
HET HOFJE VAN BUYTENWECH TE GOUDA 

P. DALM. VAN HEEL O.F.M. 

In zijn studie over de Nederlandse Hofjes 1) wijdt de schrijver 
Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel ook enige bladzijden aan de ver
schillende hofjes in Gouda. 

Over het Buitemvech-hofje of Roomse hofje, zoals het door 
de volksmond genoemd wordt, zegt hij: ,, wel vermeldenswaard 
is het aan de Zuid-west-buitenkant der stad gelegen hofje van 
Johan Buytenwech, heer van Nieuwkoop. Deze was dezelfde 
liefdadige man, aan wie we in Den Haag het grote Hofje van 
Niemvkoop aan de Prinsengracht te danken hebben. Ook hier 
is de opzet tamelijk groot; het hofje bestaat uit een ruim erf, 
omringd door 20 huisjes, die elk een kamer en een kleine keuken 
bevatten. Het hofje is aan de zuidzijde door een blinde muur 
afgesloten; een klein poortje aan de zijde van de stad is er de in
gang van. Aan de straatzijde hebben de huisjes geen vensters, 
maar vvel achterdeuren, welke wijze van bouwen ik bij geen 
enkel ander hofje aantrof. De ramen, welke op de binnenplaats 
uitzien, hebben kruiskozijnen. 1) Het geheel maakt een enigszins 
verwaarloosde indruk, maar het hofje is in ieder geval schilder
achtig, waartoe in niet geringe mate meewerkt het gezicht op 
de hoge 18de-eeuwse molen aan d e Vest, die het geheel beheerst 
en als een trouwe wachter op het diep onder hem gelegen hofje 
neerziet". 

Uit het bovenstaande krijgt men de indruk, dat Johan Buyten
wech de stichter is van het hofje: ook Wal vis zegt uitdrukkelijk: 
"het erf gelegen -op de westzijde van den Raam is gestigt door 
d'Heer Johan Buytenwech" 2). 

En toch, niet de Heer Johan Bu;ytenwech is de stichter van het 
hofje, maar zoals blijkt uit een rekest 1614- December 8 toege
zonden aan de heeren Burgemeesteren, Schepenen en gemeene 
Vroedschappen der stad Gouda, moet de stichting worden toe
geschreven aan Elisabeth Buytenwech 3), weduwe van ,vijlen 
jonkheer Christiaen van Grijpskercken 4), een tante van genoemde 
Johan van Buytenwech. 

Deze milddadige vrom,v, niet te Gouda wonende, vvilde enkele 
huisjes inrichten voor arme vveduwen en andere personen. Uit 
,,zeeckere consideratiën" koos zij daarvoor uit de stad Gouda 5). 



Ook bestemde zij jaarlijks 300 gulden voor alimentatie van de 
inwoonsters. Aan het Stadsbestuur werd bescherming gevraagd, 
alsook vrijdom van alle burgerlijke lasten en stadsaccijnsen. 
Waarschijnlijk is hierbij niet zonder invloed geweest het advies 
van haar broeder Mr. Hendrik Buytenwech, een inwoner van 
Gouda, die haar ook behulpzaam is ge·weest met het kopen van 
enkele vervallen huisjes en de daarbij gelegen blekerij. 

Voor de geschiedenis van het hofje achten wij het rekest be
langrijk genoeg om het geheel af te drukken. 

Aan de beeren burgemee<1leren, Schepenen ende gemeene woet
.1chappen der ,1{ede "an der Goude. 

Remonstreert met alle eerbiedinghe Elisabet Buytenw echs 
v,reduwe (van) wylen joncker Christiaen van Gripskercken, 
dat sij suppliante voorgenomen hebbende uyt liefden tot 
Godes arme christelick mede lidmaten te fonderen stichten 
ende erigeren seeckere quantiteyt van huyskens, tot bewo
ninge van oude arme weduen ende andere personen, oock 
met een merckelike somme van penningen na haren staet 
tot onderhoudt ende alimentatie vande bewonsters van dien 
jaerl~c te doteren ende te begiften, doch twyffelachtlich in 
wat stadt ofte plaetsche sy sulcx best soude moeghen doen 
effectueren, heeft eynttelicken om zeeckere consideratien 
haer bewegende, de stadt van der Goude voor alle anderen 
tot soulagement van de arme ingesetenen van dien, daer 
mede goedt gevonden te beneficieren, tot welcken eynde sy 
behulp van haren broeder, meester hendrick Buytenwegh, 
inwoonder der selver, daer toe binnen U Ed. stede doen 
coopen hebben seeckere vervallen huyskens ende geannex
eerde bleykerye alreeds voor en begintselt. In den loopende 
jaere thare costen vyfthyen bequame nyeuwe wooninghen 
daer op te doen erigeeren heeft, al ten fine vÓóren nader 
gementioneert in meeninghe het getal van dien in den last 
aenden jare by nyeuwe erectie van pachters gegeven sullen 
worden .goede parfinnent timmerage nyet alleen fe doen ver- · 
meerderen, maer oook by provisie met omtrent drie hondert 
gulden jaerlicx tot alimentatie van de inwoonsters te doteren, 
in sulcken v erstande, dat de naeste van haeren bloede in 
perpetuum de plaetschen vacerende, anderen daer inne 
sullen stellen ende dat de voorsz. penningen als regenten 
haer der voorsz. fondatien ontfangen ende wel ende ge-



trouwelicken tot alimentatie vande inwoonsters van dien 
distribueren sullen, opdat nyet alleen dandere armen in U 
Ed. stede de ingeseten van dien te gevouchlicker onerhouden 
zQuden moegen worden, maar oock andere vande vermoe
gende beweecht ende geinstigeert zulcken diergelycken piae 
fondatien meer tot behulp der armen te stichten fonderen 
ende doteren, gemerct haere bedanckers d' experientie leert, 
dat geen dingh soo crachtig de mensche ter deughet ende 
comrniseratie over den ellendigen beweecht als goede voor
gaende exempelen, te meer als men considereert, dat soo
danige beginnen by de heeren magistraten gehadt gemodin
tiveert ende gefavoriseert worden, causerende ten meesten 
deele, dat uyt diergelicke cleyne oorspronghen grote Goods
huyssen tot soulagement vande geheele gemeente gesprooten, 
gelyck men van meest alle de goodshuyssen binnen deser 
stede uyt heure eerste fondatien ende schriftelicke muni
menten derselver lichtelicken des noodich zoude kennen 
docerende, tot welcken eynde ende omme t'impetreren U 
Ed. goede jongste tot behulp van haere voorsz. voorsz. 
sincere meeninghe ende fondatie zy supplianthe goedt ge
vonden heeft haer t' u\ver Ed. t' adresseren ende vrunde
licken te requireren, dat U Ed. bevele op den voet ende 
modificatie voorsz. t' goet begintsel van haer begonnen ge
fondeerde neffens dandere Goodshuyssen Uwer Ed. stede 
te nemen in U Ed. beschut ende patrocinie midsgaders 
tselve te houden exemptie van alle borgerlickelasten ende 
vrydomme der steden exceynsen, sulcx als die van Leyden 
ende andere steden van Hollant gelycke gestichten by haer 
suppliante voorouders aldaer gefondeert vermoegens by
gaend~ attenstatie gevend zyn, t'welck doende etc. 6). 

Mr. Hendrik Gerritsz. Buytenwech, die zijn zuster Cornelia 
bij de aankoop van huisjes te Gouda heeft geholpen, was de 
broeder van Jan Gerrit Beukelsz. Buytenwech, die te Leiden, 
uit een aanzienlijk burgemeestersgeslacht en zeer bemiddeld, 
als goed Katholiek na de omwenteling tot geen hogere stadspost 
kon opklimmen dan van weesmeester 7). Mr. Hendrik Buyten
,vech huwde met Geertruidt Korver, wier moeder Elysabeth 
Symonsdr. in 1595- Juli 26 de aanzienlijke gift van elfhonderd 
zeven en negentig gulden schonk aan de"arme huysittenmeesteren 
jegemvoerdich synde binnen der stad van der Goude" 8). Reeds 



m 1601 was hij inwoner van Gouda, zoals blijkt uit een schuld
bekentenis van dat jaar 9), en woonde waarschijnlijk op de Raam: 
"het College van Schepenen en der stede van der Goude heeft 
na voorgaande inspectie in loco ~ getaxeert -· t' erff .dat de 
stadt zoude mogen nemen van mr hendrick buytevvech aende Re
guliers,vater inde coninckstraet en een sf:raet te maecken duer
gaende van de nobelstraet tot op de cacksteegh" 10), en in 1615-
December 22 werd "geresolveert datmen de brugge teynden de 
nobelstraet leggen sal buyten de huysen van Buytewech" 11). 

Dat men de naam van Mr. Hendrik Buytewech niet vermeld 
vindt in enig Bestuurscollege van Gouda zal wel zijn ter oorzake 
van zijn Katholiciteit. Hij stierf in 1615 en ,:verd begraven in de 
St. J anskerk 12). Kort vóór zijn dood schonk hij aan de Librije 
der St. J anskerk het bij uitstek Katholieke werk "Het niev 
Testament onses Heeren Iesv Christi met korte uytlegginghen 
door Franciscvm Costervm Priester der Societeyt Iesv t' Ant
werpen by Ioachim Trognaesivs M. D. cxiv". Vooraan staat 
met inkt geschreven: , , Dit bouck heeft Mr. Heyndrick Buyte
wecgh aende Librie van St. J anskerck vereert desen xii Martij 
a. 161413). 

Op het rekest van Cornelia Buytewech aan het Stadsbestuur 
volgde 1614-December 8 de volgende beslissing: ,,Gedelibereert 
op t'request van Elisabeth Buytewech wed. (van) Jonckheer 
Christiaen van Gripskercke ende is geresolveert, dat men de 
fondatie in de requeste geroert zal nemen in Stadts sauvegarde 
ende vergunnen vrijdom van verpondindinge, mitsgaders voer den 
tydt van een jaer vrydom van de Stadts exchynsen aengaende 
<le greynen, turff, vleysch ende andere nooddruften die bij de 
regenten sullen worden verstrect, naer van bij d'selve regenten 
aen de pachters gegeven sullen worden goede pertinente attes
tatien daer op alsdan ordonnantie gepassert zullen ,vorden op 
te Tresoriers ten behoeve vandepacfbus" 14). 

Elisabeth Buytewech overleed te Utrecht 1616-Juni 28 15). 

Waarschijnlijk is de stichting overgegaan aan haar neef Jhr. 
Johan de Bruyn van Buytewech. Zekerheid hierover zullen wij 
eerst krijgen wanneer hare "codiciliaire dispositie" gevonden is, 
waarover sprake is in het testament van haar neef. Tot heden 
waren onze pogingen om het testament met aanhangsel te vinden 
vruchteloos. In alle geval was Jan de Bruyn van Buytewech in 
1629 regent van het hofje . Want in dat jaar richt hij een rekest 



aan het Stadsbestuur en verzoekt: ,,immuniteyt van de stadts 
exchysen voor de persoonen woonende in zyne huyskens gefun
deert tot onderhoud van de zelve etc." 16). En liij ontving enige 
dagen later 1630-Januari 4 van het Stadsbestuur ten antwoord: 
"Is verstaen dat hy gehouden wort over te leveren specificatie 
van t' geen jaerlix aen de luyden tot onderhout gegeven off ver
sfreckt wordt om t' selve gesien daer nae gedaen te worden naer 
behooren" 17). 

Wie was Jhr. Jan de Bruyn van Buytewech? Hij ,verd vóór 
1581 te Leiden geboren en was de zoon van Jan Gerrit Beuckelsz. 
Buytewech en Elisabeth Jacobsdr. van Swiefen. Omstreeks 1600 
heeft hij de oude stamnaam aangenomen (de Bruyn) maar 
eerst omstreeks 1640 komt hij geregeld met den naam de Bruyn 
van Buyfewech voor en meestal tevens met het adellijk predicaat 
van jonkheer. Evenals zijn familie bleef hij trouw aan het Katho
liek geloof. Op een lijst ·welke de Apostolische Vicaris de la 
Torre in 1656 aan de Propaganda te Rome zond van de bene 
meriti van de Katholiek gebleven adel, komt ook voor de naam 
van de Bruyn de Buitenwech, Heer van Nieuwkoop 18). Hij huwde 
in 1608 te Haarlem met (Maria) Cornelia van Duyvelandt van 
Rhoon, die eveneens behoorde tot een even aanzienlijke als ver
mogende R. K. familie. Eerst vestigde Johan zich aan de west
zijde van het Plein te 's-Gravenhage , maar omstreeks 1617 
kocht hij de Hooge Heerlijkheid van Nieuwkoop. Ongeveer 10 
jaar later bouwde hij daar een huizinge. Op een klein schiereiland, 
dicht bij de kerk, verrees een Heerenhuis en daarnaast en daar
achter een tuinaanleg. Aan de Heer van Niemvkoop, die :waar
schijnlijk een gedeelte van het jaar op zijn bezittingen vertoefde, 
werd in het najaar van 1626 aangezegd van wege de Staten 
van Holland, dat men wel op de hoogte was, dat zijn Heerlijk
heid niet alleen een broeinest was van Paepschgezinden en dat 
zelfs vele "geordende geestelijcke personen sich daer onthoudende 
·waren" ... en alzo het gevaàr deden ontstaan voor "seditieuse" 
woelingen ... dat de Heer van Nieuwkoop zelf, niet alleen 
oogluikend deze dingen die in ·een geordende staat niet "tole
rabel" waren, toestond, maar dezelve "secretelijk" bevorderde. 
Johan de Bruyn bleef echter het antwoord niet schuldig. In 1644 
werd hij hoogheemraad van Rijnland. Kort hiervoor stichtte hij 
het Hofje van Nieuwkoop in Den Haag, dat in 1661 gereed 
kwam en een ton gouds heeft gekost. Op 23 Juni 1657 is de Heer 
van Nieuwkoop overleden en in hetzelfde jaar is ook zijn vrouw 
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gestorven. Beiden zijn begraven in het koor van de kerk te Nieuw
koop, onder een grote zerk, waarop hunne ,vapens zijn uitge
houwen. Hun huwelijk was kinderloos 19). 

Deze Johan de Bruyn van Buytewech is minstens 25 jaa1· 
regent geweest van het Hofje op de Raam. Onder zijn bestuur
zijn er 5 huisjes bijgebouwd, v.1ant in het rekest van Elisabeth 
Buytewech is slechts sprake van 15 huisjes en in het testament 
van Johan Buytewech wordt gezegd dat er 20 huisjes ,varen. 
Enkele dagen voor zijn overlijden, 16 Juni 1657, werd door 
Notaris Johan Havelaar te 's-Gravenhage het testament gemaakt 
van de Heer van Nieuwkoop, Noorden en Achttienhoven 20). 

Hierin lezen ·wij de volgende bijzonderheden met betrekking tot 
het Hofje op de Raam: . . . ,,ende bijaldien den selven heer van 
Alckemade (d.i. Jonker Gerrit van Wassenaar van Duyven
voorde, zoon van Aelbrecht en Cornelia van Buytewech, beide 
overleden) mede sonder wettige blijckende geboorte compt te 
overlijden, ,,vilde en begeerde hij heere Testateur, gelijck sijn Ed. 
,vilt en begeert mits dezen, dat de voors. heerlijckheden van 
Nieucoop, N oor~en ende Achtienhoven sullen werden vercocht, 
ende de penningen daer van procederende comen aen ende ten 
behoeve van de hier naer te expresseren arme huysgens, die sijn 
Ed. sal ordonneren te bom.ven (d.i . het Hofje van Nieuwkoop 
te 's-Gravenhage) .. . (volgen allerlei legaten). Ende alle sijns 
heeren tetateurs verdere goederen roerende ende onroerende, 
gelt, gout, silver, gemunt en ongemunt, niet ter werelt uytgesondert 
als alleen diegene die den Ed. Heere Testateur heeft geërft van sijne 
voorn. moeije Juffr. Elisabeth van Buyte·wech (in werkelijkheid 
is Elisabeth in dit testament nog niet eerder genoemd en komt 
haar naam ook verderop niet voor) die sijn Ed. wilde dat volgens 
hare Codociliaire dispositie mitsgaders macht en cons.ent daar 
bij gegeven, sullen gaen en erven op .Joodanige lwintich arme huy.J
ken.J, al.J. hij heere 'I'e.Jlaleur, ende rJ'.JeLve Juf/. ELi.Jabeth van Buyle
wech, binnen Je Stadl van der Goude hebben doen timmeren, omme alle 
jaren den innecomen vandien, aende persoonen die d'selve huys
gens bewoonen, uytgedeelt te ·werden, aen Broot, Boter, kaes, 
vleesch, turff ende anders soo alst nutst ende oirbaerlijcxt wesen 
sal, alsmede ... (het hofje in Den Haag, moet worden gebouwd) 
"opsoodanigen manier ende d'selve groote, als d'voors. arme 
huyskens binnen der Goude" .. . 21). 

Aan wie na het overlijden van Johan de Bruyn van Buytewech 
de stichting zou moeten overgaan, wordt in het testament niet aan-



Binnenhof van hel "llofje van Buylenwech" (hel R oomde H ofje) aan de 
}lobelt1lraal Le Gouda. Op de achlergrond de molen "De R ode .l,eeuw". 



gegeven. Alleen weten wij, dat na zijn dood verscheidene regenten 
van het Hofje zijn opgetreden. In het Parochiaal archief der 
R. K. kerk op de Gouwe wordt een gedrukt stuk bewaard, waarop 
de volgende bepalingen voor de bewoonsters van het Hofje voor
komen. 

Ordre ende Reglement 
W aer naer de Gebeneficeerde Inwoonders der Fundatie 

van de Ed. Heer Johan de Bruyn van Buytewech, in sijn 
leven Heer van N ieukoop, & . staende binnen de Stadt 
GOUDA op den Raem in 't Klooster, haer sullen hebben 
te reguleren. 

1. 

Eerstelijck sal van nu voortaen niemandt het Benefitie van de 
gemelte Fundatie genieten / nochte daer toe worden geadmit
teert / als wesende Persoonen staende ·ter goeder name en fame 
/ buyten alle opspraeck / hebbende eenen bequamen Ouderdom 

Il. 

Alle Gébenef iceerden sullen alle jaren op den eersten Ver
gaerdagh naer Nieuwe jaer / ten dagen als de Regenten ver
gadert zijn / op t'voornoemde Erf/ haer moeten voor de gemelte 
Regenten vertoonen. 

111. 

Sullen mede gehouden zijn deselve Regenten behoorlijck te 
respecteren / mitsgaders alle hare Mede-inwoonders in alle 
minnelijckheyt en vriendtschap bejegenen j niemandt van de selve · 
te injurieren t'zij met woorden ofte wercken / op pene van aen
stonds uyt hare W ooninge / en van het Erve geset te worden: 
alles tot discretie van de neergemelte Regouten. 

IV. 

Elck in t'bysonder is gehouden hare W ooninge behoorlijck 
schoon te houden / alle binne-glasen te repareren en onderhouden / 
als mede de Straet en Tuyntje (soo verre yders gedeelte is sf:recken
de) van gras en onkruyt te supveren. 

v. 
Niemandt sal sich vervorderen insieckte / sterven ofte leven / 

van hunne Mede-inwoonders iets te halen / nochte doen halen / 
uyt iemants W ooningen / het Erf toebehoorende / op pene als 
vooren. 
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VI. 
Alle Bewoonders van het selve Erf / worden wel stricktelijck 

belast / goede sorge voor haer vuyr en licht te dragen / om alle 
perickel van brandt voor te komen. 

VII. 
De gene die gestelt is / ofte hier nae gestelt sal worden / tot 

het openen en sluyten van de Poort / sal gehouden wesen dese 
ordre stricktelijck te observeren / dat is / die te sluyten het ge
heele jaer deur des avonts ten tien uren / ende wederom des. 
morgens te openen naer de gelegentheyt des jaers vereyst. 

VIII. 
Niemant sal vermogen iets te doen / nachte in t'werck te stel

len / het gene strecken soude tot nadeel van t'voorgenoemde Erf:. 
of sulks by een ander wierde gedaen / sullen alle de gene ·die daer 
van kenisse hebben / gehouden zijn t' selve aen de Regenten be
kent te maecken / op gelijcke pene. 

IX. 
Alle de Gebeneficeerde / sullen gehouden wesen · dit Reglement 

in allen deelen volkomentlijck naer te komen / ende yder poinct 
van dien stricktelijck te onderhouden: Ende sullen de Contraven
teurs van dien / aenstonts van t'meergemelte Erf moeten ver
trecken / ende het Beneficie van dien derven / sonder eenige 
conniventie. 

Alles tot welstant van de goede ende ter straffe van de quade 

TER GOUDE 

Gedruckt by Cornelis Dyvoort, Stadts Drucker, op de 
Markt, by t'Stadthuys, in t'verguld' AB C 22). 

Tot het jaar 1746 vinden wij geen enkele bijzonderheid, welke 
op het Hofje van Buytewech betrekking heeft. Maar op 9 Maart 
van dit jaar overleed een milddadige inwoonster van Gouda. 
Pieternella van Diemen, weduwe van Jacobus van der Kloes, 
die krachtens haar testament, opgemaakt door Notaris Pieter 
La Coste 17 45- April 9 tot haar enige erfgenamen heeft benoemd 
Jan v. Schayck en Adriaan Doesburg, beiden inwoners van Gouda. 
Deze erfgenamen 22a) kregen een onderhandse akte d.d. 1746-
Februari 26 de opdracht om, na uitkering van verschillende 
legaten in het testament genoemd, hetgeen overbleef van hare be-



zittingen op renten t e zetten en te zorgen · dat aan die arme en 
gebrek hebbende m:enschen op het Erf van Buytemveg staande 
op de Raam de intresschen van het voorschreve overschot uyt
gekeert werden jaarlijx aan Linne, Turf, Boter etc. zo als dan 
die Executeurs te raden zullen zijn". 

,,en dat de voorschreve uytkeering eemvig duurst blijven moet, 
en bij afsterven van een Executeur, dat ten eersten weder een 
nader moet gekozen worden". 

"en ider Executeur voor alle de moeijte jaarlijx moet hebben 
een ducaat". 

,,gevende nog magt aan die executeurs om alle jaren tot repa
ratien aan die Huysjes op het voorschreve Erf, die Pater Schatter 
heeft vergeven, te mogen besteeden Dertig gulden en als het die 
niet van nooden hebben, dan aan de andere alles breder blijkende 
bij het voorschreve Testament alsmede bij de voorschreve Acte 
codicillair". 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is er geen sprake meer van 
Regenten, maar werden de huisjes vergeven door Pater Schatten. 
De stichting is dus blijkbaar overgegaan aan de Statie der Paters 
Jesuieten in de Keizerstraat te Gouda, waar Pater Ferdinandus 
Schatten van 1725tot aan zijn overlijden 1743-Juni 16 pastoor was. 

Toch was reeds in 1713 de administratie van het hofje opge
dragen aan de Paters Minderbroeders en "vel aan Nicolaus 
Schoonhouwen, die overste der Statie was van 1699-1722. Dit 
blijkt uit het volgende. De latere Pastoor Antonius Ranshuysen 
verzocht in het jaar 1855 aan het Gemeentebestuur, om het 
hofje gesticht door J . Buitenweg, dat op de lijst der binnen deze 
Gemeente aam:vezige Instellingen van Weldadigheid geplaatst 
was onder die bedoeld bij letter B der wet van den 28 Juni 1854 
(Staatsblad n. 100) te doen overbrengen naar de Instellingen 
begrepen onder letter C der wet. Bij dit verzoek werd een af
schrift overlegd van een op 9 November 1713 ondertekend stuk, 
waaruit blijkt, dat de heer C. de la Torre als gemachtigde van de 
eigenaars van gezegd hofje, aan den Eerwaarden Pater Van 
Schoonhouwen tot Gouda opdraagt om "nevens de assumptie van 
twee bequame personen bij de gemelde Schoonhouwen te assu
meren t'hofje of erff van J. Buitenweg uit hunnen naam te ad
ministreren en t e bedienen en dat bij afsterven van den voorschr. 
Eerw. Pater de administratie zal komen op die genen, die als 
Minderbroeder in zijne plaats zal succcederen, welke wederom 
met assumptie als voren het voorschreven hofje of erve zal be-
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dienen als voorscreve is ende voorts hij en deszelfs successeurs 
daarin continueren, totdat hij de la Torre dit zal goedvinden"23). 

In een rekening van 1767 staat bij 16 April vermeld: ,,aan 
Pater Kuyte gegeven voor ondersteuning van timmeren en mes
selen op Erf 30-0-0" (pater Gerardus Keutten ,,vas pastoor van 

1760-1785). 
In het Parochiaal archief der Minderbroeders bevindt zich 

een handschrift, in perkamenten band, waarin van af 1767 de 
uitgaven en inkomsten "wegens het voorschreve Restant van de 
Nalatenschap van gemelde juffrouvv Pieternella van Diemen" 
staan opgetekend. 

In een "memorie" vóór in dit boek met een andere hand ge
schreven, staat het volgende aangetekend: 

"dat het voorschreve Erf staande ende gelegen binnen dese 
stad op de westzijde door D'Heer Johan Buytenweg Heere van 
Nieuwkoop voor behoeftige Roomsche Catholijke weduwen en 
dogters, welke twee Hembden sjaars, van alderheyligen tot 
Paassche ider week twee beste Brooden, twaalf tonnen Turf 
voor brand, ses ponden Boter, Agt pondenvleesch en ses gulden 
alle jaar wel eerder wierden uijtgedeelt" 22a). 

"het voorschr_eve Erf, bestaande in twintig woningjes werd 
tegenwoordig geregeert en geadministreer t door de Minder
broederskerk binnen deze stad''. 

"het is ons onbekent of deselve kerk bij t'bekomen van die 
administratie ook eenig fonds tot onderhoud van t'selve Erf en on-

. derstand voor de bewoonders van t'selve bekomen heeft", na 
alle apparatentie zal het fonds niet groot zijn geweest en daar 
van althans niets overig zijn, als men in aanmerking neemt de 
grote intrest der Capitalen ten tijde van de Stichting van t'selve 
Erf (waarvan het Jaar ons onbekent is), en de meerdere belasting 
sedert die tijd, wegens de Reparatien, gelijk ook nog wegens de 
voorschreve goederen''. 

Volgens de rekeningen werd aan de bewoonsters van het 
Erf elk jaar geschonken: boter, turf, linnen (voor beddelakens, 
slopen of hemden) en grutten of parelgerst; later werd er gedurende 
enkele weken brood uitgedeeld, soms vindt men vermeld, dat er 
zwarte Merinosse rokken en molton-dekens werden uitgereikt. 

In 1831 werd ,~geresolveert om bij het overlijden van een der 
admi~istrateuren aan de bewoners van het Jan Buytenweg Erf 
binnen de stad Gouda voor elk huysje of woning te geven een 
beste witte brood van een Nederlands pond ... ". 

4 
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Tot het jaar 1817 waren er 2 administrateurs, maar in dat 
jaar werd bij akte opgemaakt door Notaris J. v. d. Grijp als toe
ziende administrateur aangesteld Adrianus van Gilst. 

Als administrateur traden op: 
1746 Jan van Schayck t 1748-Januari 7 
1746 Adriaan Doesburg t 1765-April 17 
ï748 Frans van Schayck t 1763-November 4 
1763 Caspar Hulstman t 1787 
1765 Lambert St:aps t 1779 
1779 Hendrik van Beekom 
1787 Dirk Fallée t 1847-December 19 
1811 F. Bezem Sn. t 1829-November 
1817 Adrianus van Gilst 24) 

1831 G. C. van Vliet t 1849-Decemher 4 25
) 

1850 J. v. d. Kasteelen t 1866-April 20 26) 

1860 F. A. Thier t 1909-December 18 27
) 

1866 G. H. Korte t 1910-Februari 10 28) 

1909 J. P. G. Tack, pastoor 29) 
1911 L. H. A. J. M. Quant30) 
1936 A. H. M. Quant 
1936 J. C. A. M. Busch 
1936 A. J. A. Vos. 

In het jaar 1933-October 27 werd door Burgemeester en 
Wethouders het Hofje geplaatst op de monumentenlijst in ver
band met de architectonische waarde van het typische hofje. 

Daar het Hofje zeer bouwvallig is, werd rijkssubsidie aan- · 
gevraagd voor de nodige restauratie. Moge de Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg er in slagen dit typische hofje, dat meer 
dan 300 jaar bestaat en een der merkwaardigste plekjes is van 
oud-Gouda, voor dreigende ondergang te be·waren. 

1) Niet juist: 18de eeuwse vensters. (Redactie). Heemschut
serie, deel 28, Amsterdam 1943, blz. 82-84. 

2) J. W(alvis), Beschrijving der stad Gouda, 1714, Dl. I, blz. 212. 
3) Op 22 April 1588 is aangetekend: Joncheer Symon van 

Grypskercken van Middelburch in Zeelandt . . . met Ely
sabeth Geryt Buytewechsdr. (Gemeentearchief te Leiden, 
Echtboek B, fol. 190 vs.). 

4) Niet alleen in het Echtboek te Leiden, maar ook op een 
andere plaats wordt hij genoemd niet Christiaen maar Sy
mon van Grijpskercken. Zie o.a. De Navorscher, jaarg. 
XXXV (blz. 263). 

5) Er schijnt wel enige relatie bestaan te hebben tussen de 
familie Buytenwech te Leiden en de stad Gouda. Zo ver-



kocht haar vader Gerrit Beuckelsz. Buytenwech in 1561 een 
huis in de Coninxstraet (de Raam) te Gouda. Zie Gem.-arch. 

6) Gemeente-archief te Gouda, Requestboek 1611-16i6, fol. 
123 vs. - 124 r. · 

7) R. Fruin, Uittreksel der Francisci Dusseldorpii Annales 
1566-16i6 ('s-Gravenhage 1893), blz. XXIX. 

8) Gemeente-archief te Gouda, Doos Weeshuis losse stukken 
42-2. 

9) Gemeente-archief te Gouda, Akten van Notaris Thomas 
Everts Puttershoeck n. 24, 1601-April 18. 

10) 16i5-December 12, Gemeente-archief te Gouda, Kamer
boek 1614-1616 (III C I) fol. 152 vs. 

11) Gemeente-archief te Gouda, Kamerboek 1614-1616 fol. 
167 r. 

12) Kerkrekening 1615-October 4-18, Mr. Hendrik Gerr. 
Buytewegh overgeluyt 1 2 middagspoosen met de grote 26-8. 

13) In 't artikel "De Goudsche Librye" haar ontstaan en 
eerste levensjaren" (Oudh. Kring "Die Goude" Eerste ver
zameling, 1934, blz. 35) wordt foutief vermeld dat het boek 
werd gedrukt te Amsterdam en de naam van de schenker, 
die daar heet Mr. Heyndrick Buytenegt. 

14) Gemeente-archief te Gouda, Kamerboek 1615-Januari 24, 
fol. 13 vs. Zie ook Vroetschapboek 1610-1619, fol. 202 
r.-202 vs. 
Zie: De Navorscher, jaarg. 35 (1885) blz. 263. 
Gemeente-archief te Gouda, Vroetschapboek 1629-De
cember 31, fol. 201 r. 
Gemeente-archief te Gouda, Kamerboek 1630-Januari 4, 
fol. 3 vs. 
De lijst staat afgedrukt in Dr. Nuyens, Geschiedenis der 
Nederl. Beroerten, I, tweede deel, blz. 286. Vgl. Bijdragen-
Haarlem XII (1884), blz. 6. 
Deze bijzonderheden hebben wij ontleend aan het artikel 
van W. J. J. C. Bijleveld over den Heer van Nieuwkoop 
enz. in het Tijdschrift "Buiten" jaarg. XV (1921) blz. 56 v.v. 
[Op het tegenwoordige kerkhof te Nieuwkoop ligt thans in 
de open lucht de grote grafzerk, met in 't midden het wapen 
de Bruyn van Buytenwech en vier kwartieren in de 
hoeken. Redactie.] 
Afschrift in Familie-archief Heereman van Zuydtwijck, 
voorl. Inv. n. 1056-7, tijdelijk Alg., Rijksarchief te 's-Gra
venhage. 
De cursivering is van ons. 
Cornelis Ariensz. Dyvoort kocht het huis, ,HetverguldeA.B. C. 
op de Markt te Gouda 1661-Maart 8 (Gemeente-archief, 
Eygenboek R. A. 354 fol. 9 v.) en "alle de gereetschappen 
tot de druckerie behoorende" in 1663-April 14 (Gemeente
archief te Gouda, Nots. Adr. Jongkint, portef. 317). Zie 
Oudheidkundige Kring "Die Goude", II (1946) blz. 115 v. 



2 2a) Door dit codicil worden beide "erfgenamen" in feite slechts 
executeurs. Zij worden tevens aangesteld tot de eerste 
Regenten (administrateurs) van deze stichting, die tot doel 
heeft: 
1 °. de bewoners van het hofje jaarlijks in natura en/of finan

ciëel te steunen; 
2 °. de gebouwen van het hofje te repareren tot een maxi

mum van/ 3o.~ 's jaars. (Redactie). 
23) Gem. Archief-Gouda, Kamerboek 1855-Maart 3o, Zie ook: 

Bijlage Missive n. 3o3 A. Philippe de la Torre, baron van 
Spange en des H. Rijks trouwt in 1662 Philippina Maria 
van Wassenaar, vrouwe van Nieuwkoop, Noorden en 
Achttienhoven, dochter van Albert en Cornelia de Bruyn 
van Buytenwech. Na het overlijden van zijn vrouw in 167.3, 
huwt hij in 1677 Margaretha Helena de la Terre. Charles 

. de la Terre was waarschijnlijk haar broeder. 
24) Akte van Not. J. v. Grijp 1817-Juni 21. 
25) Akte van Not. P. H. van Fenema te 's-Bosch 1831-Fe

bruari 7. 
26) Akte van Not. G. J. van Brummelen te Gouda 1850-Maart 

19. 
27) Akte van Not. G . J. van Brummelen, 1860-Augustus 21. 

28) Akte van Not. W. J. Fortuyn Drooglever te Gouda, 1866 
-Mei 28 . 

.29) Akte van Not. P. Mahlstede te Bergambacht . 
.3o) Akte van Not. N. F. Cambier van Nooten 1911-Juni 3. 

Gerrit Beuckels:m Buytenwech 

1 1 
Elisabeth Buytenwech 

stichtster Hofje Gouda 
t Utrecht 28.6.1 (il 6 

1 
Jan Gerrit Beuckelsz. (van) 
Buytenwech tr. vóór 1575 

Elisabeth van Swieten 

Mr. Hendrik Buytenwech 
over!. 1615 te Gouda 

tr. Geertruydt Korver 
tr. Leiden 22 April 1588 

Jhr. Christiaan Symon van 
Grijpskercken 

Mr. Gerard Buytenwech 
1574- 1639 

Jhr. Johan de Bruyn van Buytenwech 
geb. vóór 1581, overl. 21l Juni 1657 

tr. Haarlem 1608 tr. 1° Hester Ramp tr . 2° Cornelia Cool 
uit Dordrecht 

ex 1° 
Machteld Buyteuwech 

geb. vóór 1578 
ongeh. overl. na 15 

Sept. 1683 

ex i 0
• 

Cornelia Buytenwcch 
tr. 1635 

Albert v. Wassenaer 
H eer van Alkemade 

1 
1 1 

Jhr. Gerard van Wassenaer Odilia van Wassenaer 
over!. 9 April 1672 

tr. Elbert v. Isendoorn 
Hr. van Cannenburgh 

(Maria) Cornelia van Duyvelandt 
van Rhoon, over!. 1657 

Alles wijst er op dat dit echtpaar 
kinderloos overleed. 

1 
Philippina Maria van Wassenaer 
Vrouwe van Nieuwkoop, enz. 
tr. 1662, Philips Jacob (de la 

Torre) van Spangen. 
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