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Wie de monumentale Sint-Janskerk bin-
nenstapt ziet aan de noordwestelijke muur 
de predikantenborden hangen met daar-
op de imposante lijst van voorgangers die 
sinds 1573 aan de Hervormde Gemeente van 
Gouda waren of zijn verbonden. Tussen al 
die namen prijkt ook die van ‘P. Blaauw, 1755 
van Breda’.1 Pieter Blauw diende niet alleen 
22 jaar in de Sint Jan, maar was ook de vader 
van Jacobus Blauw (1759-1829), een bekend 
Gouds patriot die in zijn leven hoge diplo-
matieke en politieke functies heeft bekleed 
in Indië, Nederland, Italië en Frankrijk. Een 
van zijn dochters Catharina Blauw (1765-?) 
trouwde in 1785 met prof. dr. Jan Bleuland 
(1756-1839).2 Geen onbekende namen in de 
geschiedenis van Gouda. Daarom is het tijd 
om te zien wat we te weten kunnen komen 
over hun minder bekende vader.

Pieter Blauw (1723-1777) was geen geboren Gouwenaar. 
Hij kwam oorspronkelijk uit Rotterdam. Hij was de zoon 
van de Rotterdamse reder Roeland Blauw en diens echt-
genote Maria van der Heijde. Het gezin woonde aan de 
Rijstuin, waar Pieter samen met zijn broer en zijn twee 
zusters opgroeide.3 Vader Roeland was niet onbemid-

Contouren van een predikant tussen twee 
heren: Pieter Blauw (1723-1777)

Tanja Wassenberg

Priesterbord nr. 2 uit de Sint-Janskerk; P. Blaauw 6e van linksboven 
(foto: Nico J. Boerboom)
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Predikant of ‘bouwpastoor’?

Pieter werkte ruim 20 jaar in Gouda, van 27 april 1755 
tot 2 februari 1777. Kenmerkend voor deze periode zijn 
de vele onderhoudswerkzaamheden aan de Sint-Jan, die 
het nodige moeten hebben gevergd van de aandacht en 
het geduld van de predikant. 

De kerk vertoonde in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw behoorlijke gebreken. Er moesten graven 
worden geruimd, de fundering had verzwaring nodig, 
het hout moest opnieuw worden gemarmerd, het orgel 
klonk niet meer zo goed, het meubilair was oud. Deze en 
nog tal van andere verbeteringen stonden op het lijstje 

deld; hij liet zijn zoons Pieter en Reijnier aandelen en 
onroerende goederen na. Het was dus financieel moge-
lijk om Pieter te laten studeren. Reijnier koos voor het 
koopmanschap. 

Opgeleid als predikant, doorliep Pieter een typische 
domineescarrière: startend in een klein dorp en eindi-
gend in een grote stad. Pieter vervulde predikantschap-
pen in achtereenvolgens Twisk, Nieuwendam en Breda 
voordat hij zijn definitieve bestemming in Gouda vond.4 
Tijdens zijn periode in Twisk leerde hij zijn toekomstige 
vrouw Johanna Veeris (1722-1761) kennen. 

Net als de Blauws behoorde de familie Veeris tot de 
Hollandse elite. De familie kende een lange lijn van pre-
dikanten. In 1755 streek het echtpaar Blauw met hun 
twee oudste dochters Maria en Elisabeth neer in Gouda, 
waar Pieter in 1759 het huis aan de Markt 40 kocht.5 Zijn 
vrouw stond haar man ongetwijfeld bij in alles wat hij 
deed. Zij was ook een paar jaar regentes van het Heilige 
Geestweeshuis.6 Daarnaast had ze de zorg voor hun vijf 
van de elf in leven gebleven kinderen: Maria (1750), Eli-
sabeth (1752), Eva (1757), Jacobus (1759), Agatha (1761) 
en Catharina (1765). Het leven van de familie Blauw ver-
liep voorspoedig totdat Johanna na de geboorte van een 
dood kindje in 1769 kwam te overlijden. Pieter nam het 
rigoureuze besluit om zijn dochters naar zijn broer en 
schoonzus in Rotterdam te sturen en alleen de 10-jarige 
Jacobus bij zich te houden.

Handschrift van Pieter Blauw, uit het Kerckeboek van de hervormde ge-
meente Twisk, oktober 1746 (Westfries Archief )

Het interieur van de Sint-Janskerk te Gouda (rond 1740), gravure van 
Jan Goeree naar een tekening door Arent Lepelaer (Rijksmuseum Am-
sterdam) 

1. P. Blaauw is bekend onder de namen Petrus of Pieter, Blaauw of 
Blauw. Uit het familiearchief blijkt dat zij de naam Pieter en Blauw 
gebruiken. 
2. samh, toegangsnr. AC58, inv.nr. dtb 34.1.
3. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Inv.nr. 110, toegang-
snr. 4833.
4. http://www.dominees.nl/search.php?srt=d&id=100481. Geraad-
pleegd 12-09-2016.
5. samh, inv.nr. gda-nt 1800. Verponding woning van ds. Petrus 
Blauw fl. 1545, inv.nr. NT1756. 
6. samh, administratie van de regentessen, inv.nr. 076.627.
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get van 18.000 gulden. Vier kunstenaars werden uit-
genodigd om mee te doen: de uit Den Haag komende 
beeldhouwer en architect Jacob Berkman, de Amster-
damse stadbouwmeester Abraham van der Hart, stuc-

van het kerkbestuur.7 Omdat de hervormde kerk de be-
voorrechte kerk was, zorgde het stadsbestuur steeds 
voor voldoende financiële middelen. Omdat het meestal 
om aanzienlijke kostenposten ging, weerde het bestuur 
dit onderwerp al jaren van de agenda.8 In 1734 was wel 
een begin gemaakt met het beschieten van het roos-
terwerk in het middelpand.9 Maar pas in 1761 werd dit 
onderhoudswerk voorgezet.10 Het beschieten van de kap 
leverde naast een fris uiterlijk volgens organist Joachim 
Hess ook een betere akoestiek op:

….eene zeer aanmerkelijke verbetering bekomen heeft. 
Wyl het gewelf der kerke, dat tot het jaar 1761 nog 
onbeschoten was, waardoor het geluid tusschen de 
meenigvuldige balken moest blijven smooren, nu met 
een fraay beschot bekleed is, wat ’t orgel thans een 
heerlijke resonnantie bijzet.11

Het gehele project kostte 9800 gulden en bracht naast 
een aantal verbeteringen ook een nadeel met zich mee: 
door de beschieting konden de dakkapellen niet meer 
worden opengezet tijdens het schoonmaken. De klacht 
dat er stof in de kerk bleef hangen heeft men proberen 
te verhelpen door in 1773 in de glazen ‘draaiende raam-
pjes’ aan te brengen.12

De ene verbouwing was nog niet klaar of predikant 
Blauw werd alweer geconfronteerd met de volgende. 
Ditmaal stond een ingrijpende verbouwing van de koor-
betimmering en het meubilair op stapel. Kerkmeester 
Bartholomeus de Moor deed daarvoor een aanzet in de 
vergadering van 6 december 1773, waarin hij zijn plan-
nen uiteenzette.13 

De ‘commissie voor de vertimmering en verbeetering 
van het hooge choor’ stemde unaniem met de voorstel-
len in, maar toch duurde het nog twee jaar voordat het 
werk voor 5000 gulden gegund werd aan timmerman 
Jan Bleuland.14 Er moest ook een nieuw koorhek komen, 
maar de commissie nam geen genoegen met een ‘ge-
woon’ ijzeren hek. 

Ze oordeelde ‘dat de alom beroemde luister van deze 
Sint Janskerk’ wel meer verdiende dan een simpel hek. 
Besloten werd een prijsvraag uit te schrijven, met strak 
omlijnde voorschriften en een niet te overschrijden bud-

7. H. van Dolder-de Wit, De Sint-Janskerk in Gouda. Mensen en monu-
menten in een oude stadskerk (Delft 2013) , 146. De totale bouwkosten 
bedroegen 47.652 gulden en een aantal stuivers en penningen.
8. H. van Dolder - de Wit, 17.
9. samh, inv.nr. KM 399, 53r.
10. samh, inv.nr. KM 426, 42r.
11. Hess, J., Beschrijving van het groot en uitmuntend orgel in de St-
Janskerk te Gouda (Gouda 1764).
12. samh, inv.nr. KM 18, 169v, 170r en 171r.
13. H. van Dolder-de Wit, 146.
14. H. van Dolder-de Wit, 82.
15. samh, inv.nr. KM 5, 134r.
16. H. van Dolder-de Wit, 143.
17. samh, inv.nr. KM 18.
18. samh, librijearchief, inv.nr. 0088.28.

Het oude houten koorhek in renaissancestijl, tekening van timmerman 
Jan Bleuland 1777 (Museum Gouda)
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werker Jacob Otten Husly uit Doetinchem en de bekende 
in Hannover geboren beeldhouwer Anthony Ziesenis. Op 
9 september 1775 koos de commissie voor Husly met zijn 
ontwerp Pour l’Honneur. Het was geheel naar de smaak 
van die tijd en de commissie vond het een “stout, deftig 
en in alle zijne deelen naar de kunst ingerigt koorhek.”15 

Maar het werk schoot niet op, de ene tegenvaller volgde 
na de andere en het budget werd ruim overschreden. 
Het koorhek werd pas in 1782 volledig voltooid, vijf jaar 
na het overlijden van Pieter Blauw. 

Kerk- en stadsbestuur waren trots op hun nu goed 
onderhouden kerk met de prachtige glazen, het nieuwe 
academisch katheder, het rijk gedecoreerde koorhek en 
het in 1736 gereed gekomen imposante Moreau-orgel.16 
De aanschaf van dit kostbare orgel paste in het beeld 
dat steden elkaar trachtten te overtreffen door hun mo-
numenten een zo groot mogelijk aanzien te geven. Dat 
de kerkbestuurders trots waren op hun kerk bleek wel 
toen de Rotterdamse kunstenaar Auguste Moreau Val in 
1772 een verzoek indiende om gravures van het orgel te 
mogen maken. Met een inkoopprijs van twee gulden per 
stuk zou de kerkkas met 100 gulden kunnen worden ge-
spekt als de gravures voor drie gulden per stuk werden 
verkocht. De roem van het orgel bleek uiteindelijk toch 
niet zo groot, want in 1775 werd in de notulen opgeno-
men: “we zitten opgeladen met die zo qualijk uitgevallen 
prent van het orgel.”17

Librijemeester en scholarch

Naast de drukke verbouwingswerkzaamheden, het hoe-
den van zijn kudde en het dagelijks gekonkel en de pro-
blemen van de parochieleden, had Pieter Blauw ook een 
taak in het beheer van de boekencollectie van de Sint 
Janskerk. Als librijemeester moest hij zorgdragen voor de 
aankoop en het catalogiseren van boeken.18 De financie-
ring lag in handen van stadsbestuur en kerkmeesters. Of 
Blauw veel tijd aan de bibliotheek besteedde is twijfel-
achtig, want het bijschrijven van nieuwe aanwinsten in 
de catalogus gebeurde nog maar zelden. In ieder geval 
was het kerkbestuur niet tevreden met de gang van za-
ken. 

Het nieuwe koorhek, ontwerp van Jacob Otten Husly 
Het nieuwe koorhek, koorzijde (foto's: Nico J. Boerboom)
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19. UvA (bijz. collecties), Microfiche 660, Oprechte Haarlemsche 
Courant van 15 en 19 april 1777, p. 2. De collectie is na zijn dood 
geveild bij J. Hasebroek & Zn. te Leiden met een opbrengst van 
3217 gulden. 
20. samh, archief van de Latijnse school, inv.nr. 0183.2, 115 (verga-
dering 30-07-1770), 121 (vergadering 18-02-1772) en 135 (vergadering 
24-05-1773).
21. samh, Archief van de kerkmeesters, inv.nr. 0566. 19. en Smit, J., 
Een regentendagboek uit de 18 e eeuw (Assen 1952), 317-320.
22. J.G. Kikkert, Lodewijk Napoleon. Koning van Holland (Soesterberg 
2006), 103. Predikanten en voorgangers werden tot 1808 betaald 
door de gemeente of de stad. In de wet van 2 augustus 1802 werd 
opgenomen dat het salaris van kerkpersoneel door de staat betaald 
moest worden. 

Voorbeeld van achttiende-eeuwse boeken uit de Goudse librije (foto: Nico 
J. Boerboom)

In 1764 werd Blauw als librijemeester vervangen door 
Giisbertus Koen, rector van de Latijnse school. Koen 
kreeg nadrukkelijk de opdracht om de librije opnieuw 
te rangschikken en te categoriseren. Of het Pieter Blauw 
was die de librije heeft laten verslonzen en om welke re-
den is niet in de archieven terug te vinden. Het is echter 
merkwaardig omdat Pieter zelf een aanzienlijke en waar-
devolle boekencollectie bezat.19 Mogelijk lag het werk 
van bibliothecaris hem gewoon niet en functioneerde hij 
beter als scholarch van de Latijnse school, een presti-
gieuze functie die hij in 1772 aannam en tot 1776 bleef 
uitvoeren.20 De scholarchen vergaderen maandelijks en 
op de agenda stonden de financiën, lesboeken, vacatu-
res, examendata, de oraties en uitreikingen van de zil-
veren penningen. De scholarchen waren kritisch en elk 
agendapunt werd zorgvuldig afgehandeld. Zo mocht bij-
voorbeeld de stadsdrukker Johannes van der Klos wel de 
schoolboeken blijven leveren mits hij maar concurrerend 
was. De zilveren penningen werden altijd bij Jan van Oije 
besteld, maar toen zijn kwaliteit steeds minder werd, 
spraken de scholarchen hem daar op aan. De exacte bij-
drage van Pieter als scholarch is onbekend, maar uit de 
boeken blijkt niets van een bijzondere inbreng of duide-
lijke standpunten. 

Al hebben we nu een indruk van de bezigheden van 
Blauw, wie hij was is nog niet inzichtelijk. Aan de hand 
van een opmerkelijk incident kan echter een tipje van de 
sluier worden opgelicht.

Slimme zedenmeester

Zijn bezigheden met de kerkverbouwing, de bibliotheek 
en het schoolbestuur ten spijt, was Pieter Blauw in de 
eerste plaats predikant. Het voorbereiden van de zon-
dagse preek en de pastorale zorg legden beslag op hem. 
Binnen de geloofsgemeente deden zich geregeld peri-
kelen voor die om zijn tussenkomst vroegen. Een voor-
beeld daarvan is terug te vinden in het archief van de 
kerkmeesters.21 

Op 11 februari 1774 rond 8 uur ’s avonds werd de 
 familie Blauw opgeschrikt door geklop op de deur. Op 
de stoep stonden twee vrouwen, Neeltje de Wilde uit de 

Doelensteeg en Annigje Koolmees uit de Vrouwensteeg. 
Zij kwamen Blauw persoonlijk vertellen dat ze ernstige 
bezwaren hadden tegen het aankomende huwelijk van 
ene Jan Yserdraat met Caatje van der Spelt. Beide da-
mes konden namelijk “in het zekere berigten” dat Jan 
een verhouding had met Johanna Groenevelt. Neeltje 
en Annigje wisten dat zo zeker omdat Neeltje een nicht 
van Johanna was en Annige “stond over Johanna moeij” 
(was een tante van Johanna). Blauw heeft dit verhaal niet 
afgedaan als een roddel. Integendeel, hij nam Jan Yser-
draat flink onderhanden toen die samen met Caatje en 
hun vaders Willem Yserdraat en Cornelis van der Spelt 
kwamen verzoeken om in ‘de geboden te worden opge-
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van een koude kermis thuis toen Blauw weigerde om ‘de 
geboden te laten’ omdat hij zeer twijfelde aan de eerlijk-
heid van Jan. Blauw vroeg hem dan ook: 

zijn beide persoonen tesamen en elk voor het hun hoofd 
vrije persoonen en met niemand iets uitstaende hebbende 
als gevolg van de placaaten van den landen en de particu-
liere instructie van haar edele Groot Achtbare ten behoeve 
van de heeren Commissarissen tot de Huwelijkse zaken, 
uitgegeven den 30 Juny 1668 by ’t Collegie van de Magi-
straat, wat is daarop uwe antwoord?

Jan kon niets anders doen dan toegeven dat hij ook 
een relatie had met Johanna Groenevelt. Vader Yserdraat 
werd echter erg boos en ging meteen in de aanval toen 
hij merkte dat zijn zoon door de predikant gedwongen 
werd met Johanna te trouwen. Dat “zoude hij nimmer 
bewilligen”. Jan moest van Blauw eerst aantonen dat hij 
aan Johanna niets meer verplicht was en haar “te vree-
den had gesteld” voordat hij er zelfs maar over wou na-
denken om hem met Caatje te laten trouwen. De vol-
gende dag deed Blauw verslag bij de magistraat en hij 
weidde breed uit over de onbetamelijke handelingen 
van Jan Yserdraat. Maar Pieter Blauw wilde het stadsbe-
stuur ook niet tegen zich in het harnas jagen omdat zij 
immers zijn salaris betaalde.22 Hij wist precies waar zijn 
bevoegdheden lagen en hoe voorzichtig hij daarmee om 
moest gaan. Daarom gaf hij de hele zaak over aan het 
stadsbestuur om de zaak verder af te handelen, zodat hij 
zijn handen in onschuld kon wassen.

Ook Willem Yserdraat stapte naar het stadsbestuur 
maar dat weigerde om op zijn mondelinge klacht in te 
gaan en zond hem weg om “syn klagte in geschrift te 
stellen.” Op 22 februari 1774 werd het volgende in het 
rekestboek opgenomen: “Eene Yserdraat beklaagd zig 
dat ds. Blaauw weygert de gebooden te laten gaan van 
syn soon, gerenvoyeert om syn klagte in geschrifte te 
stellen.”

Yserdraat heeft getracht om in zijn schriftelijke klacht 
het stadsbestuur tegen Blauw op te zetten. Hij schreef 
namelijk dat Blauw zich met zaken bemoeide waar al-
leen het stadsbestuur over kon beslissen; “de heer 
Blaauw tot zulks recht had buyten aanseggen van haar 
Edele Groot Agtbaaren heeren.” Hij verzocht ook om 

Psalm over handen in onschuld wassen, uit: De kleine printbybel met 
kinderpsalmen (Amsterdam 1722) (dbnl)

nomen’. Dit verdient enige uitleg. Als een stel van plan 
was om te gaan trouwen dan vroegen ze de ondertrouw 
aan bij de predikant als ze tot de Gereformeerde Kerk 
behoorden, of bij het stadsbestuur als ze andersge-
zind waren. Dan liet de predikant driemaal ‘de geboden 
gaan’. In de regel betekende dit, dat de predikant het 
voorgenomen huwelijk drie zondagen voorafgaande aan 
de huwelijksdatum bekend maakte. Jan Yserdraat kwam 



136

Ti
di

ng
e 

20
17

meede op het schriftelyk berigt van Pieter Blauw, predikant 
alhier, en in agting genomen synde de quade conduites 
van gemelde Jan Yserdraat, is goedgevonden en verstaan 
denselve Yserdraat voor den tyd van veertien agter een vol-
gende dagen te doen setten te water en te brood in een van 
de castimenthuisjes deser Stede.23

Conclusie

Pieter Blauw heeft zich ingezet voor de luister van de 
Sint Jan en de rechtschapenheid van zijn parochieleden. 
Of hij alle taken met grote inzet heeft gedaan komt niet 
duidelijk uit de bronnen naar voren, al wijzen enkele fei-
ten in de richting van een lichte vorm van gemakzucht. 
Daarnaast kunnen we hem betichten van voorzichtig-
heid. Pieter moest acteren tussen twee ’heren’, God en 
het stadsbestuur, waarbij hij de één wilde dienen maar 
ook van de ander afhankelijk was. Dat maakte hem voor-
zichtig en hij probeerde elke schijn van eigenmachtig op-
treden te vermijden door de magistraten bij zijn beslis-
singen te betrekken of die zelfs helemaal aan hen over te 
laten. Het stadsbestuur op zijn beurt stond vierkant ach-
ter de predikant; Willem Yserdraat had ondanks zijn ver-
woede poging om het recht aan zijn kant te krijgen geen 
schijn van kans tegen de twee-eenheid kerk en bestuur.

de geboden door te laten gaan omdat “zyn aanklagers 
acties al rees vervallen was.” Daarmee bedoelde hij dat 
Johanna tegenover Yserdraat Jr. geen rechten meer kon 
doen gelden. Blauw kreeg het rekest overhandigd met 
de mogelijkheid om te reageren. De predikant was des 
duivels, maar niet alleen omdat vader Yserdraat op 22 
maart het rekest persoonlijk kwam afleveren. Nog kwa-
der werd hij doordat op de schriftelijke klacht een aan-
tekening stond dat de magistraatsvergadering besloten 
had dat Blauw zich zou moeten verantwoorden terwijl er 
nog helemaal geen vergadering was geweest, die stond 
namelijk gepland op 23 maart. Blauw had dus het rekest 
al ontvangen voordat erover vergaderd was. Waarschijn-
lijk was Willem Yserdraat direct naar secretaris Broers 
gestapt en heeft Broers er namens het college alvast de 
aantekening op gezet dat Blauw uitleg over het gebeurde 
zou moeten geven en heeft hij het papier gedateerd op 
23 maart. Blauw liet duidelijk zijn ongenoegen blijken in 
zijn schriftelijke weerwoord:

‘Zonder, Wel Ed: Gr: Achtbaare Heeren, eenige aan-
merkingen te maken op den weg langs welke mij dit 
request ter hand gekoomen is, nochte op de geringen feil 
die in den datum is ingeslopen, heb ik de eer en neem de 
vryheid (ten bewyse mijner bereidveerdigheid, om UEd 
Groot Achtbare, die ik naast God als mijne hooge en wet-
tige Overigheid van ganscher herten eerbiedige reken-
schap te geven van myne openbare handelingen zo in de 
zaak van de suppliant voornoemt als in alle andere).’ 

Blauw pakte dit handig aan door te vermelden dat hij 
het een vreemde manier vond waarop hij het rekest had 
ontvangen en door heel subtiel te noemen dat er waar-
schijnlijk een ‘feil [fout] in de datum’ was geslopen. 
Ondanks dat, schrijft hij dan tussen haakjes, was hij uit 
eerbied voor het stadsbestuur bereid om net als voor 
iedere andere aanvrager rekenschap te geven van zijn 
handelen. De manier waarop Blauw op de hoogte van de 
klacht werd gesteld was niet erg elegant maar hij stond 
niet alleen in zijn mening dat Jan er een “schandelyke en 
hemeltergende levenswyze” op na hield. Jan werd voor 
twee weken op water en brood opgesloten.

saterdag den 2e april 1774, collegie van de Magistraat. 
Gedelibreert wesende op de requeste van Jan Yserdraat als 

Fragment van één van de wa-
penborden; (het librijearchief 
SAMH) (foto: T. Wassenberg) 

23. J. Smit, 319-320.


