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koor van de Sint-Janskerk tussen 2014 en 
2015 deden archeoloog Marcel van Dasse-
laar en ik een grondig onderzoek naar eige-
naren van de grafkelders die in deze periode 
zichtbaar werden. Daarbij was er één naam 
die in het bijzonder onze nieuwsgierigheid 
wekte: die van Dirk van der Starre (1765-1817). 
Zijn naam en die van zijn vrouw Elisabeth 
 Catharina Ledeboer staan in eenvoudige 
witte letters op een van de oudste zerken in 
de kerk met het jaartal 1521. Deze kolossa-
le, rijk gebeeldhouwde steen dekte ooit het 
graf van een kastelein van Gouda, Jacob van 
Borselen.1 Een merkwaardige combinatie, te 
meer omdat Elisabeth Ledeboer nooit in de 
kerk is begraven. En wat bracht de familie 
Van der Starre er toe om nog in de 19de eeuw 
twee grafkelders te kopen? Streefden zij naar 
hoger aanzien? Als de inscriptie bedoeld was 
om hun namen onsterfelijk te maken, dan is 
dat gelukt. Wie zou er anders geweten heb-
ben van Dirk van der Starre en zijn vrouw?  

Dirk van der Starre en de belevenissen 
van een juwelier in de Franse tijd

Henny van Dolder – de Wit

Het ontwerp voor de preekstoelbekroning, die wat het bovenste gedeelte 
betreft veel uitbundiger werd uitgevoerd. Bij voltooiing van de bouw in 
1810 gaf Jan van der Haas de ontwerptekeningen terug, vergezeld van 
een door hem bijgehouden aantekeningenboek. Dat ging helaas verloren, 
anders wisten we misschien wie tot deze verandering opdracht gaf. Teke-
ning van Jacob Otten Husly, eind 18de eeuw  (foto: samh).

De familie

Volgens de alfabetische begraafregisters in het Streek-
archief Midden-Holland kwam de naam Van der Starre 
in de 18de en 19de eeuw in Gouda veel voor. De Dirk die 
we zoeken werd op 21 augustus 1765 gedoopt in de Sint-
Janskerk, als zoon van Gerhardus van der Starre en Maria 
Catharina Swartveld. Hij trouwde op 15 mei 1791 met de 
uit Haastrecht afkomstige Elisabeth Catharina Ledeboer 
(1771-1837), dochter van Abraham Ledeboer en Elisa-
beth van Rijn. Zijn bedrijf van goud- en zilverkashouder 
oefende hij uit aan de Hoogstraat O 92 (nu huisnummer 
15, Phone House). Het echtpaar kreeg vier kinderen. 
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De opgang naar de preekstoel, ontwerp van Jacob Otten Husly, eind 18de 
eeuw. ( foto: samh).

Pas in 1806 kwamen de ontwerptekeningen van Jacob 
Otten Husly weer tevoorschijn. Het kerkbestuur had er 
kennelijk geen moeite mee dat ze waren uitgevoerd in de 
inmiddels verouderde Lodewijk XVI-stijl. In maart 1807 
begonnen de werkzaamheden.3 Daarbij maakte men 
dankbaar gebruik van het vakmanschap van een gepensi-

Maria Catharina Elizabeth (1792) en Abraham Gerardus 
(1794) zijn beiden jong gestorven. Daarna werden nog 
twee kinderen geboren: Abraham Gerardus in 1797 en 
in 1799 een dochter, die dezelfde namen kreeg als haar 
overleden zusje. 

Aankoop van de eerste grafkelder

Dirk moet niet onbemiddeld zijn geweest, want hij kocht 
op 23 mei 1807 een grafkelder die in 1699 was gebouwd 
op verzoek van Jacoba Sibilla Snels, lid van een Goudse 
vooraanstaande familie. Het graf wisselde daarna door 
erfenis en verkoop verschillende keren van eigenaar. 
Een laatste rustplaats op het hoogkoor van de kerk was 
alleen voorbehouden aan zeer welgestelden, de burge-
meesters moesten er zelfs hun goedkeuring aan hech-
ten. Bij de namen van personen die hier zijn begraven 
staat vermeld: ‘eigen graf op het hoog choor’.2 Tegen 
het eind van de 18de eeuw komt deze toevoeging niet 
meer voor, de keldergraven op het koor bezaten niet 
langer de voorname uitstraling van weleer. Bovendien 
maakte de Franse bezetter korte metten met adel en 
elite. Behalve deze grafkelder bezat Van der Starre nog 
twee graven elders in de kerk.

Een nieuwe preekstoel

Op 27 mei 1809 trad Dirk aan als kerkmeester van de 
Sint-Janskerk. In die tijd vond de bouw plaats van de 
huidige preekstoel en het doophek. Dit project stond 
omstreeks 1790 op het programma, de tekeningen lagen 
al klaar, toen het kerkbestuur zich plotseling geplaatst 
zag voor onvoorziene uitgaven, waaronder de bouw van 
een nieuw kostershuis.

1. De zerk ligt nu in de kooromloop bij glas 16/17.
2. Met ‘hoogkoor’ wordt bedoeld de ruimte binnen de pilaren. 
Daaromheen spreekt men van ‘kooromloop’
3. De architect Jacob Otten Husly (1730-1796) was onder meer de 
ontwerper van het koorhek in de Sint-Janskerk, gebouwd van 1778-
1782 en het bekende gebouw Felix Meritis (Gelukkig door verdien-
sten) in Amsterdam.
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oneerde timmerman, Jan van der Haas, die in het Oude-
mannenhuis woonde. Hij genoot kennelijk een goede re-
putatie, want zijn beloning bestond uit het voor die tijd 
riante bedrag van 1000 gulden. Hij mocht zelf timmerlui 
in dienst nemen en de benodigde materialen bestellen, 
waarvoor het kerkbestuur hem een ‘identiteitsbewijs’ 
verleende. Voor het houtsnijwerk koos hij de beeldhou-
wers J. Heyken uit Dordrecht en E. Mulder uit Den Haag.

Daling van de inkomsten

De bouw begon in een tijd dat het met de financiën 
van de kerk snel bergafwaarts ging. Met de scheiding 
van kerk en staat in 1796 kwamen veel oude privileges 
te vervallen. Op 9 juli 1809 woonde Van der Starre een 
van zijn eerste vergaderingen als kerkmeester bij. Daar 
kwam een brief ter sprake van koning Lodewijk Napole-
on, gedateerd 2 augustus 1808, met de mededeling dat 
per 1 januari 1810 de landelijke en stedelijke financiële 
bijdragen aan kerkelijke medewerkers (kosters, voorle-
zers, voorzangers, catechiseermeesters et cetera) zou-
den worden stopgezet. Dan waren er nog de lange, vaak 
in twee talen gestelde vragenlijsten betreffende diverse 
inkomsten van de kerk, die de administratie tot in het 
kleinste detail moest beantwoorden. In oktober 1809 
leende Van der Starre 1050 gulden aan het kerkbestuur, 
in datzelfde jaar verstrekten hij en kerkmeester Smits elk 
nog eens 500 gulden om de lopende rekeningen te kun-
nen betalen.

De rekening van George Heyken

Dirk van der Starre was kennelijk een man van aanzien, 
want op 22 januari 1810 werd hij met een ruime meer-
derheid van stemmen (189-1) uit een tweetal kandidaten 
herkozen als kerkmeester. Hij werd door de president 
van het kerkbestuur ‘op eene zeer vriendelijke en gepas-
te wijze met zijn aanstelling gefeliciteerd, met toewen-
sing van alle mogelijke genoegens in het uitvoeren zijner 
post, onder aanbieding van onderlinge vriendschap’. Be-
halve zijn vrouw hebben ook zijn dan 12-jarige zoon en 
10-jarige dochter recht op een vrije zitplaats in de kerk.4

Op 2 september van dat jaar zag Dirk het werk aan de 
kansel en het doophek voltooid, maar betaling aan de 
handwerkslieden bleef achterwege. In een brief, geda-
teerd 29 juli 1811, herinnerde de beeldhouwer J. Heyken 
het kerkbestuur er aan dat zij hem nog geld schuldig wa-
ren, en niet weinig ook: 1938 gulden en 13 stuivers. Hij 
had de vordering in handen gesteld van de firma Klerk 
& Voogd. Het kerkbestuur besloot hem 400 gulden te 

De grafkelder waarin Dirk van der Starre zijn laatste rustplaats vond. 
(Foto: Marcel van Dasselaar)

4. KM 476, 22r: Maria Catharina Elisabeth van der Starre, vrij zijnde 
als kerkmeesters dogter, komt het regt toe van stoel LC no. 33 alhier 
en 22v: Abraham Gerardus van der Starre en Jacobus Elisa Bolding, 
vrij zijnde van het regt van een zitplaats in de 4 binne banken als 
kerkmeesters zoons.
5. Het recht van vendu of slaggeld, een belasting van 5% die ten 
bate van de Sint-Janskerk moest worden betaald van alle inboedels 
en huisraad die bij verkoop of erfhuis binnen de stad werden ver-
kocht. Dit privilege werd aan de kerk verleend in 1497. Het werd 
om de zes jaar verpacht evenals het recht van exu, dat aan de kerk 
werd toegekend in 1422. Dat was de 50ste penning van goederen 
die wegens erfenis of anders naar buiten de stad vervoerd werden.
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aan de voorwaarden die hij bij zijn lening stelde. Hij eiste 
een obligatie, omdat hij van de 3000 gulden nooit een 
bewijs kreeg, het stond alleen vermeld in de notulen. Op 
28 juni dagvaardde hij de kerkmeesters voor de vrede-
rechter. Hij toonde zich nog eenmaal bereid om de 3000 
gulden aan te vullen tot 4000, mits Heyken zijn geld 
kreeg. Na een periode vol onaangename verwikkelingen 
eiste Van der Starre  op 14 september met onmiddellijke 
ingang zijn lening van 4000 gulden terug. De kerkmees-
ters boden aan hem de verschuldigde rente te betalen, 
maar dat weigerde hij en dreigde nogmaals de zaak voor 
de rechter te brengen. Dat werd op het nippertje voor-
komen, doordat kerkmeester Smits zijn lening overnam.

Dirk moet erg teleurgesteld zijn geweest; nadat hij 
de vergaderingen van het kerkbestuur al enige tijd niet 
meer bijwoonde, diende hij op 1 maart 1814 schriftelijk 
zijn ontslag in als kerkmeester. Het duurde toen nog 
twee jaar eer de rekening met Heyken werd vereffend. 
In een van zijn laatste brieven stond dat hij de behande-
ling door de kerkmeesters als ‘onredelijk en koel’ had 
ervaren.

De predikanten trekken aan de bel

In 1812 was al aangekondigd dat de kerk ook het recht 
op de vendu of slaggeld en het exu zou worden ont-
nomen, twee privileges die eeuwenlang een vaste in-
komstenbron vormden.5 Protesten hiertegen tot aan de 
hoogste instanties mochten niet baten. Eind 1815 was er 
nog één gulden in kas, het jaar daarop vermeldde het 
saldo:‘nihil’.

Heyken was niet de enige die in geldnood geraakte. 
Op herhaaldelijk aandringen van de predikanten Krom, 
Van Meerten, De Visscher en Bussing kregen zij eindelijk 
hun achterstallige traktement uitbetaald over de jaren 
1810 tot en met 1816, inclusief de door hen persoonlijk 
voorgeschoten vergaderkosten voor classis en synode, in 
totaal 2128.15.0.

De tweede grafkelder

Dirk van der Starre overleed op 17 september 1817, 52 

betalen ‘zijnde het slot der rekening van 1809’. Ook Mul-
der vroeg om betaling, hoewel dat bedrag veel lager was: 
573 gulden en 17 stuivers. Hieruit blijkt dat Heyken het 
voornaamste houtsnijwerk verrichtte en de eenvoudige 
decoraties aan Mulder overliet.

Bezuinigingen

Vanwege het toenemend geldtekort was het kerkbestuur 
met een commissie van financiën bezig om op elk denk-
baar niveau te bezuinigen ‘om buiten hunne importante 
schulden te geraken’. Men dacht daar vier jaar voor no-
dig te hebben. 

In augustus 1811 drong Heyken aan op betaling van het 
restant van zijn rekening, groot 1537.13.0 ‘omdat hij met 
schande bedreigd werd’. De commissie van financiën 
vroeg hem ‘ten ernstigste’ van zijn vordering af te zien, 
het was hun ‘…volstrekt onmogelijk hem nu te betalen’.  
In december presenteerde makelaar P. Knox aan de 
Turfmarkt tevergeefs een wissel van Heyken, groot 
1537.13.0. Op 23 december schreef Coenraad Harden-
berg, ‘keizerlijk notaris, presiderende in de stad en het 
canton Gouda, departement van de Monden van de 
Maas’ namens P. Knox een verzoek om betaling. Hij be-
zorgde die persoonlijk bij president kerkmeester Willem 
Bolding aan de Gouwe. Die weigerde echter het open-
staande bedrag te voldoen.

De zaak sleept zich voort…

Het jaar 1812 was nog maar enkele dagen oud of Hey-
ken liet al weer van zich horen, hij vroeg  ‘waarom hij zo 
teleurgesteld en in de meest penibele omstandigheden 
gebracht wordt’ met als gevolg dat zijn crediteuren hem 
‘uiterst lastig vallen’. De kerkmeesters stelden voor om 
op 15 februari weer 400 gulden te betalen. Ook Mulder 
liet van zich horen. De totale schuld van de kerk was in-
middels opgelopen tot 8787.5.0. Van der Starre stelde 
3000 gulden beschikbaar, maar vroeg zich tegelijk af 
waarom zijn geld en dat van kerkmeester Smits niet werd 
gebruikt om de beeldhouwers te betalen. In april zette 
hij het kerkbestuur onder druk om eindelijk te voldoen 



140

Ti
di

ng
e 

20
15

jaar oud. Het bedrag dat de familie neertelde voor het 
luiden van de klokken (36.12.0) bewijst dat hij als een 
regent naar zijn laatste rustplaats werd gedragen. Zijn 
erfgenamen kochten drie maanden na zijn overlijden (op 
18 december 1817) nóg een grafkelder, die in 1763 eigen-
dom was van Emmerentia Snels, omschreven als  ‘een 
grafstede op het koor met de daarop liggende zerk’. 
Dit verwijst naar de grafsteen van  kastelein Jacob van 
Borselen.6 Die kwam nu in bezit van de weduwe Van der 
Starre, haar zoon Abraham en dochter Maria, die op 18 
september 1818  trouwde met Albartus Gerrit Reyers 
(1796-1872) uit Arnhem, luitenant van het 11de bataljon, 
in garnizoen in Gouda.

Conclusie

Bleef de vraag: waarom staan de namen van dit 19de 
eeuwse echtpaar op de 300 jaar oude zerk? Marcel 
kwam tot de volgende veronderstelling: met de aankoop 
van de tweede grafkelder werd de zerk van Van Borse-
len eigendom van de familie Van der Starre. Die legde 
men op de grafkelder waarin Dirk lag begraven. Daarna 
werd er een nieuwe (nog grotere) zerk op de kelder uit 
1817 geplaatst, waarvan de maten bekend zijn door een 
schetstekening. (Er zijn geen aanwijzingen dat Dirk in 
deze kelder zou zijn (her)begraven). Vervolgens wer-
den de namen van het echtpaar op de oude zerk aan-
gebracht, het gaf aan de laatste rustplaats van Dirk een 
voorname uitstraling. Het blijft vreemd dat de naam van 
Elisabeth Ledeboer daar ook op  staat, want zij overleed 
op 13 september 1837, vijf jaar nadat het begraven in de 
kerk was verboden. Haar dochter Maria overleed op 19 
februari 1838.
 
Vergoeding voor kerkgraven

In 1832 woonde de weduwe Van der Starre-Ledeboer nog 
aan de Hoogstraat, beschreven als ‘een huis met gebouw 
en erf’. Zij zal er tot aan haar dood   hebben gewoond. 
Het begraven in kerken werd op 8 juni 1795 officieel ver-
boden, vanaf 1828 konden eigenaars van kerkgraven bij 
het stadsbestuur gratis vervangende grafruimte aanvra-

gen op de nieuw aan te leggen Algemene Begraafplaats 
aan de Prins Hendrikstraat. Elisabeth claimde een ver-
goeding voor acht graven, twee voor beide graven in de 
kerk en zes voor de in 1817 gekochte grafkelder. Bij de 
brief was een tekening gevoegd met afmetingen van de 
grafzerk en –kelder.7 
  
Pronken met andermans veren?

Bij de koop van grafkelders door de familie Van der Star-
re prevaleerde waarschijnlijk de wens om tot de elite van 
de stad gerekend te worden. Het lijkt of er in die jaren 
een herwaardering plaats vond van oude grafkelders en 
-kapellen. In 1802 kocht burgemeester Marcellus Bisdom 
van Vliet de grafkelder die in 1807 eigendom werd van 
Dirk van der Starre. Bisdom en zijn vrouw zijn echter niet 
in Gouda, maar in Haastrecht begraven. Stadshistoricus 
Joan Cornelis de Lange van Wijngaarden kocht in 1810  
nog de oude uit 1516 daterende grafkapel van de familie 
Cool. Tien jaar later werd zijn kist er binnengedragen; 
de kapel is vóór 1900 geruimd. De door een rijk huwelijk 
tot welstand gekomen Goudse koopman Willem Meurs 
kocht in 1809 een grafkapel, in 1660 gesticht door bur-
gemeester Floris Kant.8 In het lege wapenschild van Kant 

6. Het moet een van de eerste grafsteden zijn geweest op het koor, 
dat in 1510 werd ingewijd. Behalve Jacob van Borselen lagen zijn 
vrouw en twee dochters  hier begraven. In het randschrift van de 
zerk staat: ‘Hier leet begrave[n] de edle en[de] se[e]r bemi[n]de Ja-
cob va[n] Borcellen castelein van der Goude starf a˚ 1521 op Sinte 
Tomas avont den 20 Decemb[er] en die eedele jofvrou Ursula van 
Foreest sijn huisvrou starf a˚ 1525 den 15 Marty. Bidt voor die zie[le]. 
In het midden’: en[de] Clara Clevendam en Annege[n] Spirri[n]g 
(Spiering van Well) sij[n] dochter’.
7. A. Bontenbal, ‘De oude algemene begraafplaats in Gouda. Een 
onderzoek naar de geschiedenis van de eerste algemene burgerlij-
ke begraafplaats aan de Vorstmanstraat I en II’, in Tidinge 21 (2003) 
pp 19-29 en 64-68. Met dank aan Adriana Bontenbal die op deze 
brief opmerkzaam maakte.
8. H. van Dolder-de Wit, De Sint-Janskerk in Gouda. Mensen en mo-
numenten in een oude stadskerk. Gouda (2013) tweede druk, p. 106-
109.
9.  H. van Dolder- De Wit, ‘De eerste subsidie voor het onderhoud 
van de Sint-Janskerk toen sluiting dreigde, 1820-1821’. De Schatka-
mer 26/2, augustus 2012.
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staat fier: Graft Capel van W. Meurs. Hij en zijn vrouw 
werden er niet begraven, beiden zijn pas in 1841 over-
leden. Slechts hun oude tante, Anna Margaretha Bikkel, 
vond er in 1813 een laatste rustplaats. Haar naam staat 
op het grafbord naast de kapel.
 
Ten slotte

De financiële nood waarin de kerk de eerste decennia 
van de 19de eeuw verkeerde leidde tot veel achterstal-
lig onderhoud in en om het kerkgebouw. Vooral lekka-
ges veroorzaakten forse schade aan muren en meubilair. 
Ten einde raad stuurden de kerkvoogden (sinds 1820 de 
nieuwe naam voor  kerkmeesters) een brief aan koning 
Willem I met het verzoek om subsidie.9 Dat werd op 30 
juni 1820  toegekend met een bedrag van 14.000 gulden 
voor de tijd van twee jaar, onder voorwaarde dat er flink 
bezuinigd zou worden. Bij het toegekende bedrag ging 
men uit van een bouwtechnisch rapport uit 1818, opge-
steld door A. Blanken, ‘inspecteur bij de Water Staat’. 
De subsidiegever toonde begrip voor ‘…het verlies van 
rechten en vermindering van inkomsten, waardoor de 
kerk diep in de schulden is gewikkeld, waarom, zon-
der onderstand de eredienst zou worden belemmerd 
daar zij geen ander gebouw bezit…terwijl daar en bo-
ven de St.-Janskerk als een gedenkstuk van voorvader-
lijke kunst verdient in stand gehouden te worden. Om 
te voorzien in de bouwvallige staat van het kerkgebouw 
is de subsidie toegekend’. In 1832 verloor de kerk haar 
voornaamste, in 1482 verleende bron van inkomsten: die 
van het recht van begraven ‘ten eeuwigen dage’. Ook nu 
mochten herhaalde protesten niet baten. Het gemeen-
tebestuur besloot desgevraagd, hoewel niet van harte, 
een vergoeding te verstrekken van 2400 gulden per jaar 
wegens het derven van begraafrechten.

4. De enorme grafzerk van kastelein Jacob van Borssele (1521) met daar-
op de namen van Dirk van der Starre en Elisabeth Catharina Ledeboer 
ligt nu in de kooromloop bij glas 16. (rce, foto: Chris Booms).


