een aantal vaste 
gebeden per dag, werken van naastenliefde en barmhar-
tigheid, het geven van aalmoezen en een sobere levens-
wijze. 

De oprichting van het klooster wordt gesteund door 
de Graaf van Charolais, de latere Karel de Stoute. In 
1466 verzoekt Karel de Stoute aan het stadsbestuur een 
klooster van St. Clara te bouwen. Walvis zegt hierover 
“… daer een Clooster te timmeren, en te maken van den 
Susteren van die derde orde St. Francisci …”6 De tertia-

ontstaat een verbinding met de orde van Franciscus. De 
eerste clarissen kwamen een eeuw na de minderbroeders 
naar Nederland. Er ligt ruim een eeuw tussen de stichting 
van een klooster in Den Bosch en de vermelding van an-
dere clarissenkloosters in de Noordelijke Nederlanden. 
De Keulse provincie van de minderbroeders kon namens 
de paus gemeenschappen opnemen in de orde van cla-
rissen. De Keulse vertegenwoordiger bevestigt de abdis 
en wijst zusters aan die een nieuwe stichting mogen op-
zetten. Ook de professie, waarvan we het formulier nu 
kennen, is aan zijn goedkeuring onderworpen. Ook het 
Goudse klooster is op die manier tot stand gekomen.

Gouda en de clarissen

Het clarissenklooster is niet vergeten in handschriften en 
gedrukt werk over de Goudse geschiedenis. Vooral rond 
1700 zien we een aantal verwijzingen opduiken als on-
derdeel van de Goudse stadsgeschiedschrijving.

Franco de Vrije noteert rond die tijd als introductie op 

Fragment over het clarissenklooster uit Franco de Vrije,  
De beschryvinge der stad Gouda (samh)
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vincie zorgt ervoor dat enige zusters uit het Antwerpse 
clarissenklooster naar Gouda komen om hen in te wijden 
in de nieuwe Regel. Het wordt een klooster met rond de 
dertig zusters.

Het kloostercomplex

Het kloostercomplex heeft vanaf 1470 gestaan op een 
terrein dat zich uitstrekt van de Nieuwehaven tot aan 
de achtertuinen van de huizen aan de Turfmarkt, Vrou-
westeeg en de Lange Dwarsstraat. Op de kaart van Braun 
en Hoogenberg is deze plaats goed zichtbaar. In 2008 
heeft Golda, de archeologische vereniging van Gouda, 
meegewerkt aan een opgraving op de locatie van de 
vroegere brandweerkazerne. Bekend is dat er op die 

rissen ontvangen in 1467, en een jaar later nog eens, zes 
‘cameren’ op de Nieuwe Haven samen met enkele ande-
re schenkingen. Pastoor Petrus d’Inguechin van de Sint-
Jan geeft de vergunning af in 1470. De stichting wordt 
in een open brief in 1475 bekrachtigd door het Goudse 
bestuur, met de restrictie dat de zusters nimmer eigen-
dommen verwerven dan alleen landerijen en gebouwen 
die zij voor hun levensonderhoud nodig hebben. In 1486 
wordt deze gemeenschap een klooster van de tweede 
orde van Sint Fransicus, een echt clarissenklooster dus. 
Paus Innocentius VIII geeft de gemeenschap toestem-
ming om een kloosterorde te vormen en het recht om 
een kerk te hebben. De eerder genoemde Keulse pro-

Fragment over het clarissenklooster uit I. Walvis, Beschryving der stad 
Gouda, deel II, Leiden 1714 (samh)

Het klooster op de kaart van Braun en Hoogenberg (1585) (samh)

7. M. M. Damen, ‘Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als 
instrument van devotie, memorie en representatie (1419-1519)’, in 
Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 8, 2005, p. 195. 
8. Gouda samh, Stadsrekeningen Gouda, Schenkingen 1491, p. 12v.
9. Gouda samh, Stadsrekeningen Gouda, Bouwen 1531, p. 44.
10. Hs.- Vereijck, Gouda samh, Collectie Varia, toegangsnummer : 
0200.2008, p. 75r.
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van belasting. Dit laatste leidt tot een probleem omdat 
het stadsbestuur in de zestiende eeuw wil dat ze stede-
lijke accijnzen gaan betalen. Ze krijgen regelmatig giften 
om haring, maaltijden en wijn te kopen, ook het stads-
bestuur betaalt daar aan mee. Het blijkt bijvoorbeeld dat 
er op Clarissendag, 11 augustus, wijn en spijzen cadeau 
worden gedaan: “… gesconcken die clarissen vp sinte 
claren dach an spijsse …”8

Ook zien we dat bouwen en reparaties voor het con-
vent in de stadsrekeningen staan genoteerd. Als er in 
1531 een nieuwe brug bij het klooster moet komen, be-
taalt de stad Gouda deze.9 Tot in de zeventiger jaren van 
de zestiende eeuw blijft de stad betalingen doen voor 
het klooster van de clarissen.

Verjaagd en verboden

Vanaf de jaren twintig van de zestiende eeuw krijgt de 
Reformatie voet aan de grond in de noordelijke Neder-
landen. Gouda blijft een tolerante stad: het blijft ka-
tholiek gezind maar vertoont ook een zekere antipathie 
tegen de politiek van van de katholieke Spaanse vorst. 
Toch moeten de zusters in 1572 vluchten voor het geu-
zengeweld en wordt het clarissenklooster verlaten. In 
eerste instantie gaan ze naar Amsterdam, maar als de 
situatie ook daar te gevaarlijk wordt, trekken ze naar het 
Antwerpse moederklooster. 

Een jaar later verbieden de Staten van Holland de 
openbare uitoefening van de katholieke religie. In dat-
zelfde jaar worden de Sint-Janskerk en het clarissen-
klooster geplunderd door geuzensoldaten. 

Bij de plunderingen van 1573 wordt veel vernield. Het 
grootste gedeelte van de handschriften van het kloos-
ter is toen verdwenen. De overige goederen komen aan 
de Staten. De gebouwen komen in 1577 in het bezit van 
de stad. Dat gebeurt als vervolg op de uitvoering van 
de Resolutie van de Staten van Holland. Een laatzeven-
tiende-eeuwse kopiist van het handschrift van Adriaen 
Vereijck over de Goudse geschiedenis neemt deze Re-
solutie op als onderdeel van de verkoop van goederen 
door de stad.10 De stad mag de goederen en percelen 
van kloosters verkopen. De eerste verkopen starten al in 

plaats ooit het klooster met een kapel van de clarissen 
heeft gestaan. Tijdens de opgraving is een kapel met 
daarin een aantal graven gevonden. Daarbij is gebleken 
dat van de kapel nog vrijwel de hele fundering en delen 
van het opgaande muurwerk in de grond zitten. 

Habsburgse vorsten, waaronder Filips de Schone en 
zijn vader Maximiliaan, hebben tot 1519 aan kerken en 
kloosters in de Nederlanden gebrandschilderde ramen 
geschonken. De jonge Filips bestijgt de troon als hij in 
1494 volwassen wordt. Tijdens zijn daaropvolgende hul-
digingsreis wordt hij gepresenteerd als legitiem erfge-
naam van de Bourgondische hertogen. Aan de nieuwe 
kerk van het clarissenklooster te Gouda schenken Filips 
en Maximiliaan in dat jaar een glas met een heraldische 
afbeelding van de wapenschilden van de beide schen-
kers, ter waarde van vijftig Vlaamse ponden.7 Dat was, 
naast het argument van politieke macht, ook goed voor 
het zielenheil van beide vorsten; er wordt namelijk dage-
lijks voor ze gebeden. 

Rechten en schenkingen

In de Stadsrekeningen van Gouda zien we dat de claris-
sen in het dagelijks leven een begunstigde positie heb-
ben. Ze mogen een aantal stadsgrachten zonder betaling 
bevissen, hebben het recht aflaten te verkopen, mogen 
bedelen en ze krijgen bovendien lange tijd ontheffing 

Bovenaanzicht van de opgraving van het clarissenklooster  
( foto gemeente Gouda)
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1578. Dat is een welkome ontwikkeling, omdat in de stad 
een groot gebrek is aan ruimte. Zo kan Gouda binnen de 
veste voorlopig verder bouwen.

Gebouwen en het terrein van de clarissen worden door 
de stad voor een lange periode in gebruik genomen als 
stadstimmerwerf. Het is bekend dat het dak in 1582 is 
gesloopt. Hiervan zijn balken en leien hergebruikt voor 
het herstel van de Sint-Janskerk. Het ‘groote huijs ende 
erve gekomen vande Clarissen Convent’ worden in 1592 
van stadswege in percelen verkocht.11 
Zeven kopers melden zich voor de diverse percelen:

‘… Op den 21 December 1592. is van stadswegen 
vercoopinge gedaan vant groote huys en Erve gecoo-
men van t Clarissen Convent, staande en gelegen op 
de Zuydsyde vande Nieuwe haven, en dat in 8 gedeel-
ten, gelyck die binnen s’ huys afgeteyckent en buyten 
afgepaald syn, strekkende van voor van de straat af 
tot agter aan de Kerck en Doornheyninge toe, mits 
dat op elcke partye een Rente van 6 Gulden s’ jaars 
in t vercoopen opgehoude word, De vercoopinge sal 
beginnen aan de Oostzyde, en soo voorts naa t Westen 
strekkende aan malcanderen.
Eerste gedeelte is gecogt by Dirck Andriesz s  
Heerendienaar voor 375 – 0 – 0
Tweede gedeelte is gecogt by Daem Willemsse  
kistemaacker voor 382 – 0 – 0
Derde gedeelte is gecogt by Jop van Proyen, voor  
414 – 0 – 0
t Vierde gedeelte is gecogt by Joost vander Perre,  
voor 510 – 0 – 0
t Vyfde gedeelte is gecogt by Pieter Pietersz Trist  
445 – 0 – 0
t Sesde gedeelte is gecogt by den voorseyde Trist  
voor 372 – 0 – 0
t Sevende gedeelte is gecogt by Cornelis Adriaensz 
metselaar voor 363 – 0 – 0
[naam 7e koper doorgehaald (Dirck Pietserse Schout)] 
t Achste gedeelte is gecogt by Dirck Pietersz schout 
voor 180 – 0 – 0’

Resolutie over de verkoop van de kloostergoederen (sahm)

Clara beschreven en afgebeeld

In de twee ‘Claraboekjes’ ontbreekt een Leven van Clara. 
Toch is het leven van Clara vanaf 1255 beschreven en be-
kend, te beginnen bij Thomas van Celano, haar eerste bi-
ograaf. Het lijkt logisch dat er vraag zal zijn geweest naar 
de legende van Clara, zowel in Gouda als in het moe-
derklooster in Antwerpen. De bekende Goudse drukker 
Gheraert Leeu geeft in 1478 de eerste Passionael uit, 
een Middelnederlandse vertaling van de wijdverbreide 
dertiende-eeuwse verzameling van heiligenlevens, de 
Legenda Aurea van Jacobus de Voragine. Daarin is nog 
geen Leven van Clara opgenomen. In 1480 bezorgt Ghe-
raert Leeu haar wel een plaatsje in de tweede druk van 
zijn Passionael, nog zonder afbeelding. Deze uitgave is 
in het bezit van het Goudse archief. Leeu vertrekt eind 
jaren ‘80 naar Antwerpen. Daar geeft hij opnieuw een 
Clara Legende uit, nu voor het eerst met een afbeelding 
van haar als frontispice en op de afsluitende bladzijde.12 

Clara’s attributen zijn, behalve het Regelboek en soms 
de lelietak, een monstrans of een ciborie. De monstrans 
of ciborie herinnert aan het verhaal van haar tijdgenoot 
Thomas van Celano. Toen de Saracenen haar klooster 
bedreigden, zou zij hen verjaagd hebben door hen te-
gemoet te treden met het Heilig Sacrament, dat zich in 
de vorm van een hostie in de monstrans bevindt,. Dat is 
een van de vele wonderen die volgens de katholieke kerk 
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haar heiligheid bevestigt.
Clara en haar clarissen hebben door de aanwezigheid 

gedurende meer dan een eeuw van een clarissenklooster 
aan de rand van de stad een blijvende plek gekregen in 
de Goudse geschiedenis. 

De naamgeving van plaatsen rond het kloosterterrein, 
als Clarissenhof en Het Klooster, houdt de herinnering 
aan hun geestelijk rijke maar materieel bezitloze bestaan 
alhier levend.

Clara in de Leeu-druk van Die legende ende dat leven der Heyligher 
Maget Sinte Claren, Antwerpen 1491 (Universiteit van Gent)

11. Hs.- Doncker, Gouda samh, Collectie Kemper (ac 0096), inv.nr. 
VI 41, p. 106r; dit handschrift is voorheen per abuis Hs.- Abbesteegh 
genoemd.
12. Sanctus Bonaventura, Die legende ende dat leven der Heyligher 
Maget Sinte Claren; drukker: Gheraert Leeu, Antwerpen 28 juni 1491, 
p. 250. Dit exemplaar is in het bezit van de Universiteit van Gent.
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Mijn vrouw en ik lezen de ‘Gouwe Verhalen’ in de Tidinge 
met veel genoegen. Je ziet de recente geschiedenis van 
de stad steeds uit een ander perspectief. Daarom vind 
ik het leuk zelf een keer aan de beurt te zijn. Mijn tijd 
als kinderarts in Gouda, maar ook daarna als historicus, 
zal voor menig lezer punten van herkenning geven. Maar 
weet wel dat ik geen geboren Gouwenaar ben. Pas in 
1963 begon mijn relatie met de stad.

Een dringend telefoontje uit Gouda

Het was op een vroege decembermorgen in 1962 dat ik 
als chef de clinique visite liep langs de meer dan honderd 
kinderbedden in het ziekenhuis van Helmond. Daar komt 
de telefoniste helemaal naar de kinderafdeling gehold en 
zegt: “Die mevrouw Vegter uit Gouda blijft maar bellen. 
Ze wil dat u onmiddellijk contact opneemt.” De Goudse 
kinderarts Vegter had halverwege dat jaar de conclusie 
getrokken dat hij zijn praktijk zou moeten opgeven. Hij 
was ernstig ziek. Voor de opvolging had hij een commis-
sie van aanbeveling ingesteld en die was bij mij uitgeko-
men. Eigenlijk was de overname al rond. Alleen had ik 
door drukke werkzaamheden in Helmond nog geen kans 
gezien om persoonlijk met Vegter kennis te maken. Eind 
december verslechterde zijn situatie plotseling. Na het 
telefoontje van mevrouw Vegter ben ik onmiddellijk naar 
Gouda gegaan en hebben we de overname bezegeld. 
Twee dagen later was hij overleden. Zo liep de start van 
ons Goudse leven. Op 1 februari 1963 ging ik aan de slag 

Gé Vaandrager vertelt 

De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan 
de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een 
serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

Gert Jan Jansen

gouwe verhalen  Gé Vaandrager  (1927)

Gé Vaandrager (foto: C. de Keizer; Empire Imaging)

in de Goudse kinderartspraktijk. Het was die bitterkoude 
winter, waarin Reinier Paping de Elfstedentocht won. Op 
16 februari werd zoon Willem geboren. We betrokken het 
huis op Kattensingel 44a en zo werden wij (mijn vrouw 
Marijn, vier kinderen en ik) inwoners van Gouda. Meer 
dan vijftig jaar hebben we van dat huis kunnen genieten. 
Ruim drie jaar geleden zijn we naar een appartement in 
Gouwestaete gegaan: niet te vroeg en niet te laat. 

Jeugd in Rijsoord

Voor ik verder ga, wil ik eerst iets zeggen over die voor-
Goudse periode. Niet alleen omdat die af en toe heel 
bijzonder was, maar ook omdat daarin de verklaring ligt 
voor latere ontwikkelingen. Mijn vrouw en ik komen van 
de Zuid-Hollandse eilanden. Marijn is een boerendoch-
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ter uit Heinenoord in de Hoeksche Waard, zelf ben ik de 
middelste van vijf kinderen van de dierenarts in Rijsoord, 
gemeente Ridderkerk. Ik ben daar op 20 maart 1927 ge-
boren als Gerrit Jacob Vaandrager. Het was een voor die 
tijd ‘modern’ Nederlands Hervormd gezin, met ruimte 
voor eigen invulling van godsdienstige overtuiging. Thuis 
stond er op het bureautje van mijn moeder een repro-
ductie van het schilderij ‘The Doctor’ van Samuel Luke 
Fildes (*1843 Liverpool - †1927 London) uit 1890.

Ze had het gekregen van haar broer, die huisarts was. 
Het herinnerde haar aan Marietje, het dochtertje dat – 
zeven maanden oud – aan hersenvliesontsteking was 
overleden; voor mij het zusje dat ik nooit zou mogen 
kennen. Je ziet een Engelse huisarts, die komt kijken 
naar een ernstig ziek kind. Het interieur is armoedig. Het 
kind ligt op een geïmproviseerd bed van twee stoelen. 
De dokter, in gedachten verzonken, observeert het kind, 
maar het is duidelijk dat hij niets kan doen. Je kunt je 
voorstellen dat dit een diepe indruk op mij maakte. 

School

Op de lagere school in Ridderkerk werd ik gelijk toege-
laten tot de tweede klas. Met elf jaar ging ik in de zomer 
van 1938 in Dordrecht naar het Stedelijk Gymnasium. Dat 
had niet alleen voordelen, want ik was overal de jong-
ste. In 1940 werd mijn vader afgekeurd als dierenarts en 
verhuisde het gezin naar Utrecht, waar twee van mijn 
broers toen studeerden. Ik maakte, wonend bij oom Wil-

Kattensingel 44a (foto auteur)

Samuel Luke Fildes: The Doctor (collectie Vaandrager)

Het ouderlijk gezin van Gé Vaandrager in Rijsoord circa 1935. Linksbo-
ven: moeder + Adri (1933), boven midden: vader; rechtsboven: Jan (1920) 
en Gé (1927), onder: Wim (1918) en Tony (1930) uit de collectie-Vaandrager
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Martientje (rb), Arie Bas(lo) en Willem (ro) (foto studio Baars, collectie 
Vaandrager)

lem, de tweede klas in Dordrecht af. De overgang naar 
Utrecht viel me zwaar. Enerzijds door het verschil tussen 
het platteland en de grote stad, anderzijds doordat ik 
erg moest wennen aan de cultuur op het Christelijk Gym-
nasium. Uiteindelijk kon ik door de oorlogssituatie geen 
examen doen. Het diploma is in 1945 van rechtswege 
toegekend. Meteen studeren was er echter niet bij, want 
de jaargangen 1943 en 1944 gingen voor. Maar toch was 
het geen verloren jaar. Eerst ging ik als broeder aan de 
slag in het Wilhelminakinderziekenhuis in Utrecht, waar 
ik voor het eerst met baby’s en luiers in contact kwam. 
Later werd ik uitverkoren om in het kader van ‘Hollandh-
jælpe’ met een groep van tien Nederlandse studenten in 
Denemarken een leergang Europese aangelegenheden te 
volgen. Leden van die groep zien elkaar nog steeds. Die 
periode heeft ertoe bijgedragen dat ik mij altijd breed 
oriënteer op de maatschappelijke ontwikkelingen die 
zich voordoen.

Van geneeskunde naar kindergeneeskunde

In 1946 kon ik dan toch beginnen aan de studie genees-
kunde. Die heeft een flink aantal jaren geduurd. Ik ben 
in die periode een jaar ziek geweest. Tuberculose kwam 
toen nog geregeld voor in Nederland. Soms moest je ook 
maanden wachten tot je ergens als coassistent in een 
volgend specialisme aan de slag kon. Mijn enthousiasme 

voor de kindergeneeskunde werd gevoed door het coas-
sistentschap bij mejuffrouw Catherina Smeenk in Doe-
tinchem. Een kind is geen kleine volwassene, realiseerde 
ik mij. Na mijn artsexamen ben ik in 1955 getrouwd met 
verpleegster Maartje de Roon. Vanaf 1956 waren wij een 
gezin met kind, want Martientje werd geboren.

Ik heb in die periode ook als vervanger gewerkt in een 
huisartsenpraktijk. Zo kwam ik erachter dat die taak voor 
mij te zwaar was. Het idee om huisarts te worden zette 
ik uit mijn hoofd. Bovendien was inmiddels mijn belang-
stelling van de klinische kant van het vak verschoven naar 
de preventie. Het assistentschap kindergeneeskunde in 
de kliniek van Prof. dr. A. Ten Bokkel Huinink in Utrecht 
was uiteindelijk bepalend; een assistentschap dat bijna 
automatisch overging in het doen van een promotieon-
derzoek. Bij Prof. dr. W.K. Dicke ben ik gepromoveerd 
op ‘Primaire vitamine-D refractaire rachitis; criteria voor 
diagnose en therapie’. In gewone mensentaal gaat dat 
over de ‘Engelse ziekte’ die niet reageert op vitamine 
D-toediening vanwege een aangeboren stofwisselings-
ziekte. 

De eerste periode in Gouda: loodzwaar

Zo zijn we terug in februari 1963, in Gouda. De periode 
1963-1967 kan ik rustig als loodzwaar kwalificeren. Je 
had te maken met twee praktijken, die zich afspeelden 
in drie ziekenhuizen, vier poliklinieken, twee of drie con-
sultatiebureaus en de Montagnekliniek. Dan had je ook 
nog spreekuur thuis. Voortdurend heen-en-weertrekken 
hoorde dus bij het werk. Wat niet veel mensen zullen 
weten: wij mochten met de auto in beide richtingen door 
de Lange Noodgodsstraat, de Walestraat en de Doelen-
straat rijden. Zo konden we snel van De Wijk naar het 
Van Iterson komen en andersom. Toentertijd wisten ook 
niet alle agenten dat, dus moest ik voor de coassisten-
ten nog wel eens contact leggen met commissaris van 
politie, Victor Pijls. De andere kinderartspraktijk was die 
van collega Ed Schipper. Ieder had zijn eigen patiënten, 
van onderlinge vervanging was maar beperkt sprake. De 
patiënten die voor onderzoek waren opgenomen, moest 
je natuurlijk elke dag zien. Meestal was dat ’s morgens. 
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De hoofdzuster stond klaar met de statussen en dan 
liep je de bedden langs. Kennisnemend van de gegevens 
over temperatuurverloop, vochtopname en urine, had je 
contact met de patiënt en nam je een besluit over de 
verdere stappen van behandeling of over ontslag. Welke 
aandoeningen hadden die kinderen? Dat kon van alles 
zijn: een hevige infectie, buikpijn, leukemie, ademha-
lingsproblemen. In de loop van de tijd kwamen slaap- en 
gedragsstoornissen als probleem op, vooral bij kinderen 
in nieuwbouwwijken in een omgeving waar zich nog geen 
sociale verbanden hadden gevormd. Aandoeningen van 
de tonsillen kwamen ook vaak voor, diabetes en – in 
Gouda toch iets meer dan elders – luchtweginfecties. In 
het algemeen is de kindergeneeskunde een heerlijk vak. 
In de meeste gevallen wordt een kind beter en daardoor 
is de sfeer altijd positief. Soms gebeurt het echter dat 
een kind komt te overlijden. Dat raakt iedereen die met 
zo’n patiëntje bezig is geweest heel erg diep.

 

Kinderarts Vaandrager onderzoekt een kind op het Consultatiebureau 
aan de Wibautstraat, terwijl moeder Petra Hermelink toekijkt.(collectie 
Vaandrager)

Omdat elke kinderartspraktijk in Gouda zijn eigen pa-
tiënten had, was er sprake van een zekere concurrentie. 
Je was afhankelijk van de huisarts, want die bepaalde 
naar welke praktijk iemand werd verwezen en – als op-
name nodig was – in welk ziekenhuis een kind behandeld 
ging worden. Meestal ging het dus om een afspraak in de 

polikliniek. Bij patiënten die particulier verzekerd waren 
kwamen de kinderen bij mij aan huis. In ons huis aan de 
Kattensingel hebben we daarom een tweede trapleuning 
laten maken, die er nog steeds zit. De huisartsen waren 
onze ‘broodheren’. Vandaar dat je als beginnend spe-
cialist eerst op bezoek ging bij de huisartsen, want een 
goede verhouding was van invloed op de klandizie. 

’s Middags was er meestal zitting op een consul-
tatiebureau. Die waren in Gouda gelukkig wel door de 
kruisverenigingen onder één regie geplaatst, in samen-
werking tussen het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis. 
Eerst waren het er twee, later drie: Spieringstraat 113, 
de Vorstmanstraat en in de Wibautstraat voor Gouda 
Oost. Je werd overigens niet zomaar CB-arts. Je moest 
daarvoor echt op sollicitatiegesprek bij een bestuurslid 
van het Groene Kruis. In mijn herinnering heette ze mevr. 
Van der Torre-de Vooys. Kan dat kloppen? Het werk op 
het consultatiebureau deed ik met veel plezier. Het was 
een genot om met die praktische en vakbekwame ver-
pleegkundigen op te trekken, ook omdat het effect van 
dat preventieve werk zo direct zichtbaar was. Ik moet 
toegeven dat er ook een wat zakelijker grond was. Je 
kwam zo regelmatig in gesprek met jonge moeders, die 
– als hun kind later een keer ernstig ziek was – hun huis-
arts vertelden dat ze veel vertrouwen hadden in dokter 
Vaandrager. Van de consultatiebureaus herinner ik mij 
de Spieringstraat het best. Nu woont Miranda van Els-
wijk daar met haar gezin. Je moest een lange gang door 
en dan linksaf, daar was de wachtkamer. De spreekka-
mer was aan de straatzijde. Op dat consultatiebureau 
speelde zuster Lalleman een drijvende rol. Het was in die 
tijd de gewoonte dat alle moeders die voor een bepaalde 
middag een afspraak hadden gemaakt, zich verzamelden 
in de wachtkamer. Daar vond dan een groepsgesprek 
plaats onder leiding van zuster Lalleman. ‘Bakerpraatjes’ 
noemde we dat toen. Alle kleine en grote dingen van het 
moederschap werden doorgenomen. Op een dag kwam 
zuster Lalleman geheel ontdaan mijn kamer binnen: 
‘Dokter, er zit een man in de wachtkamer!’ In de ogen 
van de dames was het onmogelijk om zo’n gesprek te 
voeren met een man erbij.
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mee, want wij konden in ons fraaie huis aan de Kat-
tensingel blijven wonen. Het feit dat er uiteindelijk een 
compromis mogelijk bleek, heb ik gehonoreerd door – 
ondertekend in de Chirurgijnskamer van het Museum – 
een associatie aan te gaan met collega Schipper. Later 
hebben we afgesproken om aan het Jozefziekenhuis een 
eigen praktijk kindergeneeskunde te verbinden en zo 
kregen we een vrouwelijke collega, dokter Manusama. In 
de tijd dat ik in het Bleulandziekenhuis werkte, waren 
de werkomstandigheden dus beter. Van de vele mensen 
waarmee ik toen mocht werken, herinner ik me opeens 
de naam van zuster De Groot. Ze werd ‘Grootje’ ge-
noemd, omdat ze zo klein was. In het nieuwe Bleuland-
ziekenhuis kreeg zij de rol van papzuster. Ze was toen de 
enige die nog in staat was om zelf pap te maken voor de 
baby’s. De jongere zusters waren toen al in het Nutricia-
tijdperk; zij konden alleen pap maken op basis van een 
instantproduct.

Preventieve kindergeneeskunde bij het nipg

Ondanks verbeterde verhoudingen in de latere periode, 
kwam ik erachter dat de mogelijkheden van mijn lichaam 
en de fysieke eisen die het vak van kinderarts stelt, niet 

Komst Bleulandziekenhuis werpt schaduwen vooruit

Ondertussen liepen er – onder druk van burgemeester 
James – gesprekken om te komen tot samenwerking tus-
sen het Diaconessenhuis De Wijk en het algemene Van 
Itersonziekenhuis. Er zou een nieuw ziekenhuis gebouwd 
worden dat de naam Bleulandziekenhuis zou krijgen. In 
de volksmond was sprake van het James Bond zieken-
huis, vanwege de burgemeester en vanwege de over-
heersende godsdienstige stroming binnen het bestuur 
van De Wijk. Wat mij stoorde was het feit dat het belang 
van de patiënt niet centraal stond in de besprekingen. In 
feite werd afgekoerst op twee ziekenhuizen onder één 
dak. Alleen de dure technische ondersteuning, bijvoor-
beeld de röntgenapparatuur, zou gemeenschappelijk 
zijn. De verpleging zou volstrekt gescheiden voortgezet 
worden. Ik vond dat een idiote lijn. Toen ik in 1967 ge-
beld werd door de bouwheer, zei hij: “Als je een zieken-
huis wilt met één ‘prematuur’ en één infectieafdeling, 
dan moet je het nu aan de orde stellen, anders is het te 
laat.” Dat heb ik gedaan in een brief aan het bestuur van 
De Wijk. Bij het Van Iterson waren ze al overtuigd van de 
meerwaarde van een geïntegreerd ziekenhuis. Het be-
stuur van De Wijk wees het voorstel van de hand. Inhou-
delijk kon ik dat niet begrijpen. Geraakt was ik door het 
feit dat er geen steun was van de geneesheer-directeur 
en van enkele andere collega’s. Voor mij was de maat 
vol. Ik wilde niet werken in een ondermaats ziekenhuis 
en ging solliciteren. Vrijwel meteen kon ik aan de slag als 
kinderarts in het Diaconessenziekenhuis in Eindhoven. 

Ondertussen had het bestuur onder druk van de me-
dische staf aan de kinderarts Van Zeben in Utrecht om 
nader advies gevraagd. Die gaf de door het bestuur ge-
kozen oplossing een dikke onvoldoende. Volstrekte in-
tegratie zou hij medisch een 10 geven, maar hij achtte 
het mogelijk om op een 8 of 9 uit te komen, wanneer 
de zorg voor prematuren en de infectieafdeling bij elkaar 
zou komen. Dat advies werd door het bestuur overgeno-
men. ‘Maar dan moet Vaandrager terug’, werd er toen 
gezegd. Dat werd binnen de kring van de Diaconessen-
huisbestuurders geregeld. Mijn aanstelling in Eindhoven 
werd ongedaan gemaakt. Daar was ook mijn vrouw blij 

Kindertekening van consultatiebureau Spieringstraat (van Judith Burger)
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Bul doctoraal geschiedenis10 november 2003 (foto auteur)

geschiedenis die ik van 1992 tot 2003 heb gedaan. 
Mijn doctoraalscriptie ging over ‘De Goudse glas-

schenkingen aan kerken, 1572-1700, spiegels van loka-
le historie.’ Net zoals Gouda glazen geschonken kreeg 
van andere steden, heeft Gouda ook gebrandschilderde 
ramen aangeboden aan andere steden. In Edam is het 
Goudse Glas nog te bewonderen. In de meeste gevallen 
zijn die glazen echter verloren gegaan door vochtaantas-
ting. Het behoud van de Goudse glazen kan – naast tijdi-
ge restauratie – op het conto van de cartons worden ge-
schreven. De levensduur van een gebrandschilderd raam 
is beperkt, hoe goed je het ook onderhoudt. De Goudse 
kerkrentmeesters hebben hun naam eer aan gedaan. 
Ook de geschiedenisstudie heeft wat langer geduurd. 
In die periode moest ik een hartoperatie ondergaan en 
vervolgens revalideren. Bovendien mocht ik voor het 
boek van Denslagen over de monumenten van Gouda het 
hoofdstuk over de gebrandschilderde ramen schrijven.

Die belangstelling voor de Goudse glazen had ik niet 
van origine. Toen ik in Gouda kwam, wist ik dat er geen 
drinkglazen mee werden bedoeld, maar verder was ik 
niet gekomen. Een rondleiding in 1967 door Nico Metse-
laar en Hennie van Dolder-de Wit maakte heel wat bij me 
los. Enerzijds vanwege de schoonheid, anderzijds ook 
vanwege de uitleg naar de officiële lijn van de Sint-Jan. 
Die vond ik veel te calvinistisch. Van 1984 tot 2000 was 

met elkaar in evenwicht waren. Toen ik in 1978 werd ge-
vraagd voor een functie met gewone werktijden in de 
preventieve kindergeneeskunde, hoefde ik niet lang na 
te denken. Op 50-jarige leeftijd ging ik onderzoek doen 
als wetenschappelijk medewerker jeugdgezondheids-
zorg bij het Nederlands Instituut voor Preventieve Ge-
zondheidszorg (nipg) te Leiden. Het instituut levert een 
belangrijke bijdrage aan de opleiding van jeugdgezond-
heidsartsen en doet veel onderzoek in de preventieve 
sector. Mijn ervaring als arts bij consultatiebureaus werd 
zeer op prijs gesteld. Bijna 15 jaar lang reisde ik dagelijks 
naar Leiden, naar de Wassenaarseweg 56. In die functie 
ging ik regelmatig publiceren. Bij die ervaringen heb ik 
later veel baat gehad, toen ik geschiedenis ging studeren 
en de Goudse glazen op mijn pad kwamen.

Tweede Goudse carrière

Mijn ‘tweede Goudse carrière’ begon eigenlijk ook met 
een dringend telefoontje. Het zal een uur of tien zijn ge-
weest, op maandag 1 februari 1963, tijdens mijn eerste 
zaalvisite door het Van Itersonziekenhuis. De hoofdzus-
ter van de kinderafdeling kwam nerveus naar me toe en 
zei: ‘De burgemeester is aan de lijn voor u!’ ‘Met James. 
Dokter Vaandrager, zoals u weet ben ik burgemeester 
van deze stad, bovendien voorzitter van het regenten-
college van het ziekenhuis, waarin u zich thans bevindt. 
Gaarne wens ik vanmiddag om twee uur kennis met u te 
maken en u te informeren over de rol die het medisch 
leven in deze goede stad vervult, tevens over de monu-
menten van cultuur waaraan de Goudse medici veel heb-
ben bijgedragen. Ik stel uw aanwezigheid zeer op prijs; 
zonder tegenbericht om twee uur present.’

Geschiedenis en Goudse glazen

Dat gesprek heeft hoe dan ook bijgedragen aan mijn be-
langstelling voor het Goudse cultuurgoed en aan mijn 
bereidheid om daarin organisatorisch actief te zijn. Zo-
wel bij Vereniging van Vrienden van Museum Gouda als 
bij Stichting Fonds Goudse Glazen heb ik de nodige jaren 
in het bestuur gezeten. Dat is geculmineerd in de studie 
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rechten in stand te houden, dan zijn de verhoudingen 
even wat minder goed. 

Inhoudelijk stonden voor mij de Goudse glazen bo-
venaan. Ook daar waren wel eens spanningen. Met de 
inhoud van het boekje De Goudse glazen belicht, dat 
Scheygrond, Pijls en ik in 1991 schreven, waren de kerk-
voogden niet helemaal gelukkig. Bioloog Scheygrond 
wees nadrukkelijk op een fout in het glas met het verhaal 
over Jonas in de walvis. In het glas van het visgilde is een 
grote vis afgebeeld, geen walvis, aldus Scheygrond.

Herman de Man

Vanuit de polikliek in Oudewater, waar ik in de begintijd 
elke dinsdagmorgen dienst deed, raakte ik betrokken bij 
de Vereniging Herman de Man. Ik was heel enthousiast 
over de expositie die in 1972 werd georganiseerd. Ruim 
tien jaar zat ik in het bestuur, waarvan vier jaar als voor-
zitter. Nog steeds ben ik trots op het prachtige beeld 
van een boerenfamilie op een bank, gemaakte door In-
eke van Dijk, dat voor de Heksenwaag staat. Ook het feit 
dat er uiteindelijk een biografie van Herman de Man tot 
stand gekomen is, geschreven door Gé Vaartjes, stemt 
tot tevredenheid. 

Marijn

Schrijven over Gouda en de Goudse glazen is een bezig-
heid die ik heel lang heb kunnen volhouden. Ook schreef 
ik graag toespraken en bespiegelingen over de kinder-
geneeskunde. Als ik de rij artikelen en tijdschriften zie, 
komt er een beetje weemoed op. Ik merk de laatste tijd 
dat het moeilijker wordt om mijn gedachten op papier 
te zetten. Ik moet dat gaan aanvaarden, maar dat is 
lastig. Gelukkig heb ik altijd de steun en de stimulans 
van Marijn, mijn vrouw. Zij heeft altijd voor verlichting 
gezorgd. Mag ik mijn dankbaarheid daarvoor benadruk-
ken? Zonder Marijn was mijn Gouwe Verhaal niet zo mooi 
geweest.

ik bestuurslid van de Stichting Fonds Goudse Glazen. 
Van Nieuwpoort was toen voorzitter. Ik ben er ook over 
gaan publiceren, het eerst in het Hervormd Weekblad van 
Gouda. Ik besprak daar de glazen uit de tijd na de re-
formatie. In 1991 hebben we een brochure uitgebracht, 
maar een echt boek over de Goudse glazen liet nog op 
zich wachten. Ik heb Roeland Bosch gestimuleerd toen 
hij met een plan kwam. Daaruit is toen De 72 glazen van 
de Sint-Janskerk in Gouda voortgevloeid. Het werd in 
2008 uitgebracht.

Chirurgijnskamer

Ook aan ‘de overkant’ van Achter de Kerk was ik kind aan 
huis. In 1981 kwam ik in het bestuur van de Museumvrien-
den toen Ru Rombach voorzitter was. De jaartallen moet 
je maar checken bij John Leerssen, de oud-secretaris. Ik 
was het helemaal eens met Hans Hoyng, voorzitter van 
het Gouds Catharinagilde, die museum en Sint-Jan meer 
tot elkaar wilde brengen. “Het is toch te gek dat museum 
en kerk elkaar zo weten te mijden”. Het contact tussen 
beide instellingen is duidelijk verbeterd. De relatie met 
het museum wordt in belangrijke mate bepaald door de 
figuur van de directeur. Zo was er een directeur die wel 
eens af wilde van het gebruik van de Chirurgijnskamer 
voor vergaderingen van artsen. De kamer is ooit inge-
richt door de KNMG-afdeling Gouda. Toen is in een akte 
vastgelegd dat de ruimte altijd beschikbaar is voor artsen 
die een vergadering of een bijeenkomst willen beleggen. 
Als er een gerechtelijke procedure nodig is om die oude 

Gé en Marijn Vaandrager (foto: C.de Keizer; Empire Imaging)
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lezingen van die goude
5 september Open Monumentendag
Henkjan Sprokholt: Het silhouet van Gouda;
Willem Roose: Goudse molens

24 oktober Luc Panhuysen
Maand van de geschiedenis: Willem III en Lodewijk XIV

28 november Ronald van der Wal
Geschiedenis van veiligheid en politie in Gouda.

De lezingen zijn allen in Gebouw Concordia, Westhaven 27. 
Aanvang 20:00 uur.

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar de 
Nieuwsbrief van Die Goude en de website  
www.diegoude.nl
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