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16 Toen in de eerste maanden van 2014 het fun-

deringsherstel in het koor van de Sint-Jans-
kerk werd uitgevoerd, heeft daarbij voor het 
eerst archeologisch onderzoek binnen de 
kerk plaatsgevonden. Hoewel de kerk de rust-
plaats is van vele bekende en minder bekende 
Gouwenaars, is er bij voorgaande graafwerk-
zaamheden nooit onderzoek verricht naar de 
begraven personen die daarbij aangetroffen 
werden. Van de restauratie in het begin van de 
20e eeuw is dat wel te begrijpen; het archeolo-
gisch onderzoek stond toen nog in de kinder-
schoenen, maar ook bij het funderingsherstel 
in de jaren 1964-1980 is hier geen aandacht 
aan geschonken. Het nu uitgevoerde onder-
zoek toont aan hoeveel er geleerd kan worden 
uit de combinatie van archiefonderzoek en 
fysisch-antropologisch onderzoek van ske-
letresten. Het meest opvallende resultaat van 
de opgraving is echter de vondst van negen 
grafkelders van 17e- en 18e-eeuwse burge-
meestersfamilies binnen het hoogkoor. De 
ontdekking van de kelders werpt nieuw licht 
op de begrafenisgeschiedenis van een aantal 
belangrijke Goudse regentenfamilies.

De opgraving in het koor van de Sint-
Janskerk

Marcel van Dasselaar

De opgraving in het koor (gestippeld) getekend op de over-
zichtskaart van restaurator Cuypers (1940, Bron: beeldbank 
rce, objectnummer 19385)

ondergronds
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in de 17e eeuw (Anna Willemsen en Trijntgen Fransz.) 
of de 18e eeuw (Thomas de Sitter, Christoffel Pierson, 
Sara Hendrina Raket en Maria van den Brouck). De laat-
ste bijzondere begraving in de kooromgang is het graf 
van een jongen van circa 16-18 jaar oud, die als enige 
van de aangetroffen begravingen met het hoofd naar 
het oosten begraven is. In de grafboeken is zijn naam 
niet aangetroffen. Op initiatief van de Sint-Janskerk is 
‘dit mysterie’ gebruikt als aanknopingspunt voor het 
publieksboekje Het graf van een straatjongen. De gege-
vens uit de opgraving worden hierin gecombineerd met 
een fictief verhaal over het leven van deze 18e-eeuwse 
straatjongen ’Jacob’. Voor de publicatie werd door Maja 
d’Hollosy een gezichtsreconstructie van Jacob gemaakt, 
die in een vitrine in de kerk is tentoongesteld. Tezamen 
met andere bijzondere vondsten uit de opgraving zal de 
reconstructie een plaatsje krijgen in de nieuwe entree 
van de kerk, die begin volgend jaar wordt ingericht.

‘Kelders op het koor’

Terwijl de burgers in de kooromgang ‘in het zand’ begra-
ven werden, was het hoogkoor vanaf het einde van de 

 Begravingen in de kooromgang

Grote delen van de bodem in het koor zijn verstoord 
door herstelwerkzaamheden aan de funderingen door 
Cuypers en Kromhout in 1902. Toch werden in de koor-
omgang nog de resten van eenenveertig begravingen 
uit de 17e tot 19e eeuw opgegraven. Het betreft zeven 
complete en dertig gedeeltelijk intacte begravingen van 
volwassen personen en vier kinderbegravingen. Uit de 
combinatie van de informatie die uit de grafboeken is 
verzameld en het fysisch-antropologisch onderzoek zijn 
de vermoedelijke namen bekend geworden van twaalf 
personen die in de kooromgang begraven zijn.1 Zes per-
sonen zijn met vrij grote zekerheid geïdentificeerd. Dit 
zijn P. de Jong, Pleunis van Geelen, Alida Gusla, Neeltje 
Splinter, Neeltje Koevoet en Hillegonde van der Kind, al-
len begraven in het begin van de 19e eeuw. Daarnaast 
zijn de namen van zes personen met een mindere mate 
van zekerheid bepaald. Deze personen zijn begraven 

Fysisch antropologe Barbara Veselka (rechts) en Golda-lid Anita Zwart 
bij ‘het graf van de straatjongen’ (foto: auteur)

De gezichtsreconstructie van Jacob ‘de straatjon-
gen’ (foto: André Bomhof, Golda)

1. Het archiefonderzoek is uitgevoerd door mevr. Henny van Dol-
der-de Wit, het fysisch antropologisch onderzoek door drs. Barbara 
Veselka.
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17e eeuw gereserveerd voor een categorie luxere begra-
vingen: de ‘kelders op het koor’, zoals ze in de grafboe-
ken omschreven worden. In het hoogkoor zijn nu negen 
grafkelders aangetroffen, met in een aantal van de kel-
ders nog resten van de begraven personen. Met name de 
vondst van zeven individuen in Kelder III is een, niet al-
leen voor Gouda, uitzonderlijke archeologische vondst. 
Om te bepalen wie in de kelders begraven waren, is al 
tijdens de opgraving aanvullend archiefonderzoek uit-
gevoerd. Hiervoor was een aantal bronnen voorhanden. 
De bouw van acht familiekelders is beschreven in het 
grafboek van 1702-1817. De negende kelder is een ou-
dere, vermoedelijk 17e-eeuwse, kelder die in 1702 reeds 
buiten gebruik was geraakt en daarom niet meer in het 
grafboek werd beschreven.

Voorafgaand aan de opgraving was niet duidelijk waar 
deze acht grafkelders zich bevonden. Wél was er een on-
geveer eind 18e-eeuwse zerkenkaart van de Sint-Jans-
kerk waarop negentien zerken getekend zijn. Slechts 
enkele van de originele zerken zijn bewaard gebleven en 
deze zijn na de voorgaande restauraties verspreid in de 
kerk terechtgekomen. De afmetingen van deze zerken 
kunnen vergeleken worden met de getekende afmetin-
gen op de zerkenkaart. Ook blijken de getekende zer-
ken op een logische wijze te passen op de aangetrof-
fen kelders (zie de twee afbeeldingen), waardoor de 
beschrijving van de acht kelders in het grafboek beter 
te plaatsen is. Van enkele kelders worden de afmetin-
gen genoemd en soms ook de ligging ten opzichte van 
een andere kelder. Deze gegevens konden nu vergeleken 

Overzicht van de grafkelders binnen het hoogkoor (foto:auteur)
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Na opgraving van het hoogkoor kan geconcludeerd 
worden dat de beschrijving van de kelders achter in het 
grafboek van 1702-1817 de volledige administratie blijkt 
te zijn van het eigendom van de acht grafkelders in het 
koor die in deze periode in gebruik waren (Grafkelder I 
t/m VIII). De beschrijving van de kelders in het grafboek 
begint aan de oostzijde van het koor. Daar zijn nu de 
resten aangetroffen van twee grafkelders, kelder VII en 
VIII.2 De grafkelder van Mr. Arent Vossenburgh wordt als 
volgt omschreven: ‘keldergrafstede op ’t oostende van ’t 
hooge Choor, besuyden de kelder van de heer Mr. Jacob 
van der Tocht zaliger’. Vossenburgh moet dus de eige-
naar van kelder VIII zijn, die ten zuiden van de andere 
kelder in het oostelijk deel van het koor lag (kelder VII), 
waar Mr. Jacob van der Tocht eigenaar van was. De kel-
der van Vossenburgh werd al genoemd in 1679, dus ruim 
voor zijn overlijden in 1693. Het eigendom van de kelder 
van Vossenburgh ging bij zijn dood in 1693 over naar Sara 
Vossenburgh (1634-1716, zijn zus). Na haar dood in 1728 
werd het eigendom van de grafkelder gedeeld door Mr. 
Arend van der Burgh (1676-1735, zoon van Sara) en Mr. 
Gerard van Brandwijk (1704-1762, kleinzoon van Sara). 
De kelder van Van der Tocht (kelder VII) was volgens het 
grafboek ‘beleyt met drie sarcken’, hetgeen overeen-
komt met de tekening van de zerkenkaart, waar zerk 
14,15 en 16 op de kelder liggen. De grote zerk van Van 
der Tocht is bewaard gebleven en ligt nu onder glas 23 
in de Sint-Janskerk. Deze zerk heeft de juiste afmetin-
gen voor zerk 16 van de zerkenkaart (ca. 2,5 x 1,7 m). 
Na zijn dood ging het eigendom van de kelder over in 
handen van zijn zoon, ook Jacob van der Tocht geheten, 
en daarna nog vijf andere personen.

De beschrijving in het grafboek gaat verder met de kel-
der van de heer Mr. Melchior Gerard van Rietveld (1645-
1700), die reeds in 1695 een kelder liet maken ‘ter groot-
te van vier ordinaire graven’. De ligging van de kelder 
wordt niet verder omschreven, maar uit de beschrijving 
van de in 1781 gebouwde kelder van Mr. Adriaan Prins zal 
blijken dat kelder III de grafkelder van Van Rietveld is en 
kelder I de grafkelder van Prins. In de beschrijving van de 
kelder van Prins, die door zijn schoonzoon, Mr. Cornelis 
Johan de Lange van Wijngaarden wordt betaald, worden 

worden met de afmetingen van de opgegraven kelders 
en hun onderlinge relatie. Hiermee zijn de oorspronke-
lijke eigenaren van de acht genoemde kelders met vrij 
grote zekerheid te bepalen.

De eind 18e-eeuwse zerkenkaart met genummerde zerken (foto: auteur; 
samh, archief 1287, inv. nr. 145)
Zerk 1 en 2 lagen op kelder I
Zerk 12 en 13 lagen op kelder VI
Zerk 5 lag op kelder II 
Zerk 14, 15 en 16 lagen op kelder VII
Zerk 3, 6 en 7 lagen op kelder III 
Zerk 17, 18 en 19 lagen op kelder VIII
Zerk 4 en 8 lagen op kelder IV 
Er lag geen zerk (meer) op kelder IX

2. Deze beide kelders zijn bij de restauratie van het koor in 1902 
gedeeltelijk gesloopt, maar in 1916 (groter) herbouwd om de uitge-
nomen Goudse glazen in te bewaren (zogenaamde glaskelders). De 
originele afmetingen van de kelders zijn af te leiden uit de teke-
ning op de 18e-eeuwse zerkenkaart.
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de afmetingen genoemd. Het is ‘een kelder ter lengte 
van elf voeten en ter breedte van agt en een halve voet 
buitenwerk’. Verder ligt de kelder van Prins ‘bezijden 
den ingang van de familie van den heer van Rietveld’. De 
afmetingen van kelder I (ca. 3,0 x 2,5 m) komen als enige 
van de aangetroffen kelders overeen met de genoemde 
afmetingen van de kelder van Prins. Uit de beschrijving 
van de ligging naast ‘de ingang’ van de kelder van de 
heer Van Rietveld wordt geconcludeerd dat kelder III het 
graf van Van Rietveld moet zijn. Het langgerekte deel aan 
deze kelder is ‘de ingang’ naar de eigenlijke rechthoe-
kige grafkelder (zie afbeeldingen van de zerkenkaarten). 
Kelder III is een van de twee grootste kelders (ca. 3,5 x 
3,0 m), wat overeenkomt met de afmetingen van ‘vier 
ordinaire graven’. In het grafboek wordt nog expliciet 
vermeld dat het graf van Prins (Grafkelder I) ook als graf 
voor zijn dochter Elisabeth en haar man Mr. Cornelis Jo-
han de Lange van Wijngaarden zou gaan dienen, maar 
daar is later toch vanaf gezien. Cornelis Johan de Lange 
van Wijngaarden heeft in 1810 voor zijn vrouw Elisabeth 
Prins, zichzelf en hun kinderen een nieuw graf gekocht in 
de Coolkapel.3 De zerken 1 en 2 van de kelder van Prins 
zijn (mogelijk in 1795), beschadigd en/of verwijderd. In 
dat jaar werd door de Bataafse overheid besloten dat 
alle familiewapens van zerken en grafkapellen verwijderd 
moesten worden.4 De zerken zijn door de familie in 1870 
vervangen door nieuwe exemplaren, die vermoedelijk 
beide nog in de kerk aanwezig zijn. In de noordelijke 
kooromgang ligt de zerk met het familiewapen van Prins 
(3,15 x 0,95 m), overeenkomstig de afmetingen van zerk 
1 en 2 op de zerkenkaart. De bijbehorende zerk ligt ver-
moedelijk in het vak onder glas 23, vlakbij de zerk van 
Van der Tocht. Deze zerk (zonder inscriptie) is exact even 
groot als die met het wapen van Prins en is gemaakt van 
dezelfde opvallend lichtblauw/grijze natuursteensoort.

Het grafboek van 1702-1817 noemt van nog één ande-
re kelder de afmetingen. In 1699 werd door Sibilla Snels, 
de weduwe van burgemeester Van Ylem een kelder ‘ter 
lengte van negen voet, vijff duym, ende ter breedte van 
vier voeten’ gekocht. De afmetingen van de kleinste 
kelder die is blootgelegd, Kelder II (3,0 x 1,2 m), komen 
goed overeen met deze maten. Na het overlijden van Si-

billa Snels kwam de kelder achtereenvolgens in eigen-
dom van Mr. Jacob Snels (in 1757, haar zoon), Emerentia 
Snels (1763, zijn dochter), Marcellus Bisdom, heer van 
Vliet (1802), Jasper Bleuland (23 mei 1807) en Dirk van 
der Starre (25 mei 1807). Uit de laatste snelle wisselin-
gen van het eigendom van de kelder blijkt overigens wel 
dat niet iedereen die de kelder in bezit gehad heeft, er 
ook daadwerkelijk zelf in begraven is. De laatstgenoem-
de Dirk van der Starre is dat waarschijnlijk ook niet. In 
de grafboeken wordt namelijk een wisseling van zijn graf 
opgetekend. De erven van Dirk van der Starre kregen in 

Overzicht van Grafkelder I, II en III. In Kelder III worden de resten van 
familie Van Rietveld onderzocht (foto: auteur)
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een kelder van ‘twee & een halve grafsteeden’, de kelder 
van de heer Joris de Lange ‘van de grootte van drie gra-
ven en een half’. Gezien de afmetingen van de twee res-
terende kelders zal kelder IV van De Moor van Immerzeel 
zijn geweest en kelder V van Joris de Lange. De laatstge-
noemde kelder veranderde na de eerste koop door Mr. 
Joris de Lange niet van eigendom. De kelder van familie 
de Moor van Immerzeel werd in 1729 aangeschaft door 
dr. Gualtherus de Moor van Immerzeel en kwam bij zijn 
overlijden in 1754 in handen van zijn broer Mr. Bartho-
lomeus de Moor van Immerzeel. Hierbij werd opgemerkt 
dat een deel van het eigendom in handen bleef van Maria 
Magdalena de Moor van Immerzeel. 

Kelder IX, waar volgens de eind 18e-eeuwse zerken-
kaart geen zerk (meer) op lag, wordt mogelijk nog wel 
genoemd in het grafboek van 1620-1669. Daarin wordt 
een kelder in het koor genoemd, ‘twee grafsteden groot 
bij de laatste pylaar aan de zuidzijde van het koor’. Deze 
kelder werd aangelegd door Jonkheer Gijsbert van Op-
hemert (1635). Daarnaast worden nog twee kelders ge-
noemd die in het hoogkoor gebouwd zouden kunnen 
zijn. In 1645 wordt in het koor de grafkelder van Willem 
Jansz. de Vrije genoemd en in 1700 de kelder van domi-
nee Sebastianus Borstius. Ook deze kelders zouden kel-
der IX kunnen betreffen. Anders zijn ze wellicht al eerder 
afgebroken, bijvoorbeeld voor de bouw van één van de 
andere kelders of tijdens de aanleg van een grote kne-
kelput die in 1740 werd aangelegd. In het grafboek van 
1702-1817 wordt kelder IX niet meer genoemd.

Slotwoord 

In de studie ‘Met goed fatsoen’ van De Jong, die handelt 
over de elite in de Hollandse stad Gouda van 1700-1780, 
zijn de geschiedenissen van de regentenfamilies van de 
stad beschreven. In de studie komen de families Van der 
Tocht, Vossenburgh, Van der Burgh, De Moor van Im-
merzeel, Prins, De Lange, Van Rietveld, Van Brandwijk 
en Snels naar voren als invloedrijke regentengeslachten, 
die met een beperkt aantal andere families de touwtjes 
in handen hadden in de stad. De aanwezigheid van hun 
grafkelders in het koor van de Sint-Janskerk was echter 

1817 (ook) een andere kelder in het koor in eigendom, 
namelijk de grafkelder die volgens het grafboek 1702-
1817 in 1763 werd gebouwd voor Mr. Gerard van Brand-
wijk (Kelder VI).

Dirk (of een van zijn erfgenamen) kocht ook een graf-
steen, de zeer fraaie zerk van Jacob van Borssele (over-
leden 1521), waar zijn eigen naam en die van zijn vrouw 
Elisabeth Catharina Ledeboer op werden bij gegraveerd.5 
De afmetingen van deze zerk (2,0 x 3,0 m) komen over-
een met zerk 13 op kelder VI. Ook op grond van een la-
tere bron weten we de afmetingen van deze grafkelder 
van familie Van der Starre. In 1830 werd de kelder opge-
meten in verband met het einde van de begravingen in 
de kerk. De gemeente Gouda bood families met graven 
in de Sint-Janskerk vervangende grafruimte aan op de 
nieuw aan te leggen Algemene Begraafplaats (de ‘Oude 
Begraafplaats’ in de Korte Akkeren).6 De afmetingen van 
de kelder waren: binnenwerks 9 voet 10 duim bij 8 voet 
4 duim, de diepte was 5 voet, wat goed overeenkomt 
met de afmetingen van kelder VI (3,1 x 2,7 m).7 Uit de 
beschrijvingen blijkt dus dat kelder VI de kelder van de 
erven van Dirk van der Starre was, die oorspronkelijk 
werd gekocht door Emerentia Snels, als weduwe van Mr. 
Gerard van Brandwijk.

Na het toeschrijven van bovengenoemde zes van de 
acht kelders, die in het grafboek van 1702 -1817 worden 
beschreven, blijven kelder IV en V over. Deze twee kel-
ders kunnen alleen aan de eigenaren worden toegekend 
op grond van de onderlinge afmetingen. De kelder van 
familie de Moor van Immerzeel wordt omschreven als 

3. Van Dolder-de Wit 2010, 31. De Coolkapel zelf werd in 1516 al 
gebouwd, en is nu genoemd naar de 17e-eeuwse eigenaar van de 
kapel, burgemeester Aemilius Cool. Vermoedelijk in de Coolka-
pel zijn tijdens een vorige restauratie koperen grafplaatjes van de 
vrouw (Elisabeth Prins) en dochters van De Lange van Wijngaarden 
opgegraven.
4. Van Dolder-de Wit, 2010, 5.
5. Deze zerk is opgenomen in de database Medieval Memoria On-
line. MeMo memorial object ID1285.
6. Bontenbal 2003, noot 18. Bron: samh AC 617 inv.nr. 1.
7. Vermoedelijk is de kelder in 1916 opnieuw opgemetseld als ‘glas-
kelder’, naar het voorbeeld van de oude kelder.
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de resten van begravingen die nog intact in de grafkel-
ders of de graven in de kooromgang werden aangetrof-
fen, hebben de kerk tijdelijk verlaten voor het fysisch 
antropologisch onderzoek. Na afloop van het onderzoek 
zijn ook deze skeletresten herbegraven in een nieuwe 
kelder, die speciaal voor dit doel gemaakt is in de noor-
delijke kooromgang. 
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volledig in de vergetelheid geraakt. Voorafgaand aan de 
opgraving was er weinig meer bekend van dit deel van de 
begrafenisgeschiedenis van de kerk. Nadat in het begin 
van de 19e eeuw een einde kwam aan het begraven in 
de kerk, verdwenen de grafkelders letterlijk en figuurlijk 
uit beeld. Vermoedelijk zijn de grafzerken reeds in de 
19e eeuw van de kelders verwijderd of uiterlijk tijdens 
de grootschalige restauratie van het koor door Cuypers 
en Kromhout in 1902. Een (groot?) deel van de zerken 
van de regentenfamilies zal al eerder zijn ontdaan van de 
familiewapens, namelijk door de patriotten na de Franse 
inval in 1795. Alleen de fraai versierde grafzerk van Mr. 
Jacob van der Tocht en de door Dirk van der Starre her-
gebruikte zerk van Jacob van Borssele zijn bewaard ge-
bleven.

Van archeologisch onderzoek was in de tijd van Cuy-
pers en Kromhout nog geen sprake. Afgezien van de op-
getekende resten van de funderingen van de kolommen, 
die van belang waren voor het bouwkundig herstel van 
de kerk, is er welgeteld één foto bewaard gebleven van 
de ontgraving rondom de kolommen, waarbij toch ook 
honderden begravingen moeten zijn gevonden. De grote 
hoeveelheid netjes opgestapeld botmateriaal, die in de 
werkputten van de restauratie van 1902 is aangetroffen, 
toont echter aan dat de botresten ook toen met respect 
behandeld werden. De resten van de begravingen zijn bij 
het graven van de werkputten voor het funderingsherstel 
verwijderd en vermoedelijk apart bewaard. Na afloop 
van de restauratie zijn ze weer ‘netjes’ in de werkput-
ten begraven. Nu ruim honderd jaar later opnieuw een 
restauratie van de fundering van het koor aan de orde 
was, bestond bij het kerkbestuur ook de wens om al het 
aangetroffen botmateriaal in de kerk te herbegraven. 
Al het botmateriaal dat eerder werd herbegraven na de 
restauratie in 1902 werd opnieuw verzameld en samen 
met een grote hoeveelheid botmateriaal uit de oudere 
knekelput uit 1740 herbegraven in de grafkelders in het 
koor. De resten van de grafkelders van de burgemeesters 
zijn onder de nieuwe vloer bewaard gebleven en vrijwel 
geheel gevuld met het verzamelde botmateriaal. Alleen 

Een blik in Grafkelder IV, gebouwd door familie De Moor van Immerzeel 
(foto:auteur)


