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De trieste levensavond van een briljant 
organist, Joachim Hess (1732-1819)

Henny van Dolder-de Wit

Wie de moeite neemt de Tidinge van april 
2010 nog eens op te slaan, vindt daarin een 
uitgebreid artikel van Paul Abels over de 
musicus Joachim Hess. Hij was als organist 
bijna 65 jaar aan de Sint-Janskerk verbon-
den, het langste dienstverband ooit. Daar-
naast gaf hij muzieklessen, was dirigent, 
stadsbeiaardier, componist, adviseur bij de 
restauratie en bouw van orgels et cetera. 
Laatstgenoemde functie bracht hem op vele 
plaatsen buiten Gouda. Hij schreef diverse 
informatieve boekjes, die volgens Abels nu 
een hoge antiquarische waarde hebben. Uit 
een brief van Hess, gevonden in de corres-
pondentie van de kerk, blijkt echter dat zijn 
laatste levensfase niet over rozen ging.

Van aanzien tot armoede

Bij zijn aantreden in 1754 als organist en stadsbeiaardier 
ontving hij zowel van de stad als van de kerk 300 gulden 
per jaar. Toen hij in 1775 een benoeming als organist van 
de Dom te Utrecht afwees, verdubbelde de stad Gouda 
zijn salaris tot 600 gulden. Het bewijst hoe men hem 
waardeerde, het kerkbestuur zag zelfs – hoewel aarze-
lend - door de vingers dat hij zich aansloot bij de Evan-
gelische Broederschap van de Hernhutters. Hij bewoon-

de een riant huis, De Pot geheten, links van het pand De 
Moriaan aan de Westhaven. In 1813, hij was toen 81 jaar, 
kreeg hij om zijn taak te verlichten een assistent toege-
wezen in de persoon van de organist Isaac Willebeek. 
Met bijdragen van de stad en de kerk zou hij nu van een 
onbezorgde oude dag kunnen genieten. Maar dat pakte 
geheel anders uit. Oorzaak was dat zowel de stad Gouda 
als de kerk niet in staat bleken hun financiële verplichtin-
gen na te komen, een gevolg van de Franse overheersing 
die ook de Goudse economie verre van onberoerd liet. 
 
Bezuinigingen

Het begon in 1810, toen na overleg tussen de kerk en 
de stad werd besloten zijn beide uitkeringen te reduce-
ren tot 150 gulden per jaar. In 1811, toen bezuinigingen 
steeds verder werden doorgevoerd, weigerde de ker-
kenraad de jaarrekening van de kerk, zoals toen gebrui-
kelijk, voor akkoord te ondertekenen. Men was veront-
waardigd dat het kerkbestuur hen niet op de hoogte had 
gesteld dat de vergoeding aan Hess op hetzelfde niveau 
bleef ‘…omdat men den ouden man niet gaarne zou wil-
len benadelen’. Het zou de kerkenraad aangenaam zijn 
geweest ‘…door U weleerwaarden schriftelijk te mogen 
worden geïnformeerd of voortaan de toelaag aan ge-
melde verdienstelijken man moet blijven voortduren, 
dan ophouden’. De kerkmeesters maakten een eind aan 
de discussie door de vergoeding aan Hess voorlopig uit 
eigen portemonnee te betalen. De post op de rekening 
werd geschrapt, waarna ondertekening door de kerken-
raad plaatsvond.
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Brief van Joachim 
Hess uit 1813. samh 
KM 35
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305 gulden en vier stuivers, werd op zijn voorstel ver-
laagd tot 200 gulden, onder voorwaarde dat “…de ge-
melde som hem iedere week pro rato (in gedeelten) werd 
voldaan” . Mochten de financiën van de kerk gaandeweg 
verbeteren, dan kon hetgeen men nog verschuldigd was 
aan hem of zijn erfgenamen geheel of in gedeelten wor-
den afgelost. De koster van de kerk kreeg opdracht hem 
wekelijks vier gulden te overhandigen. De vergaande 
bezuinigingen troffen alle kerkbedienden van hoog tot 
laag. Zij leverden jaarlijks een besparing op van 2800 
gulden. Vanaf 1814 woonde Hess te midden van zijn ge-
loofsgenoten, de Hernhutters in Zeist. In juni 1819 viel 
hij van een trap en overleed na enkele maanden op de 
leeftijd van 87 jaar. Hij vond een laatste rustplaats in de 
tuin van het Zusterhuis aldaar.
 
Tenslotte

Men zou verwachten dat aan deze man, die lange tijd 
in het muzikale leven van stad en kerk zo’n belangrijke 
plaats innam, bij zijn overlijden enige aandacht zou wor-
den besteed. In de notulen van het kerkbestuur staat 
echter kort en zakelijk: ‘Den organist Hess overleden 
zijnde en de tijd van den adjunct Willebeek met ultimo 
december 1819 expirerende (eindigend), is gemelde ad-
junct verzogt om gequalificeert provisioneel het orgel 
waar te nemen, even of den overledene nog leefde en 
op dezelfde beloning (200 gulden)’. Zijn vaste aanstel-
ling volgde in 1820. Bij zijn aantreden werd een nieuwe 
‘Instructie voor de organist’ opgesteld, die begint met 
de zin: ‘Den organist zal moeten zijn ledemaat der Her-
vormde Godsdienst…’.
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De brief

Het schrijven van Hess uit 1813 maakt duidelijk in welke 
omstandigheden hij verkeerde:
Aan de WelEd Heeren kerkmeesteren van St. Janskerk
Mijne Heeren!
Nu begint de ondergetekende in de uiterste Nood te 
komen; zo Uw WE mij nu niet helpt zo zal ik radeloos wor-
den. ’t Is nu in ’t derde jaar dat ik niets ontvang en het zal 
nu bij de tweeduizend gulden worden dat ik van Stad en 
Kerk moet hebben. Er is geen besef van te formen (het is 
onvoorstelbaar) altoos een goed bestaan gehad te heb-
ben, en in eenen hogen Ouderdom gebrek te lijden; had 
ik nog eenige Inkomsten, ik zoude mij hoe weinig het ook 
was, zien te behelpen. Van mijne gehuwde kinderen kan 
ik op geene ondersteuning wagten, alzo die wegens tijds-
omstandigheden het hare hoogst nodig hebben. Mijne 
geestes vermogens zijn uitgeput, ik zoude anders hier of 
elders iets zoeken te verdienen. Mijne Heeren! Hebt dog 
medelijden met mij, ik weet niet beter of ik hebbe in die 
groot 68 jaren mij in mijn Ambt en gedrag volgens Pligt 
gedragen. Kreeg ik maar van de Stad nog iets, maar wat 
moeite ik doe, zo zie ik duidelijk, dat zo lang den Oorlog 
duurt, ik daarvan niets te wagten hebbe. Ik twijffel niet 
of deze mijne drukkende omstandigheden zullen mijne 
Heeren de kerkmeesteren tot medelijden verwekken, kun-
nende verzekerd zijn dat ik Waarheid schrijve, dat ik mij 
in schulden moet steken, zonder dat ik de menschen kan 
zeggen, dan of dan zal ik u voldoen. Spreekt van zelfs dat 
ik mijne Inwoning aan mijne goede huisluiden ook niet 
betalen kan grieft mij tevens. Ik bidde Uw Weledele, help 
mij toch uit deze Nood.
Blijve in alle onderdanigst Respect
WelEd Heeren uw Wel Ed Dienaar
Joachim Hess

Naar Zeist

Naarmate de economische toestand zich langzaam her-
stelde, moet ook Hess daarvan nog enigszins hebben 
geprofiteerd. Zijn jaarlijks traktement als organist, groot 


