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de heer Cees Docter in de tuin van het Mu-
seum Gouda een van de mooiste gevelste-
nen in Gouda, afkomstig van het voormalig 
Heilige Geestweeshuis aan de Jeruzalem-
straat. Enkele jaren geleden werd de steen 
door strenge vorst ernstig beschadigd. Na 

Gevelsteen van het Heilige  
Geest weeshuis terug in museumtuin

Henny van Dolder-de Wit

restauratie door de firma Rdrie te Schoon-
hoven kon de fraaie steen, die dateert uit 
1603, dank zij steun van het Bezemerfonds 
weer worden herplaatst. De maker was nie-
mand minder dan de stadsbeeldhouwer 
Gregorius Cool, die in een van de loodsen 
naast de Sint-Janskerk zijn werkplaats had.

De gevelsteen aan de binnenzijde van de tuinmuur van het museum. Foto: Museum Gouda
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Het doel van gevelstenen

Het gebruik van gevelstenen ontstaat in de tweede helft 
van de 16de eeuw. Als er nog geen sprake is van huisnum-
mers, dienen zij evenals namen van huizen of uithang-
borden om een woning, bedrijf of instelling herkenbaar 
te maken. Sommige van die stenen zijn kunstwerkjes in 
het klein, al dan niet beschilderd met heldere kleuren. In 
Gouda vindt men verspreid door de stad nog enkele in-
teressante exemplaren; de meeste, daterend uit de 17de 
eeuw, zijn in en rond Museum Gouda bijeengebracht. 
De makers zijn moeilijk te achterhalen, een uitzonde-
ring vormt Gregorius Cool. Zijn meest in het oog vallende 
werk is het stadhuisbordes, maar hij heeft nog veel meer 
sporen nagelaten. 

Gregorius Cool (ca. 1570-1629)

Als Cool in 1602 opdracht krijgt van het stadsbestuur om 
het oude bordes voor de ingang van het stadhuis te ver-
vangen, woont hij al sinds 1595 in Gouda. Hij is leerling-
knecht bij de beeldhouwer Jan Simonsz, maar al gauw 
voert hij zelfstandig opdrachten uit voor de stad en voor 
particulieren.1 De kerkrekeningen van de Sint-Jan ver-
melden over een lange periode betalingen aan Cool voor 
uiteenlopende grote en kleine werkzaamheden. Het 
beeldhouwwerk in de grafkapel van Aemilius Cool (geen 
familie), die in 1613 werd gerenoveerd, kan eveneens aan 
hem worden toegeschreven. 

In 1614 trouwt hij met de uit Dordrecht afkomstige 
Petronella Aryensdochter, een jaar later laat hij zich in-
schrijven als poorter van Gouda. Zijn werkplaats bevindt 
zich aanvankelijk ten noorden van de Sint-Jan. Vanaf 1617 
is zijn atelier gevestigd aan de zuid-westzijde, vanaf de 
steunbeer met het poortje tot aan de hoek. Daar werkt 
hij tot aan zijn dood in 1629; hij is in de Sint-Janskerk 
begraven.

Het Heilige Geestweeshuis

De zorg voor armen en wezen begint in Gouda al vroeg. 
In 1391 vindt de oprichting plaats van een stedelijk col-

1. De overhuiving van het bordes dateert van 1695 en is een ontwerp 
van de Amsterdamse architect Hendrik Gerritsz Schut
2. W. Denslagen, Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiede-
nis en kunst, Zwolle (2001)

lege van parochiële armenzorg, bestuurd door het col-
lege van Heilige Geestmeesters. In 1495/1496 zijn zij 
gevestigd aan de Regenboog (Markt), waar nu het waag-
gebouw staat. Vanwege het toenemend aantal ouder-
loze kinderen wordt de behuizing omstreeks het jaar 
1500 verbouwd tot weeshuis. De zorg voor vondelingen 
en wezen krijgt gaandeweg de hoogste prioriteit. In 1586 
is het H. Geestweeshuis niet langer in staat de toevloed 
van armlastigen van buiten Gouda op te vangen. Het 
stadsbestuur besluit een nieuwe instelling voor armen-
zorg te stichten: het Aalmoezeniershuis. De Aalmoe-
zeniers zijn ook verantwoordelijk voor de opvang van 
wezen die niet in het H. Geesthuis kunnen worden opge-
nomen, hetzij dat hun ouders geen poorter van de stad 
zijn of omdat de kinderen ouder zijn dan tien jaar. Na de 
Reformatie van 1572 verhuizen de H. Geestmeesters van 
de Markt naar de Jeruzalemstraat. Ze krijgen daar de be-
schikking over delen van het voormalige klooster van de 
Collatiebroeders, met uitzondering van de Pauluskapel. 
Die wordt in 1601 ingericht als Looihal, waar lakenfabri-
kanten hun stoffen op kwaliteit laten keuren en van een 
loden merkje voorzien.

De gevel van het Heilige Geestweeshuis en de ingang naar de Pauluska-
pel begin 19de eeuw. Schilderij in particulier bezit.
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De weesjongens en -meisjes ontvangen een opleiding 
die gericht is op hun toekomst, ze krijgen godsdienst-
onderwijs en op maandag, dinsdag en donderdag van 
12.00-13.00 uur les in lezen en schrijven. Zo’n ‘klas’ 
staat afgebeeld op de gevelsteen, boven de toegang tot 
het weeshuis. Een schilderij uit een particuliere collectie 
en een tekening van J.J. Bertelman uit 1851 tonen beide 
de gevelsteen op zijn originele plaats.

De voorstelling op de steen 

Men ziet een onderwijzer die omhoog wijst naar het 
symbool van de stichting: de Heilige Geest, in de ge-
daante van een duif. Het timpaan (driehoekig bovenstuk) 
met deze afbeelding ging verloren. Alleen de leraar heeft 
de beschikking over een stoel, tegenover hem zit een 
rijtje kinderen op de grond, met een boek op schoot. 
Anderen staan en volgen met hun ogen de richting van 
zijn opgeheven hand; rechts staat een weesmeisje met 
de handen voor de borst ineen geslagen. Typerend voor 
Cool zijn de twee figuren aan de zijkant, die de kijker 
als het ware attent maken op de voorstelling door een 
denkbeeldig ‘gordijn’ opzij te schuiven. Onder de steen 
stond te lezen:

Kinderen weest gehoorsaam in alle manieren
wilt u met deucht versieren en den Heere vreest;
eert hen die u versorgen, leeren [be]stieren,
danct goedertieren die ’t huys stichtten door de Heilige 
Geest.

De kleine gevelsteen aan de Looihal met het jaartal 1603 
is eveneens van Cool. Aan beide zijden staan mannen 
met rollen lakense stof, de een onder zijn arm, de ander 
op de schouder. Karakteristiek voor Cool is de speelse 
omlijsting met zogenaamd rolwerk. Deze steen bevindt 
zich nu in het toegangspoortje naar de museumtuin. 

De afbraak

In 1812, een zorgelijke tijd voor burger en overheid, 
besluit men om financiële redenen beide weeshuizen 

samen te voegen tot het Verenigd Wees- en Aalmoeze-
niershuis, gevestigd aan de Spieringstraat. De door de 
H. Geestmeesters verlaten gebouwen krijgen diverse 
bestemmingen waaronder een kazerne en een stadsar-
menschool. In 1870 bouwt men aan de Jeruzalemstraat 
een gevelwand in classicistische stijl, daarachter bevin-
den zich dan nog vele originele bouwelementen van het 
voormalige klooster.

In 1943 wordt helaas de gehele bebouwing, met uit-
zondering van de schoolmeesterswoning en de Jeruza-
lemkapel, gesloopt om plaats te maken voor een post-
kantoor, dat er nooit kwam. Wim Denslagen schrijft: ‘In 
gerestaureerde staat zou dit complex, waarin ooit de 
Collatiebroeders waren gehuisvest, samen met de voor 
ons land unieke Jeruzalemkapel van grote betekenis zijn 
geweest voor de cultuurhistorie van Nederland, omdat 
nergens zo’n compleet stadsklooster bewaard is geble-
ven’.2 De gevelsteen van het H. Geestweeshuis bleef ge-
lukkig behouden en heeft na ruim vier eeuwen een niet 
geringe historische waarde: met de steen van de Looihal 
herinnert ze aan de lotgevallen van het verlaten kloos-
tercomplex en het weeshuis aan de Jeruzalemstraat, 
waar zich nu het Raoul Wallenbergplantsoen bevindt.

Literatuur:
Beelden, gevelstenen en bouwfragmenten uit de museum-
tuin.Brochure onder redactie van Gerard de Kleijn e.a. 
Museum Gouda (2015)

De gevel met de ingang naar het weeshuis zoals J.J. Bertelmann die zag 
in 1855. Foto: Museum Gouda


