DE STICHTINGSOORKONDE
van het 'l Hart-hofje of 'l Herlen-e,j op de Nieuwe
Haven
P . DALM. VAN HEEL O.F.M.
Honderden jaren geleden was er geen plaats in Gouda waarop
meer godsdienstige instellingen waren als op de Nieuw e Haven.
Naast de Onze Lieve Vrouwen Kapel en het uitgebreide Clarissenklooster, waren er niet minder dan zes instellingen van weldadigh.e id. Aan de zuidzijde was het Bossenhofje met 16 woningen,
aldus ge~oemd na~r zijnen stichter Martin Bos, alsmede een
ander, dat voor aan de straat vijf huisjes telde. Op de noordzijde heeft men de fundatie van Christina Ghysberts weduwe
wijlen mr. Floris Hendrick Letmaet, dat zeven woningen bevatte,
v_e rvolgens het hofje, dat in 1700 gesticht werd door Mr. Cornelis
Cinq met 1 2 woningen en nog twee andere hofjes, waarvan het
een de naam draagt van: Fundatie van Maria Tams 1657 en het
andere op nummer 168: t'Hart Hofje of t'Herten-Erf.
Dit laatste is gesticht door Hendrick en Helena of Heiltgen
Jansdr. t'Hert, die den 9en November 1649 bij testament zes
duizend gulden bestemden voor het oprichten aan de noordzijde
van de N ieuwe Have?- van zes huisjes, ten dienste van arme
en behoeftige personen en wel op de eerste plaats voor vrienden
"haer comparante in maegdschap bestaende ende tot armoede
gecomen zijnde" .
Deze woningen verkeeren heden in treurigen desolaten toestand. Zij worden niet meer bewoond, maar slechts gebruikt
tot pak- en bergplaats. Alleen het sierlijke poortje bij den ingang
is in ongeschonden staat gebleven. Het d r aagt h et familiewapen
tusschen de jaartallen 16-57 en daaronder staan de woorden:
Fondalie van HenéJrick en H:!Lena -Jana l' Hert.
Mochten in den loop d er jaren de woningen wegens bouwvalligheid worden gesloopt en afgebroken, dan zou het zeer
wenschelijk zijn het mooie sierlijke steenen poortje te behouden
als een welsprekend bewijs van den weldadigheiq.szin der vroegere
Goudsche burgers.
Wij laten hier de stichtingsoorkonde, welke zich in handen
van een particulier bevindt en misschien onbekend is, ter blijvende
herinnering aan de stichting volgen.
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Compareerde voor m1J Nicolaes Straffintveldt, operibaer
. Notaris bij den Hove van Hollant geadmitteert, Residerende
binnen der Goude ende de getugen D'Eerb. Heiltgeri. Jansdr.
t' Hert, weduwe wijlen Jan Fransz V ersijl, poorterse des er
stede vander Goude, soo voor haer selven als mede in qualiteit
als Erffgename Ex testamento van Hendrick Jansz. t'Hert haere
·broeder za: Soe kennen gevende hoe dat sij comparante bij het
leven van denselven haeren broeder met hem mondelinge hadde
.aengegaen, gemaect ende besloten zeecker contract, nopende de
structure, Edificatie ende Opbouwinge van eenige Huisjes, ten
dienste ende behoeve van Arme luiden; ende gemerckt sij Comparante gesint was nijet alleen haer Broeders wille met deze
'tegenwoordige haere dispositie, sulx hij belast heeft religieuselijcken ende punctuelijcken t' achtervolgen, N emaer oock met
ofte uit haer eigen goederen vrij meerder daertoe te doen, als den
voÜrsz. _h ~eren Broeder heeft geordonneert; _soo ver claerde sij
. Comparante bij desen bij forme van Codicille of te eenige
andere dispositie van uiterste wille, te willen ordonneren ende
testatu~ren: dat nae d'aflivicheit v an haer Comparante uit haer
eerste ende gereetste naegelaten goederen een somme van ses
duisent · gulden sal · worden geemploieert ofte verstrect tot het
erigeren eride stichten van ses bequame Huisjes ofte Woningen,
die bij Arme ·ende behouftighe persoonen, om Gods wille, sullen
worden bewoont, ende dat op sooda~igen plaetsche binnen der
voors~. Stede, als naer gelegentheit van tijt ende exigentie van
-saecken daer toe nut ende bequaem bevonden sal w orden, voor
welck~ huisjes het wapen van den voorsz. Hendrick . J ansz .
. t'Hert ende haer Comparante gestelt sal worden tot een eeuwige
·memorie ende gedenckenisse van dese fundatie. Over het op. bouwen ende de directie van welcke v oorsz. huiskens· de toesigt
bewint er~de gifte sullen hebben d' Eers. Johan Smith, Raet ende
Vroetschap deser stede vander Goude, Gijsbert van Vlooswijck,
· Cl~mens Ótto à Biëlevelt, Predicant in de Lutersche kercke
. alhier ter Goude, ende Jan Gijsbertsz. t' Hert ende bij aflivicheit
.van henluiden twee de bequaemste van haer Comparantes Vaders
sijde ende twee de bequaemste van haer moedersijde inder tijt,
_sulcx dat bij aflivicheit _van een ofte meer · van de voorsz_, Vier
gecommitteerden terstont bij d' andere drie, een ofte meer van de
bequaemste nae d' ordre als voren, bij beurte van s'vaders ende
moeders sijde, in des afgestorvens plaetsche geeligeert ende verkoren sal ofte sullen worden, ende also de voorscr. ses huiskens
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·nijet en sullen comen te costen de ses duisent gulden hiervoren
geroert, soo wilde ende ordonneerde sij Comparante wijders, dat
van het overschot der selver somme, waertoe de beste ende
suffisantste rentebrieven t' sij op t' gemeen lant, op de stat ofte
ander hipoteecq tot keure ende optie van de gecommitteerden
uit haeren boedel genomen sullen worden, de Jaerlickse Renten
ende lncomsten verstrect ende geemploieert sal worden tot aencoop van turff ofte iets andèrs ten dienste van de -Voorschr.
Luiden soo verre deselve strecken mogen; mits dat in allen gevalle, de reparatie ende onderhout van de voorsz. huisjes uit
deselve Renten sullen voorafgaen; alsoo sij Comparante begeerde
dat de voorsz. reparatie vooral ende meeste sorge sal worden
gedragen, willende ende ordonnerende wijders dat de plaetschen
in de voorsz, huiskens nijet anders als tot wederseggens toe uit"'.
gegeven sullen worden, teneinde int vermogen van de voorsz.
gecomi;nitt"eerden ende derselver naecomers soude mogen sijn, tot
allen tijden, als het hen belieft de ingestelde persoonen weder
uitte.setten ende anderen de plaetsche te vergunnen, mits dat de
vergunninge van ieder plaetsche, telcken bij de geconstitueerden
inder tijt sal worden gedaen, bij gelijcke stemmen, sonder dat
d'een buiten d'anders wete_I).j_e mant daerin sal mogen brengen,
welverstaende nochtans dat d~ Vrundeii. haer Compél,rante in:
maegschap bestaende, en:de tot Armoede gecomen sijnde, altijt
regt van preferentie sullen hebben, omme voor vreemden ende
de naeste voor vorder Vrunden de voorsz. huisjes te mogen bewoonen, sonder daervan gedeturbeert ofte bij iernant ing'eset
te mogen worden, ten waere bij quaet comporternent, twelck sal
staen ande discretie ande opsienders van de voorsz. huisjes in
der tij.t . Ende soo de voorsz. Comparante bij haer leven selffs
eenige huiskens gesticht, gemaect ofte aengecocht ·s oude mogen
hebben, soo sal rnette selve gehandelt worden, sulcx hiervooren .
breeder is vermeit; houdende alle t' selve _als alhier gerepeteert.
Alle twelcke sij Comparante verklaarden te willen ende t' ordon~
neren, dat heilichlick nagecom~n ende achtervolgt sal worden,
t' sij bij forme _van Codicil ofte eenige andere dispositie van .
uitterste wille inder bester forme. Ende versogte hiervan bij mij,
Notaris gemaeckt ende .gelevert te w orden een ofte meer public
que instrumenten naer stile.
·
Aldus gedaen ende gepasseert binnen der Goude, ten huise
van de voorsz. Comparante, in presentie van Dirck Willernsz.
Vinçk ene.Ie /\c.lri!len Schoonhoven mijn clercq, als getuijgen van
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geloove hiertoe versogt ende gebeden, Den gen N ovember anno
. 1600 negen ende veertich. Ende was onderteikent Heiltgen Jans
t'Hart Dirch Willemsz. Vinck A. Schoonhoven, N. Straffintveldt, Not. publ.
Geextraheert uit h et prothocol mijns ondergescr. Notarij ende
naer Collatie is desen mette originele minute bevonden
t'accorderen T ' oirconde.
(get.) N. Straffintveldt not. publ.
1649 9 / 11.

