GREGORIUS COOL
STADSBEELDHOUWER VAN GOUDA

Gouda is - ondanks het vele dat verloren ging _, nog altijd een
karakteristieke oude stad met mooie plekjes, aantrekkelijk ook voor
den vreemdeling. Bij de bezoeken, die ik aan haar bouw~ en beeld~
houwwerken bracht om er het werk uit het begin der 17de eeuw in
verband met de werkzaamheid van den beeldhouwer Gregorius Cool
te bestudeeren, hèb ik getracht mij eenigszins in te leven in de
kunst van de weer opbloeiende stad van omstreeks 1600. Die bloei,
welke reeds te voren had ingezet, is misschien het best tot uiting
gekomen in de indrukwekkende aanbieding v·a n glas in loodvensters
voor de Sint Janskerk door de verschillende Hollandsche steden.
Zij spreekt ·echter ook uit de plannen van Burgemeesteren om hun
stadhuis van een nieuw en rijk versierd bordes te voorzien en uit
het beeldhouwwerk dat aan de gevels der huizen en aan poorten is
toegepast.
Helaas blijft onze kennis van de kunst van vroeger tijden wel
altijd fragmentarisch en in het bijzonder geldt dat voor de zoo
kwetsbare werken der beeldhouwkunst. Het is vrijwel steeds met
restanten en fragmenten afkomstig van af gebroken bouwwerken en
met een naar verhoudi~g kleine hoeveelheid ter plaatse bewaarde
en vaak nog ·geschonden of gewijzigde of verplaatste stukken, dat
wij moeten werken. En zelden hebben de meesters hun naam op
hun beelden en reliefs achtergelaten. Uit de archivalia en vooral
uit de archieven van de Sint Lucasgilden leeren wij wel veel namen
van beeldhouwers, maar wilien wij over een van hen iets naders
weten, dan laten de documenten ons ·heel licht in den steek, omdat
het niet mogelijk is in het overvloedige materiaal van allerlei aard,
dat nog niet van registers of klappers is voorzien, of niet nader
onderzocht, een onderzoek naar één meester in te stellen. Willen
wij niet wachten tot toevallig eens iets over hem wordt gevonden,
dan moeten wij ons met het weinige, dat •b ekend is, tevreden stellen.
Het is dan ook niet gemakkelijk zich een beeld van de werkzaam~
heid van de 17de eeuwsche meesters, die het beeldhouwwerk in de
verschillende steden verzorgden, te maken.
Verheugend is het al, wanneer wij bij een - al is het dan ook
beschadigd - werk verband tusschen ·den beeldhouwer en het
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ongesigneerde werkstuk kunnen leggen, en gelegenheid hebben ons
een voorstelling van zijn stijl. zijn beeldhouwershandschrift, te
maken, zooals aan dit rijk versierde bordes, dat Burgemeesteren van
Gouda in 1602 bij Gregorius Cool ·bestelden, met de bedoeling een
waardiger entree aan hun stadhuis, meteen een bijdrage tot de verfraaiïng van hun stad, te geven.
Het overleg dat gepleegd is. alvorens Burgemeesteren, thesauriers, ontvangers en fabriekmeesters de opdracht voor het bordes
hebben verleend, kan men uit het uitvoerige bestek, dat van het
werk bewaard is gebleven, aflezen 1). De nieuwe "voorbailge" van
het stadhuis, waarvoor een ontwerp in het klein en een teekening
in het groot door Gregorius Cool op den zolder van het stadhuis
waren gemaakt, zal vervaardigd moeten worden van goede, vaste,
gave en taaie bremersteen; het wordt vervolgens naar maat en met
alle onderdeelen, met name vermeld, in het bestek beschreven. Wij
lezen van de hoogte en breedte der piedestallen en basementen, van
de hoek- en andere pilaren en de kapiteelen, van de leuningen en
de leeuwen, en de "termen", waarmede blijk!ens het genoemde aantal de kolommetjes bedoeld waren. En dit alles moet zoo sierlijk
worden gemaakt als de teekening aangaf. Ook over plaveisel en
trappen worden aanrwijzingen gegeven, terwijl de voorwand, met
' de poort onder de trap, en de omlijsting der vensters "rustiek en
net", waarmede bedoeld was deels met behakte en deels met effen
steen, vervaardigd zal moeten worden. Binnen den vastgesteld-en
termijn zal alle werk "starck cyrlicken, schoon ende polyt" moeten
worden gemaakt, conform het ontwerp en de teekening, ,en zoo
mogelijk nog beter. Een werkplaats zal den beeldhouwer worden
aangewezen, terwijl deze ook voor het cement, de stad voor koper
en lood zal moeten zorg dragen.
Op het bestek volgt de aanbesteding door Burgemeesteren c.s.
voor het maken van de "voorbailge" volgens de voorschriften, waaraan nog wordt toegevoegd ,dat het "so starck, cyrlicken, polyt ende
bequaem" zal moeten worden gemaakt, dat de stad niet alleen daar:door v-ersierd en gediend zal worden en Cool "gerenommeerd",
maar de opdrachtgevers ook prijs en eer van 'hun bestelling aan
hem er door zullen mogen behalen. Volgen nog de som, die
Gregorius b etaald zal krijgen, en de regeling van de betaling, het
reisgeld om de steen "te Bremen op de putten" ( de steengroeve)
te gaan koopen, voorts het . loon voor de knechts enz.; terwijl ten
slotte wordt bepaald dat Cool borg moet •b lijven. De onderteekening
had plaats 10 Mei 1602. ·
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Bij de toewijding, die uit het bestek spreekt en de telkens herhaalde woorden ·over de sierlijkheid en •de schoonheid, die het
werk zullen moeten kenmerken, ligt het voor de hand dat ook bij
de keuze van een beeldhouwer of steenhouwer en beeldsnijder met
zorg is te werk gegaan. Men moet -dan ook aannemen dat er in
Gouda geen betere kracht voor het werk te vinden is geweest, ook
al herinnert ons de opteekening door Bloys van Treslong Prins van
een grafzerk v,an 1606 in de Sint Janskerk aan de werkzaamheid
van een collega Cornelis Wilms Cuer of Cuyr 2), en was Jan
Sy-monsz, de vader van Cool' s knechts, beeldsnijder in Gouda 3).
Wie was Gregorius Cool. waar kwam hij vandaan? Elders 4) heb
ik meer uitvoerig over hem geschI'even en getracht uit de ongesigneerde beeldhouwwerken in Gouda zijn werk uit te zoeken. Thans
voldoe ik gaarne aan het verzoek van het •b estuur van de vereeniging
"Die Goude" om in hun derde bundel over Cool te schrijven. Ik
zal hier een kort overzicht geven van wat wij aan historische feiten
over zijn leven weten of uit de overgeleverde documenten kunnen
opmaken.
Wanneer burgemeesteren aan Gregorius Cool opdragen het
nieuwe bordes voor het stadhuis te maken, dan wordt niet vermeld
waar de beeldhouwer tehuis is of vandaan is gekomen. Er wordt
slechts gesproken van Gregorius Cool "beeldesny,der". Dat hij nog
op middeleeuwsche wijze een reizend artisan zou zijn, is niet waarschijnlijk, omdat hij bij h!!t aannemen van het werk aan het bordes
v,erantwoordelijk wordt gesteld · voo·r de geheele levering en borg
mbet blijven niet a1leen met zijn persoon, maar tevens met zijn
bezittingen, die hij reeds had of in d·e toekomst nog zou v-erwerven.
Bovendien lezen wij in ,de aanbesteding: .. Alle 't voorscreven werck
sal den aennemer binnen der voorscrev,en stede verbonden syn wel
starck cyrlicken schoon ende polyt te wercken conform het afgeteyckende patroon ende beter des do·enlycken sijnde ter bequaemste
plaetse die men hem van der stede wegen aenwijsen sal" enz. Hieruit ·blijkt w:el duidelijk ,dat Cool al in Gouda werkzaam was en daar
wel al woonde. Was ·hij elders gevestigd geweest en in het jaar
1602 voor het bordes naar Gouda gekomen, dan zou trouwens in het
bestek of tenminste :bij de aanbesteding de plaats waar hij vandaan
kwam, zijn vermeld, zooals dat in het jaar 1607 geschiedde, toen
hem het beitelen van een gevelsteen door de vaders van het nieuwe
Pest- en dolhuis in den Haag was opgedragen en hij betaling
ontving met de bijvoeging achter zijn naam: .. beelthouwer van der
Goude" 5). Wij zu1len moeten aannemen dat Gregorius Cool reeds,
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zij het wellicht nog slechts kort, ,.binnen deser stede" dat is in
Gouda werkzaam was. En aangezien, zooals wij straks nader zullen
bespreken, in 1604 blijkt dat hij tot Mei van dat jaar in een lciods
in de kerk had . gewerkt 6). ligt het voor de hand te ondersteHen
dat de steenhouwer-beeldsnijder misschien al werkzaam was bij de
restauratie van de k·erk. Maar laat ik niet gissen, maar opteekenen
wat van hem bekend is.
Gregorius Cool, die ons bij zijn ondertrot1w in Gouda in 1614
en vervolgens in ·het Huwelijksregister van Dordrecht iets van zijn
afkomst doet weten -- echter niet zijn geboortejaar -- is afkomstig
of liever geboortig van "Fryberg of Vrijborgh in ' t land van Mijsen
( Meissen)" 7) . Of hij in Utrecht, Amsterdam of ,elders heeft gewerkt, alvorens naar Gouda te komen, waarop de Hollandsche
inslag van zijn werk wijst, zullen wij hier in het midden ]aten. Wij
nemen aan dat hij zich in 1602 te Gouda bevond. In dat jaar krijgt
hij van burgemeesteten de opdracht voor het bordes, dat in 1603
gereed moet zijn en dat ook dit jaartal draagt. Op den stadhuiszoldier maakt hij de teekeningen en hij krijgt een werkplaats om het
beeldhouwwerk te maken, samen met twee knec'h ts, die, blijkens
een bewaard gebleven tekening de twee.zoons van den· beeldsnijder
Jan Sijmonsz waren. Met hen bracht hij het werk op tijd tot een
goed eind, waarvoor hen een "veteeringe" naar vierhouding van
hun prestaties werd toegekend 8).
In 1604 vermeldt een tweede document Cool's naam 9). Hij geeft
dan met "behoorlycke eerbiedinghe" te kennen dat hij zeer gaarne
ook voortaan zich ten dienste van de stad en ·h aar burgers als
beeldhouwer zal laten gebruiken, zooals hij tot nog toe gedaan heeft
om zijn brood voor hem en anderen met eere te mogen verdienen.
Echter is zijn woning veel te klein om grafzerken · te houwen of
andere grnote werken daari_n te prepar.eeren, en hij kan geen .g rooter
huis krijgen, waar men eenige groote zerksteenen zou kunnen inen uitbrengen. Aangezien nu kerkmeesters· hem hebben meegedeeld
dat zij ,zoodra de toren van de kerk gereed zal zijn, de werkloods
in <le kerk zullen afbreken, zoodat hij geen gelegenheid meer zal
hebben voor het maken van graf zerken of monumenten vóor de
burgers en tot versiering der kerk. ten gevolge waarvan hij zijn
opdrachten niet zou kunnen uitvoeren, noch nieuwe aannemen, zoo
vraagt hij deemoediglijk hem zooveel hout "van der st~de werckloods" die bij het stadhuis was opgericht, te ·gunnen; dat hij een
loods bij de kerk 21al kunnen optrekken, die intusschen stadseigendom zal blijven. Op 13 Mei 1604 wordt dit verzoek "geaccordeerd",
8
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zooals in margine staat aangetieekend. Ik heb dit request hier eenigszins uitvoerig overgenomen, omdat een opmerking van een van
de -b estuursleden van "Die Goude", den heer D. A. Goedewaagen
over de mogelijkheid dat Cool's loods er nog staat en wel vlak
tegenover den ingang van de kerk, mij aanleiding geeft, een oogenblik bij die loods stil te staan. Inderdaad heeft de gevel de gebogen
lijnen en de voluten, die wij in de jaren omstreeks I 600 aan de
topgevels der huizen, veelal in de vleugelstukken, vinden. Dat de
loods, di!e als steenhouwerswerkplaats was bedoeld, in den loop
der tijden den invloed van _het afwisselend gebruik, dat van de
ruimte is gemaakt, heeft ondergaan, is wel waarschijnlijk, maar d e
vorm van den houten gevel en het feit dat de loods eigendom der
stad is gebleven en inwendig ,......, ook nu weer als steenhouwerswerkplaats in gebruik ,......, nog steeds den indruk van zulk ,een atelier
maakt, wijst er wel op dat Cool's loods nog in wezen is.
De volgende post, die zijn naam vermeldt, is in de stadsrekeningen op ·het jaar 1606 te vinden 1 o). Mr. Gregorius Cools beeltsnyder, betaelt voor een paert by hem gesneden, om gestelt te
worden opte billetten van de paerdemarckt" enz. Het betreft hi~r
dus het blok voor een houtsnede, die echter niet bewaard 'is gebleven, ·een reclamebiljet zouden wij het noemen. Cool heeft hier
als teekenaar voor de stad dienst gedaan.
Al spoedig blijkt nu dat Gregorius Cool reeds zooveel naam heeft
gemaakt dat hij ook opdrachten voor buiten Gouda heeft te vervullen. 'In 1607, zoo ver~elt ons een post van -een rekening over den
bouw van het nieuwe Pest- en dolhuis te 's Gravenhage, is betaling
geschied aan Gregorius Cool "beelthouwer van der Goude" voor
het ·houwen van een historiestuk voor boven de poort van het Dolhuis, waarheen blijkens een tweede rekeningpost de " schipper
varende op de Goude" de steen heeft vervoerd. Het ontwerp voor
de voorstelling was gemaakt door Jacques II de Gheyn, maar aan
den Goudschen beeldhouwer Cool, niet aan een Haagsch meester,
wrerd opgedragen het werk uit te voeren. Een 19de eeuwsch teekeningetje naar den steen kan ons ondertusschen wel over he't voorgestelde ,......, een ziekenzaal ,......, vertellen, maar niet voldoende over
het werk van Cool, dat verloren is gegaan 11).
Eind 1611 is in Schoonhoven zijn medewerking ingeroepen. Op
13 D ecember staat in een vroedschapsresolutie opgeteekend, dat
met Gregorius Cool ( s) een contract is gemaakt in verband met de
reparatie van den kerktoren en ,dat men, nu de vroedschap het plan
heeft goedgekeurd, den steenhouwer zal aanschrijven, zijn werk en
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de steenen op tijd te prepareeren en gereed te maken, opdat men
zoodra het mogelijk is met het werk zal kunnen voortgaan 12 ).
In het jaar 1614 vinden wij vervolgens Cool werkzaam aan het
Oudemannenhuis van zijn woonstad. Zijn hand had ik reeds in het
relîef van de zijpoort van het Oudemannenhuis herkent, toen uit de
rekeningen van dat jaar in het Archief van het gesticht bleek dat
een som was betaald aan "Mr. Gregorius steenhouwer over al de
gehouwen en geleverde steen, volgens zijn declaratie" 13) enz.
Dat de beeldhouwer in deze jaren ook in Dordrecht heeft ge~
werkt is niet in archivalia, die ons bekend zijn, vastgelegd. Wij
weten slechts dat hij in 1614 met een Dordtsche trouwde, terwijl hij
zijn attestatie in Gouda had gekregen. Dat hij zijn bruid leerde
kennen, terwijl hij in Dordrecht werkzaam was, is niet onmogelijk.
Vervolgens is •hij op 10 M•ei 1615 poorter van Gouda geworden 1 4 ),
wat wel in verband zal staan met de vestiging van zijn huishouding.
Zijn werkzaamheid aan de ·h avensluis in 1621, hoewel vermoedelijk
· vallend buiten het terrein -der beeldhouwkunst, moeten wij hier nog
kort vermelden 15) .
Wanneer Gregorius Cool in vasten stadsdienst is gekomen, is
ons niet bekend. Wij weten slechts 'uit een getuigschrift, dat hij
in 1625 aan een leerling in het beeldhouwen gaf, dat hij toen was
"stadsbeeldhouwer binnen deser stede" 16). In I 629 is hij in de
Sint Janskerk begraven 17).
Het is wel jammer dat wij over ,de opdrachten van particulieren
aan beeldhouwers zoo zelden iets te weten kunnen komen. Hoog~
stens komt -er iets van tot ons, wanneer een proces over het werk
is gevoerd, maar niet wanneer de levei,antie vlot is verloopen.
Slechts één maal hooren wij over \Vlerk voor particulieren. Dat is
in 1604, wanneer Cool immers om een loods bij de kerk vraagt om
voor de Goudsche burgers te kunnen werken. Hij blijkt dan een
zeer goed beklante werkplaats te hebben, die stellig ook ander
werk dan grafmonumenten heeft geleverd, blijkens de opdracht, die
hij uit den Haag ontving en blijkens de stijlovereenkomst van het
Lazaruspoortje en verschillende gevelsteenen en andere werken in
Gouda met het beeldhouwwerk aan het ,b ordes dat ,_ zij het ook
dat de beelden zwaar zijn geschonden ,_ ·een waal'dig werkstuk is,
waarop niet alleen burgemeesteren van zijn tijd maar ook het huidige
stadsbestuur trots kan zijn.
Groningen.

E. NEURDENBURG
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1) Eerste stadregister fol. 113 verso - 114 verso.
2) Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenk~
waardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid~Holland I blz. 257
nr. 83.
3) Obreen's Archief III blz. 37.
4) Oudheidkundig Jaarboek 1940 blz. 4 e.v.
5) Zie hieronder.
6) Zie hieronder noot 9.
7) Zie Oudheidkundig Jaarboek t.a.p. blz, 9 noot 31.
8) Obreen t.a.p. III blz. 43 en 44.
9) Stadsregister fol. 145 recto.
10) Obreen t.a.p. III blz. 46, 47.
11) Zie Oudheidkundig Jaarboek t.a.p. blz. 8 en 9, noot 10 en 11.
12) Als voren, noot 12,
13) Als voren, noot 19.
14) Poorterboek van Gouda 10 April 1615.
15) Notariëel archief van Gouda nr. 84 fol. 308. 17 Sept. 1621.
16) Notariëel Archief van Gouda nr. 87 fol. 6, 8 Januari 1625, Jan Gerritsz
jonggesel van Utrecht, die binnen deser stede gewrocht ende 't ambacht van
beelthouwen geleert heeft" enz.
17) Rekening Sint Janskerk 1629 fol. 4 verso.

