EEN MERKWAARDIG GOUWENAAR
IN DE 18de EEUW

Een eenvoudig wit geschilderd houten kruis, waarop met
zwarte letters:

R. I. P.

J. BLOCK.
Pastoor der Oud Ka'th. Kerk.
te Eikenduinen
ontslapen
22 Maart 1746.

Dit kruis, hetwelk zich bevindt op het verhoogde gedeelte, de
z.g ... gewijde aarde" van de begraafplaats Oud-Eikenduinen te
's-Gravenhage, geeft thans nog de laatste rustplaats aan van den
Gouwenaar Joannes Corneliszn. Black, die gedurende circa 30 jaren
de gemeente Eikenduinen als pastoor diende.
De kapel van Oud-Eikenduinen was omstreeks 1250 gesticht
door graaf Willem II, terwijl in 1266 de gemalin van Floris IV,
v10uwe Machteld, haar 3 morgen land schonk. De kapel was
gewijd aan O.L.V. der Smarten. Als bedevaartplaats had zij een
groo'te vermaardheid, daar zij in het bezit was van een stuk van
het Heilige Kruis 1).
Onder Joannes Block ging de kerk over tot de Oud-Bisschoppelijke Clerezij. In he,t jaarboek "die Haghe" van 1892 lezen wij
hieromstrent 2):
........ Aarnout Winden, Hagenaer en Leuvensch godgeleerde
die den 28 Febr. 1701 overleed, waarna Joannes Blo(c)k, geboortig
van Gouda, ,den dienst waarnam. Deze komt op -de lijst der refractairs in dato 21 Juli 1716, als zijnde 'toen 30 jaar, voor. Door zijn
aansluiting bij de partij der Jansenisten bezocht in het vervolg
het grootste gedeelte der inwoners van Eik en Duinen "de
koninklijke Spaansche kapel'' in het W esteinde ( de 'tegenwoordige
H. Theresiakerk), zooals dan ook duidelijk uit de doop en trouwboeken dier kapel blijkt.
Het bedehuis van Eik en Duinen kwam daardoor dan ook in
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het bezit der Secte, totdat in 1807 zich geen Jansenisten in he't
dorp bevonden en de kerk ongebruikt bleef".
Het werd later als gewoon woonhuis verhuurd.
Wie was nu deze Joannes Block, en welke banden binden hem
met Gou.da?
In een acte van 26 Juli 1702, opgemaakt door no'taris Andries
Timmer, te Gouda, lezen wij, -dat de heer Johannes Black, meerderjarigh jongman, wonende in Eyck en duyn, buyten 's-Gravenhage, tot zijn "eenigh ende univerzeel" -erfgenaam benoemde zijn
vader Cornelis Black. 30 November 1719 wordt bij den zelfden
notaris weer een acte opgemaakt, waarbij Johannes Block, eenige
nagelaten zoon en erfgenaam ab lntestato van Cornelis Black,
wonende tot Eyk en Duynen de Ed. Hendrik Schouten machtigt
het transport, enz., te regelen van de verschillende onroerende
goederen, die Johannes Block te Gouda en omgeving verkocht
had, te weten: een huis aan de oostzijde van de Gouwe voor
1100.- Gld., een ernaast voor 380.- Gld., een aan de zuidzijde
van den Tiendeweg voor 920.- Gld., terwijl in het aans'taande
voorjaar een oofttuin aan de Heerekade openbaar verkocht zou
worden. Op 27 November 1722 volgde daarop bij -denzelfden
notaris, de machtiging tot het transporteeren van een huis aan de
oostzijde van de Gouwe bij de St. Joost~brugge.
Werd hier reeds vermeld dat Joannes Block eenig erfgenaam
was, duidelijker komt dit .nog in zijn boedelbeschrijving ( 1746)
naar voren 3), terw,ijl wij hieruit ook de namen van de bloedverwanten leeren kennen. Wij W:illen uit het s'tuk een en ander
overnemen, daar het in zijn geheel een kijk geeft op persoon
en tijd.
Staat en inventaris van den boedel en nalatenschap metter dood
ontruym't en nagelaten bij den eerwaarde Heere Johannes Block
in zijn Eds. Leeven Rooms Pastoor tot Eyckenduynen, en op de
Pastorye aldaar den 22e der voorledene maand Maart 4) overleeden, gelijk als den selven Boedel ·is geweest, soo in baten als
lasten op zijn eerweerdes overlijden, ge-daan maken bij de Heer
en Mr. Johan Wittert ende de heer Leonard vàn Nieuwenhuysen,
beyde wonende alhier in den Hage, als bij tes'tamente van den
voornoemde Johannes Black op den 9e September 1741 voor den
notaris Cornelis Swanenburg en getuygen tot Gouda verleden en
gepasseert. . .......... ", enz. enz.
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Verder volgt dan, dat de ov,erledene in zijn testament tdt zijn
erfgen amen "heef't geroepen, sijne Bloetverwanten soa van
·s vaders, als van 's Moeders zijde, yeder in de geregte helfte
sijner nalatenschap".
Van 's vaders zijde wordt ons dan genoemd Jacobus Blok, wonende 'te Gouda, die het vruchtgebruik kreeg van de helft van de
helft, terwijl na zijn dood deze helft van de helft aan zijn kinderen
ten volle zou ten deel vallen. De andere helft van de helft aan
vaders zijde was bestemd voor Cornelis - . Maria - . Sijtje - ,
en Alida Rommertse Boldoot, alle kinderen van Rommert Boldoo't.
De andere helft van de nalatenschap, dus het deel aan moeders
zijde, kwam aan Rutje Hermans van Trijst, Hendrik Rutten,
Baartje en Trijn Huyberts, alle wonende te Uffelen en IJdtje
Roelofs wonende te= Boxmee;r, terwijl van 's moeders zijde in
Gouda bed~cht w'a ren Willemijntje - , Johanna - , Maria - . en
Gerrit Cornelisz. van Trijst. Behalve deze namen, die de ,directe
e1fgenamen noemen, worden in het stuk nog vele Goudsche namen
genoemd. te w.e'ten: Thonis Jacobs Block, Jan Jacobs Black, Maria
Thonis (Black) te Oudewater, Clara Cincq (wed. wijlen Dr. Arent
Sijen), Vincens Bouwensz. Verhey en Mr. Hieronimus Jongkind,
als in huwelijk hebbende Judith de Jong, eenige dogter van Cornelis
Janszn. de Jong die een eenige soone en erfgename was van Judith
Pieters.
Vervolgens wordt een briefje van 16 Januari 1717 vermeld,
hetwelk geteekend w.as -door Jacobus Blok en Maria Boldoo.t
"waal'lbij deselve bekennen ontfa.ngen 'te hebben uyt handen van
de overledene een Testament en een Fundatiebrieff, enz, rakende
de collatie ofte Begiftiginge van een plaats in 't Oude Vrouwe
Huys te Gouda , gegrondvest van ~ene Anna Maartens Blotk.
weduwe wijlen Gijsbert Pie'terszn. Pater. Dit is wel de zelfde
plaats die wij in de Walvis op bladz. 190 als volgt beschreven
vinden: ·Het vertrek ter slinker zijde van de tweede deur van de
straat, de groote kamer geheeten, heeft acht beds'teden. De eerste
komt van Annetje Martens Blok, 1649 in -October.
Aan losrentebrieven vinden wij een bedrag van 4800.- Gld. opgeteekend, aan lijfrenten een 'totaal aan uitkeeringen ten na me
van den overledene van 440.- Gld. per jaar, en aan obligatiën
een bedrag van 3950.- Gld .. Van Rommert Boldoot en Cornelia
Claasdr. de Ridder, egtelieden, was 1000.- Gld. te vorderen,
terwijl een vordering van, 300.- Gld. op Adrianus v an Kersbergen
te Gouda en een van 100.- Gld. op Teunis en Boudewijn Corne-
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lisse van der Veer te Oudewater, wel niet te innen zouden zijn.
De eers'te werd n.l. door zijn familie onderhouden en of de beide
laatsten nog leefden, was een vraag.
Aan contanten en zilver was in de boede] aanwezig, 326:6: aan
zilvergeld, negentien gouden ducaten, 3 gouden crusaden, 5 gouden
guinjes, 2 enkele en 1 dubbele gouden pistool, 37 gouden ducaten,
een zilveren zakhorloge, een zilveren signet, ( .,daarop gesneden
een cijfer"), nog een signet, een medaillon van zilver ( .,verbeeldende aan de eene zijde een crucifix en aan de andere kant een
doodshoofd, hebbende daaraan hangen -een kleyn silver kettingje"),
een di'to medaillon "verbeeldende St. Jan de evangelist", enz., enz.
Dan volgt een opgaaf van kleeren, terwijl daarop de meubelen
en het huisraad élan de beurt zouden komen, ,,alsoo alle het selve
de voorschreeve Pastorye particulierlijk in Eigendom is 'toebehoorende, doch alles goud, zilver, koper, tin, linnen, wollen, bedden,
kasten, kisten, boeken, schilderijen, mitsgaders al1e de kerck~
cieraden, ciborie, kelck, lampen, ampullen en alle a ndere ornamenten en kerckbehoef'tens van wat natuur off benaminge deselve
mogten zijn behooren", waren bij acte voor notaris Arenoud Roels
te den Haag op 15 December 1741 verleden, vermaakt aan de
,.Roomse Catholiecke gemeynte van Eyckenduinen".
Hebben wij zoo een indruk gekregen van hetgeen er aan bezit
was, ook was er nog wel iets te vorderen en of gelegateerd.
Voor het meerendeel gold het hier slechts kleine bedragen. Zoo
kreeg Hendrik Schouten te Amsterdam 100.- Gld. In welk verband deze Schouten, die toch ook de verkoop van het onroerende
bezit in Gouda van den overledene geregeld had, tot hem stond,
blijkt hieruit niet. Cornelia Jacobi 'te Gouda ontving een zelfde
bedrag. Op aparte briefjes in den boedel gevonden en in de
boedelbeschrijving als zoodanig vermeld, vermaakte hij dan nog
150.- Gld. aan Anne Overton "sijne dienstmaegd", 300.- Gld.
aa n de 3 kinderen van Nisie Spille" te Gouda, 500.- Gld. aan de
nagelaten kinderen van Adriaen Blo_ck te Amsterdam 5); en zoo
nog eenige bedragen meer. Verder moesten nog de gebruikelijke
huishoudelijke betalingen afgedaan worden. Wij m!aken daarbij
kennis me't Jan van der Meer en zijn vrouw Maria Jans Rotteveel,
die nog te vorderen hadden voor geleverde melk, eieren, enz.,
maar, die hadden ook geld van hem geleend en dat werd nu gelijk
verrekend. Verder wordt de dokter, de Rovere, genoemd. die nog
de gemaakte visites betaald moest krijgen, en dan de wijnleverancier, de kruidenier, de schipper, de ba rbier, de brouwer, de
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kaarsenleverancier, de bakker, de kousenleverancier, de schoenmaker, de belas'tingen, in de vorm van den- pachter van het zout,
de zeep, de koffie en de thee, enz., enz. Kor'tom het geheele
huishouden wordt in dit stuk afgew,ikkeld en de rouw en de begrafenis afgehandeld. Voor dezen tijd is het misschien nog wel
aardig om ook nog te vermelden hetgeen er in staat omtren't de
beide dienstboden. Anne Overton, zoomede de dienstbode Geertruyd, moesten ieder nog een half jaar loon ontvangen, hetgeen
2 X een bedrag van 30.- Gld. uitmaakte. Bovendien pretendeerde
Anne Overton nog 150. ..- Gld. ,.weegens extraordinaire diensten,
in het oppassen van de Overledene, gedurende sijn siekte wel vier
jaren lank, en wel voornamentlijk in het laatste jaar sijner siekte,
welke seer ellendig, ende slaafagtig is geweest, om op 't e passen
ende dat nagt en dag .... :.". Doch aangezien zij al een legaa tje
van · 150. ...;.., Gld. had, zou haar dan nog slechts 150.- Gld. uitgekeerd behoeven te worden.
Zooals eerder bleek w:as Joannes Block een zoon van Cornelis
Black. Nader vinden wij dit bevestigd in een tes.tament van
1 Juli 1707 door genoemde Cornelis gemaakt bij notaris Andries
Timmer te Gouda. Hij legateert hierin aa n zijn nicht, Trijntje
Rutten, ,.die bij hem woonachtig is, in consideratie van de getrouwe diensten verscheide jaren aan hem testa'teur bewezen",
2 lijfrentebrieven, ieder 57 ,--" Gld. per jaar gevende zoomede zijn
huis en erf in de Korte Nootsteegh. Mocht hij het huis evenwel
voor zijn overlijden verkoopen, dan zouden de erven haar inplaats
hiervan 300.- Car. Gld., vrij van lasten, moeten ui'tkeeren.
Tot eenig en universeel erfgenaam verklaarde hij zijn zoon
Johannes Blok. Bij vooroverlijden van dezen zoon zou de eene
helft aan zijn erven komen en de andere helft aan de erven van
zijn overleden huisvrouw Catharina Thonisdr. Trist. Hier zien
wij dus de band met de in de boedelbeschrijving van 1746 genoemde Rutten en de naam van de moeder van Joannes Block.
Ook in een acte van 25 November 1674 (Not. Straff in ''t Veldt)
vinden wij deze nauwkeurig vermeld; . . . Compareerde, enz.,
. Cornelis Bleek voor hem zelven ende getrout hebbende Catha rina
Thonis Trist, dogter ende eenige erfgename van Thonis Hermans
Trist, item Jan Jacobs Block ende Jacomijntje van Rijck, weduwe
van Jan Hendrickzn. Mom ende Annetje Jacobs van Noordeloos,
enz., enz ... .
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Cornelis Thoniszn. Black en Trijntgen Theunisdr. (van) Trist
,,beyde jonge luyden van der Goude" trouwden 17 November 1654.
Zij lieten 21 Februari 1655 bij no't aris Straff in 't Veldt hun
testament maken. Een tweede volgde op 25 Februari 1661 . In
beide wordt voor Cornelis Theuniszn. het beroep van bakker
opgegeven; Een ac'te van 23 Februari 1676 bij de zelfde notaris
gepasseerd noemt hem "hacker ende coorenkooper ter Goude".
Uit deze, zoowel als uit een acte van 27 Juli 1677 blijkt dat hij
betrokken vlas bij een hofstede met huis, berg en schuur en 12
morgen land te Reeuwijk. Aardig in deze acte is vooral de toon
waarin de notaris spreekt ... . . ende ick Notaris hen weyders
gevraegt hebbende of zijl: noch ter tijt iets hadden tegen de
conditien end~ voorw:aerden, daerop de voors. hofstede was vercogt, daerbij vougende informa dese woorden: ,,Hebt gij 1. nu iets
te seggen, soo spreeck't nu, ende swijgt namaels", ende hen . 1.
andermael de voors. hofstede presenterende over te laten, zeyden
ende gaven te kennen, dat zij nijet en hadden tegens het decreet
ende opdragt.
En zoo ging dan dit onroerend goed over in eigendom van
Cornelis Theuniszn. Black 6) .
Om'trent Cornelis Theuniszn. Black zelf geeft een stuk van 1650
iets meer. Op "den derden dach der m_a ent Martij, de doek ontrent
vier uren nae de middagh" werd het opgesteld. Hij was toen "soa
hij seyde" tusschen de 15 en 16 jaar en verklaarde "Marritgen
Thonisdr. Black, sijn lieve ende wel beminde suster" tot zijn eenige
erfgename. Zoowel zijn vader als zijn moeder zijn dan al dood.
Wel moes't de zuster, als hij eerder zou sterven en zij dus erven,
een bedrag van 100.-- Gld. uitkeeren aan zijn neef, Theunis
Corneliszn., terwijl ook zijn ooms Jan Jacobszn. en Wouter
Jacobszn. Black, niet vergeten wenden 7).
De hier genoemde Cornelis Thoniszn. Black, bakker en korenkooper, vader van d en pastoor van Eikenduinen, was een zoon van
Thonis Jacobszn. Black. eveneens bakker te Gouda, die gehuwd
was met de Gouds.che molenaarsdochter Celichen ( CeciHa) .
Cornelisdr. Baltus. Zij trouwden 22 November 1622. Beiden- verklaarden 20 April 1645 ( not. Straff in ''t Veldt) 45 jaar oud te zijn.
Een acte van 9 Maart 1623 geeft nog wel eenige bizonderheden;
zoo blijkt hieruit, dat haar moeder Aeriaentke Harmensdr. heette
en haar oud oom wa s Jan Joosten Bolle, chirurgijn en pestmees't er
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te Hoorn s). Zijn moeder wordt hierin genoemd als Claertje
Theunisdr. Van de naam van zijn moeder uitgaande, geeft ons
dan een stuk van Januari 1637 weer zeer vele aanwijzingen omtrent de afstamming van Joannes Black, waarmede w.ij dan tevens
dit ar'tikel willen besluiten.
Wij Nicola~s van der Braeff ende Daem Abbesteech, schepenen
binnen der Goude oirconden en .kennen dat op huyden voor ons
gecomen ende gecompareert sijn geweest, Maerten, Wouter en
Jan Jacobs Block gebroeders, voor haer selve mitsgaders de voorn.
Maerten en Wouter Jacobs Black als voochden van Geertje
Hendricxdr. naergela'ten weeskint van Maritge Jacobsdr. Black
salr. geprocreert bij Hendrick dircx hacker, alle kinderen ende
kintskint .van Claertge Thonisdr. wed. wijlen Jacob Maertens
black sal. Ende he~ben vercocht ende overgegeven in crachte
ende volgens -de testamente van de voorn. claer'tje Thonisdr. aen
ende ten behoeve van Thonis Jacobs Block haeren broeder 9 ),
een huys ende erve staende ende gelegen inde P eperstraat bij
't Veerstal belent aende Suytsyde de wed.e van Dirck peyters
van Stolw'ijck en aende noor't syde .. ... .. .. ?. dr. wed.e wijlen Sander
Jans Schotsman sa. mits opstaende twaelff stuvers aencomende
heyligengeest ende seven stuvers aencomende Johan Buijtenweg
heer tot Nieuwcoop sonder meer, ende voorts met soodanige
servi'tuyten ende vrijheden als 't voors. huys ende erve heeft, alles
fraude etc ... 10).
De hier genoemde Jan Jacobs Black was korenkooper, trouwde
met Grietje Centen (Verhey), doch dit huwelijk bleef kinderloos.
Iets meer valt, in verband met de hier besproken Joannes Black,
te zeggen over Wouter en Maerten Jacobs Block.
Wouter Jacobs Black, koren en vlaskooper, 'trouwide met Aeltje
Gabriels Poot. Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren: Aefje
Wouters, Jacob Wouters -en Weyntje Wouters Black. Aefje
Wouters Black nu trouwde (7-6-1648) Cornelis Rommerts Boldoot. Zoo behoorden de nakomelingen hiervan dan ook tot de
erfgenamen van Joannes Corneliszn. Block.
Maerten Jacobs Block trouwde met Adriaentje Centen (Verhey),
evenals bovengenoemde Grietje Centen, een dochter van (Vin)cent
Bauwens Verhey. He't merkwaardige hierbij is, dat deze Vincent
Bauwens Verhey een oom is van de ingenieur, landmeter en
schilder Jacob Rengerszn. Block, die zooals wij eerder zagen, zich
ook wel •eens Verhey noem.d e 11).
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Doch keeren wij terug tot Maerten Block en Adriaentje Centen.
Uit dit huwelijk werden verscpillende kinderen geboren, o.a.
Jacob Maertens Block. Deze Jacob Maertens was korenkooper,
trouwde met Neel'tje Ariens van Wij cl<. (hij Duurstede) 12), uit
welk huwelijk geboren werden: Maerten Jacobs, Adriaen Jacobs,
Jacob Jacobs, Adriana Jacobs en Cornelia Jacobs Block.
Adriaen Jacobs trouwde (7-3-1684) met Geertruy Crabeth en
woonde later in Amsterdam. Als zoodanig wordt hij dan ook vermeld in de boedelbeschrijving van Joannes Block.
Cornelia Jacobs trouwde (4-2-1687) met David Cock. Zij trokken naar Ro'tterdam. Deze David Cock regelde na den dood van
Adriaen Block en Geertruy Crabeth de betaling van het overbrengen van de stoffelijke overschotten naar Gouda 13 ) .
Zoo is dan het eenvoudige houten Kruis op de begraafplaats
Oud-Eikenduinen aanleiding geworden tot een interessant onderzoek in Goudsche papieren, nu alle meer dan 200 jaar oud.
Dr. Ir. G. A. C. BLOK.
1) ,.Het Vaderland" 4 N ov. 1929, avondblad.
2) Jaarboek "die Haghe" 1892, bladz. 68.
3) Gemeente Archief den Haag No. 3090 no. 16 en 20.
No. Oa. 1725 pag. 3.
4) 1746.
5) getrouwd 7-3-1864 met Geertruy Crabeth.
6) zie ook Nat. Stra ff in 't Veldt 27-6-1677, waarbij hij de hofstede verhuurt
aan Floris Catz.
7) Not. Straff in 't Veldt 3-3-1650.
Not. Straff in 't Veldt 6-9-1653. een testament van zijn zuster Marrigje
Thonisdr. Bleek.
8) Not. E. Puttershouck. Minder duidelijk is in dit stuk de volgende passage:
..... doordien zij testateurs wederzijdich verstaen ende oock begeren dat de
langstlevende v an hen beyden de wapenen ende juwelen van de eerstgestorvene in_ crachte van de voors. institutie behouden sullen."
W at mag hier met "de wapenen" bedoeld zijn?
9) de broeder dus van Jan, Maerten, Wouter en Marritge Jacobs Bloca.
10) R. A. 439 Fol. 159 v.
11) zie tweede verzameling bijdragen "E en merkwaardig Gouwenaar in de 17e
eeuw Bladz. 29, 31, 34, 45.
12) N ot. Straff in 't V eldt. 9 Mei 1651. .,Campareerde, enz.... Jacob Martens
Bleek, coorecoper alhier, ende bekende bij desen voor hem, zijnen erven
ende nacomelingen wel en deuchdelijck schuldich te zijn Adriaen Wouterszn.
van Wijck te Deurstede, zijn schoonvader.. . "
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13) Declaratie van het middel op begraven Gemeente Archief Amsterdam.
de derde classis.
1720 10 Sept. David Cock voor Adriaen Block .............. ....... f 6.1720 23 Nov. David Cock voor Geertruid Crabeth . ................. f 6.1727 15 Oct. Barend Kok voor Cornelia Kalf ........... ... .... ... f 6.1728 11 Mey Nicolaes Kiës voor Jacob Blok ............ . ........... f 6.Register van overlijden Gemeente Archief Gouda:
1720 12 Sept. Adriaen Block gekomen van Amsterdam.
1720 25 Nov. Geertruyt Crabeth wed.e van Adriaen Block gekomen van
Amsterdam.
1727 16 Oct. Cornelia Kalf, huysvrouw van Adriaen Blok gekomen van
Amsterdam.
1728 13 Mey Jacobus Blok gekomen van Amsterdam.

