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muren bij glas 27 en 28 zwarte borden met 
namen van bekende zeehelden die in nau-
we relatie tot de stad Gouda stonden of er 
woonden. Een uitzondering hierop vormt  
de naam van Joost van Swansbel, die in 
‘Ameide aan de Lek’ zou zijn gestorven. 
Totdat zijn naam bij recent archiefonder-
zoek naar de verdediging van de Hollandse 
 Waterlinie onverwacht opdook als officier in 
het regiment van ene kolonel Bampfield. 

Die was op 27 november 1672 met zijn compagnie 
 betrokken bij een ongelijke strijd tegen de Fransen in het 
dorp Ameide.1 De gevechten eindigden met moord, plun-
dering en brandstichting. Hierbij sneuvelde ook  kapitein 
Van Swansbel. Omdat hij niet uit Gouda afkomstig was, 
zijn er geen persoonlijke gegevens over hem bekend. Wel 
dat hij begin 1672 de eed aflegde in het door de Fransen 
belegerde Doesburg: ‘Den 1 Februarij 1672 is Joost van 
Swansbel met sijn compagnie met  behoorlicke patente 
ende attache van dese provincie binnen dese stadt ge-
komen, ende heeft deselve, neffens de Lieutenant Coert 
Swansbel in absentie des Vaendrichs den gewoonlicken 
eedt gepraesteert’. In april van dat jaar legde ook ene 

Joost van Swansbel en zijn gedenkteken 
in de Sint-Janskerk
moedige kapitein sneuvelde in de strijd om ameide

Henny van Dolder-de Wit

Onderkant van glas 27 Sint-Janskerk (foto Nico J.Boerboom)
Zeeheldenborden Sint-Janskerk (foto Nico J.Boerboom)

Casper van Swansbel genoemde eed af. Mogelijk waren 
zij familie van elkaar.
 
Een bloedige strijd om Ameide

In de nacht van 26 op 27 november 1672, om vier uur in 
de morgen, openden de Fransen de aanval op Ameide 

1. J.P. Veerman, ‘De Franse aanval op Ameide’. In: Nieuwsblad 
 Historische Vereniging Ameide-Tienhoven, jg. 21/1- 2010, 31-36
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gesonde worden aen d’heeren kerckmeesteren om te 
dienen tot derselver naricht’.
  
Verbod op rouwborden in de kerken

Vanaf de 16de eeuw was het gewoonte om bij de gra-
ven van gestorven personen zogenaamde rouwborden of  
-kassen op te hangen, met daarop een of meer familie-
wapens. In de Sint-Janskerk telde men er wel 130 of meer.  
In een plakkaat van 8 juni 1795 werd aangekondigd 
dat alle grafborden en wat herinnerde aan adellijke of 
voorname afkomst uit kerken en openbare gebouwen 
moesten verdwijnen. Het kerkbestuur riep per adver-
tentie alle eigenaars op hun wapenbord op te halen, te-
gen een vergoeding van twee gulden ‘voor de moeite’. 
Wat overbleef werd op een openbare veiling verkocht. 
Ruim tachtig borden gingen terug naar diverse families, 
de kerk ontving er 162 gulden en twee stuivers voor. 
Ook de burger Quirijn Carlier ging met een rouwbord 
naar huis, als ‘naastbestaande’ van de zeekapitein Dirck 
Quirijnsz Verveen. Hij vond het maar niets dat nu de her-
innering aan “dezen Held voor ’t vaderland gesneuveld 
bij een zeegevecht in 1658” verdween.2 Hij vroeg of het 
kerkbestuur “niet iets ter nagedachtenis van den overle-
denen zou mogen laten blijven”.
 
 De timmerman aan de slag

Het kerkbestuur stond sympathiek tegenover zijn ver-
zoek. Twee kerkmeesters, Plemper van Bree en Van 
Sprang, kregen opdracht om zich met deze zaak te be-
lasten. Op 5 april 1796 deelde Van Sprang de vergade-
ring mee “…dat de gedenktekens ter nagedagtenis van 
die helden welke op het bed van eer gesneuveld waren 
in de kerk geplaatst zijn”, in totaal acht stuks. Van drie 
ontbraken nog de juiste gegevens. Ze werden wel bijna 
zeker vervaardigd door de timmerman van de kerk, Jan 
Bleuland, maar wie de opschriften maakte is niet be-
kend, in ieder geval een goed geïnformeerde historicus 
uit die tijd. De eenvoud van de ruwhouten zwartgeverfde 
borden stond in schril contrast met de kleurige wapen-
borden en rouwkassen die tot 1795 aan het kerkinterieur 
een aparte sfeer verleenden. Quirijn Carlier kon echter 

met 200 ruiters en 800 man voetvolk. Zij naderden het 
dorp via een nauwe binnenweg, die hun door vier gede-
serteerde soldaten was aangewezen. Het regiment van 
kolonel Bampfield dat ter verdediging van Ameide aan-
wezig was, bestond uit 300 soldaten en 14 officieren “…
onder wie ziekten en ongeregeldheden plaatsvonden, 
zodat zij er openlijk voor uit kwamen liever in handen 
van de Fransen te vallen”. De gevolgen van de strijd wa-
ren rampzalig: men telde na afloop talrijke doden, waar-
onder het lichaam “van dien braven (dappere) Capiteijn 
Swansbel, die geen quartier begeert, maar sich tot der 
dood toe geweert had”. In een verslag over die nood-
lottige dag staat onder meer opgetekend: “Capt(eijn) 
Swaensbel en sijn vendrich sijn doot”. 
 
Begraven in de Sint-Janskerk

Wie er besliste over de laatste rustplaats van Van Swans-
bel is niet bekend, ook niet waarom hem een eigen graf 
in de Sint-Janskerk werd toegewezen. De stad Gouda 
stond zelfs garant voor de begraafkosten. In notulen van 
de magistraat van 3 december 1672 staat te lezen: ‘Is 
na deliberatie goedgevonden ende verstaan d’extra or-
dinaris oncosten van de begrafenisse van d’heer capteijn 
Joost Swaansbelt, voor ’t vaaderland gestorven, voor 
dese maale te remitteeren ende sal van deesen copije 

Franse Tiranny gepleeght opde Hollandtse Dorpen (http://www.sluiser-
waard.nl/history/zwammerdam.jpg)
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2. Het opschrift luidde: “Den kloeken zeekapitein Verveen, stout 
strijdend en gequetst voor (het eiland) Ween, gestorven binnen 
Koppenhaven, is eerlijk hier gebragt ten grave”.
3. samh, KM 338, jaarrekening Sint-Janskerk 1672: 11v, Capt(eijn) 
Joost van Swaenbel e(igen) g(raf ) 5-12-0 ; 12r, overluid met 2 kleijne 
klocken 2-2-0.

weer voldaan opzien naar het bord van zijn befaamde 
familielid: ‘Dirck Quirijnsz Verveen †1658. Overleed aan 
zijn verwondingen in een gevecht om de heropening 
van de Sont tegen de Zweedse vloot onder Wrangel’. 
Bij de bouw van het huidige ‘bankenplan’ in 1853 vond in 
de kerk een drastische opruiming plaats. Bij die gelegen-
heid verdwenen ook de gedenkborden van de zeehelden. 
Het kerkbestuur bleek hierbij niet gehinderd door enig 
historisch besef. Zij werden opgekocht door een parti-
culier die ze later schonk aan Museum Gouda. Die gaf ze 

in 2006 in langdurend bruikleen aan de kerk, waarmee 
negen – inmiddels 220 jaar oude – borden weer op hun 
oorspronkelijke plaats terugkeerden.
 
Het graf van Swansbel 

Waar zich het graf van Joost van Swansbel in de kerk 
 bevond, is niet bekend. Hij werd op 5 december 1672 
met bescheiden klokgelui begraven.3 Het opschrift op 
het bord luidt: ‘1672 X XVII Novembris obiit Ameijdae ad 
Leccam, Joost van Swansbel’. Het initiatief van Carlier, 
die zo graag de nagedachtenis van zijn verre familielid le-
vendig hield, zorgde ervoor dat de naam van de dappere 
kapitein Van Swansbel evenmin in de vergetelheid raakte.  

Bord van Joost van Swansbel (foto Nico J.Boerboom)


