
Hofjes-van barmhartigheid 

De liefdadigheidszin van ons volk heeft zich geuit in een vorm, die typi~ch 
Hollands is: in het buitenland zijn ·hofjes voor behoeftigen nagenoeg onbekend 
en in ons land zijn zij buiten de provincie J-Iolland weinig talrijk•. Karakteris
tiek is •hun beslotenheid, die de meestal bejaarde bewoners en bewoonsters 
rust en veiligheid gaf. De bewoonsters waren in de meerderheid, want mannen 
kun_nen gewoonlijk maar slecht voor zichzelf zorgen, en voor hen was dan een 
tehuis zoals het Willem Vroesenhuis beter geschikt. Bovendien bereikten de 
vrouwen gewoonlijk een hogere leeftijd dan de mannen. 

Het ideaal was een ·hofje rond een binnenplaats met bleekveld en pomp, 
dat vanaf de buitenwereld alleen toegankelijk was door een poort, die bewaakt 
werd door één van de bewoners en die reeds vroeg in de avond werd gesloten. 
Voorbeelden daarvan zijn het ,hol'je van Buytenwech en ·het Cincqerf. In de 
eenvoudigste uitvoering bevatten de •huisjes een kamer met een zolder; soms 
was ook de bovenverdieping voor bewoning bestemd en dan huisvestte zo'n 
huisje dus twee of meer personen. De uitvoering was uiteraard sober; aan de 
poort evenwel werd dikwijls naar verhouding veel zorg besteed, waardoor het 
hofje ·in al zijn eenvoud een zekere allure kreeg. 
· Aangenomen wordt, dat deze opzet is afgekeken van de begijnhoven, die 

tijdens de Middeleeuwen in vele steden - niet in Gouda - werden gestichtl. 
De hofjes die hier bespro-ken worden, werden gratis bewoond. Daardoor 

onderschejden zij zich van een ander, een miserabel soort ·hofjes, dat werd 
geëxploiteerd door huisjesmelkers. 

Pastoor Walvis heeft ons in zijn "Beschryving der stad Gouda" (17 13) 
talrijke inlichtingen over de in zijn tijd bestaande hofjes verschaft. Zij vormen, 
aangevuld en vern1eerderd, de grondslag van deze studie. Een paar hofjes zijn 
wat uitvoeriger dan de andere behandeld, omdat de be·heerders de gelukkige 
gedachte hebben gehad het archief van die ·hofjes aan het gemeente-archief af 
te staan, waardoor ons n1eer gegevens beschikbaar stonden. Voor de overige 
moesten wij volstaan met ·hetgeen in de stedelijke archieven bij elkaar ge
schraapt kon worden. Daardoor heeft dit verhaal ietwat het karakter van een 
inventarisatie gekregen. Moge het, ook in deze vorm, ertoe bijdragen, dat de 
hofjes - in andere steden met veel piëteit verzorgd, maar in Gouda verwaar
loosd - wat meer belangstelling krijgen! 

De hofjes worden besproken naar tijdsorde. 

De.fundatie van Jan Adriaensz. en zijn dochter Griet 
''Int iaer ons heeren xiiiie negen ende veertich opten eersten dach van maert 

so hebben ian adriaensz. ende griet zijn dochter, coman Jouwe gerbrantsz. wijff, 
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bij consent (met toestemming) van coman louwe voirscreven mit hoeren vrien 
moetwille voirsienlick opghedragen ende over(ge)gheven tot eene vrijen eijghen 
den heylichgeestmeesters ter goude totter armen behoeff die huyssinghe, 
cameren ende erven, die ghelegen stacn op die westzijde van die Cleywech 
naist wi·llen mecsz. <lie n1olenaer noortwaerts in dusdanige nianieren ende 
voirwaerden, als hier na bescreven staet. Dats te weeten, dat die heylichgeest
meesters ter goude die nu zijn off namaels wesen sullen, in die achterste ses 
cameren arme luden setten ende huysvesünge verlenen sullen, puerlic (zuiver) 
om gods willen (pro deo) den ghenen, die hen goet duncken zullen na hoirre 
conscientien (geweten). Behoudelic waer sake, dat ian adriaensz. off griete 
zijn dochter voorscreven eenighe arme magen (bloedverwanten) hadden, ende 
des behoeffden ende begheerden, die sullen die cameren bewonen voir (voor
keur hebben boven) vreemde arme luden. Voirt soe sullen die heylichgeest
meesters voorscreven, die nu sijn off namaels wesen sullen, dat voirhuijs ende 
die camer staende voir an die stt:aet iaerlicx verhueren. Ende van den huere 
ende gelden clair off comende zullen sij die heel huyssinghe ende alle die 
cameren staende heel, dicht en in rake en dake houden (onderhouden) ende 
die renten ende pachten clair op staende iaerlicx mede betalen". Bovendien 
gaf Jan Adriaensz. nog enige el'fecten, tezamen rentende 4 ;f, Hollands 
beursegeld 's jaars, mede bestemd voor het onderhoud van de won ingen2• 

De heiligegeestmeesters - de stedelijke armenzorgers - beloofden, dat zij 
en hun opvolgers deze voorwaarden ten eeuwigen dage zouden nakomen. Zij 
beloofden teveel! 

Het hofje lag ongeveer ter plaatse van de huizen Kleiweg nrs. 39 en 43. 
In 1592 werden op de plaats van het vervallen voorhuis twee huisjes ge
bouwd, die in 1637 werden verkocht. .Het erf waarop de kamers stonden, werd, 
nadat deze ingestort waren, in 1594 om niet afgestaan aan de koekebakker 
Pieter Kerssen, die voornemens was daar een hofje voor behoeftigen te stich
ten. Het is niet bekend of dit plan tot uitvoering is gekomen3• 

De fundatie van Gherit Veenn1an 
Gerrit Veenman en zijn vrouw Hillegont stichtten in 1459 verschil.lende 

uitdelingen. Bovendien gaf. Gerrit Veenman nog twee kamers op het Heilige
geesterf op de Tiencleweg en daarbij een rente van 2 ~ Hollands 's jaars, om 
deze in rake en dake te houden, op voorwaarde dat zijn vrienden zonodig 
voorrang boven anderen zouden hebben. Zij stonden op de noordzijde van de 
Lange Tiendeweg in de Grote poort, tussen de huizen nummers 39 en 41, 
welke poort ook wel Gerrit Veenmanssteegje werd genoemd. Omdat zij oud 
en vervallen waren, werden zij in overleg met Veemnan's nakomelingen in 
1618 verkocht. .In plaats daarvan werden twee huisjes op het J-Jeiligegeesterf 
aan de Groeneweg bijgebouwd4 • 

De fundatie van Cornelis Sandersz. 
De tekst van de fundatiebrief is niet bewaard gebleven, maar wij weten dat 

Cornelis Sandersz. op 20 januari 1550 zeven "bordeka:merkens" aan de noord
zijde van de Nieuwe Haven ter plaatse van de huizen nrs. 188 en 190 kocht. 
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Hun naam ontleenden zij aan de constructie van de gevel, die boven de borst
wering van steen uit planken (borden) bestond. Zij werden gratis bewoond, en 
beheerd door de Heiligegeestmeesters, waarbij rekening werd gehouden met 
de wensen van de familie van de stichter. Vier huisjes werden wegens totaal 
verval in 1586 verkocht, de andere werden in 1606 vernieuwd en daarna ver
huurd; zij werden respectievelijk in 1739 en 1760 verkocht5• 

De J-Jeiligegeesterven 
Op de Groeneweg naast ·het Cellebroedersklooster (nu huize Groeneweg) 

lag het Oude Heiligegeesterf met zestien huisjes en daarnaast het Nieuwe 
Heiligegeesterf met negentien huisjes. Deze huisjes werden aanvankelijk voor 
het ]even, hetzij om niet, hetzij tegen betaling van een som ineens, afgestaan. 
Zij stonden er gedeeltelijk al in 1495. In 1588 werden er twee aan de stad 
verkocht voor een uitbreiding van de Latijnse school, die in 1573 in het voor
malige Cellebroedersldooster was ondergebracht. Enige huisjes zijn in de loop 
van de achttiende eeuw wegens bouwvalligheid gesloopt, de overige zijn in 
l 801 verkocht 11. 

Hoewel de door de Heiligegeestmeesters beheerde huisjes ook voor bewo
ning door mannen in aanmerking kwamen, blijkt uit de administratie genoeg
zaam, dat verreweg de meeste werden bewoond door behoeftige vrouwen. 

Het ho_fie van Buytenwech 
Elisabeth Buytenwech, weduwe van jhr. Christiaen van Grijpskercke, ver

zocht en verkreeg in 1614 van het stadsbestuur vrijdom van verponding (grond
belasting) en voor een jaar vrijdom van accijnzen op turf en levensmiddelen 
voor het hofje dat zij wilde stichten. Zij was een dochter van Gerrit Beuckelsz. 
Buytenwech en Gerreburch J:leyndricksdr. Haar ouders bezaten onroerende 
goederen in en bij Gouda; het is mogelijk dat haar moeder uit Gouda stamde. 
Daar woonde ook haar broer Mr. Hendrik Buytenwech, die haar zaken in 
Gouda regelde. Op terrein ·dat afkomstig was van het voormalige Regulieren
klooster aan de Raam, werden vijftien huisjes gebouwd. Na haar dood, in 1616, 
beheerde haar neef Johan de Bruyn van Buytenwech de stichting, waaraan hij 
nog vijf -huisjes toevoegde. Alles wat hij van zijn tante Elisabeth geërfd had, 
liet •hij na aan het Goudse hofje. 

De familie Buytenwech was katholiek. Dit verklaart, waarom het hofje uit
sluitend voor behoeftige rooms-katholieke weduwen en dochters bestemd was 
en in de volksmond de naam "Klopjeserf" kreeg. De uitdelingen waren royaal: 
twee hemden per jaar, van Allerheiligen tot Pasen elke week twee beste broden, 
en jaarlijks twaalf tonnen turf, zes ponden boter, acht ponden vlees en zes 
gulden. 

In 1622 huisvestte het hofje tien alleenstaande vrouwen en tien weduwen 
met 27 ·kinderen en kostgangers. In 1830 woonden er 33 vrouwen en één jon
geman van 56 jaar; hun leeftijd varieerde van 17 tot 78 jaren. In 1936 waren 
er twintig bewoonsters en in 1958 nog maar acht. De bevolking is derhalve 
in de loop van drie eeuwen ouder en dunner geworden. 

Na de dood van Johan de Bruyn van Buytenwech werd het hofje beheerd 
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door zijn erfgenamen. In 1713 droegen deze het beheer over aan de pater van 
de Minnebroeders c.q. de pastoor van de kerk aan de Gouwe en diens op
volgers, en aan twee administrateurs naar zijn keuze. 

Het kapitaal waaruit het onderhoud en de uitdelingen bekostigd werden, 
moet aanvankelijk niet onaanzienlijk zijn geweest. f:let is in de loop van drie 
eeuwen weggesmolten, zodat er tenslotte geen geld meer was om het hofje be
hoorlijk te onderhouden en van moderne gemakken te voorzien. De huisjes 
vervielen en daardoor was er weinig animo meer om een woning te betrekken. 
De panden aan de westzijde hebben nog enige jaren tot pakhuis en werkplaats 
gediend. Omdat gevaar voor instorting dreigde, moesten zij in 1958 hals over 
kop worden ontruimd en gesloopt. Van verschinende zi:jden is toen de moge
lijkheid van restauratie onder de ogen gezien. De toestand waarin de overige 
huisjes verkeerden, was zodanig, dat alleen bij algehele nieuwbouw redelijk 
aanvaardbare woningen zouden kunnen worden verkregen. De dienst van 
openbare werken heeft toen de bijgevoegde plattegronden getekend. 

De deskundigen waren het erover eens, dat restauratie van dit oudste, groot
ste en schilderachtigste hofje onuitvoerbaar ·was. De overgebleven huisjes zijn 
in 1961 geamoveerd. Het terrein, groot 892 m2, werd door de gemeente aan
gekocht en bestraat. Het daardoor gevormde plein ontving in 1968 de naam 
Regulierenhof, ter herinnering aan het Regulierenconvent, onder welke naam 
het terrein nog in de 19de eeuw bekend stond. 

Het vermaarde St.-Annahofje te Leiden werd in 1492 gesticht door Hille
gonda de Bruyn van Buytenwech; het eveneens zeer bekende en fraaie hofje 
van Nieuwkoop te 's-Gravenhage door de bovengenoemde Johan de Bruyn 
van Buytenwech, heer van Nieuwkoop. Beide hofjes zijn goed geconserveerd. 
Het valt daarom dubbel te betreuren dat het hofje aan de Raam niet behouden 
is geblevcn!7. 

Het hofje van Letn1aet 
In de avond van I 1 januari 1611 begaf notaris .Puttershouck zich naar de 

woning van de weduwe van Mr. Floris Letmaet, Christina Gijsbertsdr., ge
naamd de Keyser, nu Oosthaven 11. Hij vond daar haar enig kind, Harman, 
"sieckelick van lichaem, doch sijn me1norie, redenen ende verstand! met goeden 
beqaemen uutspraeck wel hebbende ende gebruyckende", die zijn testé\'ment 
wenste te maken. Nadat hij de wens te kennen had gegeven op christelijke 
wijze, volgens de voorschriften van de heilige katholieke kerk, begraven te 
worden, en na enige legaten aan zijn familie van vaderszijde en aan de dienst
maagd van zijn moeder en haar zuster te hebben besproken, benoemde hij tot 
zijn universele erfgenaam zijn moeder, onder voorwaarde dat zij haar deel in 
de nalatenschap zou bestemmen voor stichtingen ad pias causas (liefdadige 
doeleinden). Uitdrukkelijk gaf hij haar daarbij de vrije hand; hij verbood haar 
aan wie ook rekenschap van de uitvoering van deze beschikking a[ te leggen8• 

Op 8 april 1614 sloot Harman Letmaet voor eeuwig de ogen. 
Moeder Stijntje - zoals zij in het dagelijks leven werd genoemd - haastte 

zich om aan de wens van haar zoon gevolg te geven. In haar testament van 6 
november 1614 bestemde zij f 4000,- voor het bouwen van acht - oorspron-
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kelijk stond er zes, maar dit is veranderd in acht - huizen tot bewoning door 
arme oude weduwen zonder kinderen op het erf aan de noordzijde van de 
Nieuwe Haven, dat zij daartoe had gekocht van Dribber Barendtsz. De koop
akte is op 31 december 1614 geregistreerd.- Gelijktijdig werd een akte opge
maakt, waarbij de verkoper haar het recht gaf tegen de oostelijke zijmuur van 
zijn huis te bouwen. Bovendien kocht zij in 1615 een huisje naast en voor haar 
erf gelegen. Blijkbaar noopte deze aankoop tot wijziging van het bouwplan, 
want op 24 oktober 1615 sloot zij een nieuwe overeenkomst met Dribber in
zake de bebouwing langs zijn huis en erf. Uit een resolutie van burgemeesters 
en schepenen van 26 oktober 1616 blijkt, dat de huisjes toen gereed waren ge
komen0. 

Op 19 december 1617 compareerde de weduwe Letmaet opnieuw voor 
notaris-Puttcrshouck om een nieuw testament te maken. Het zou niet de laat
ste maal zijn! Zij benoemde haar neven Gerrit Verheuvel en Mr. Pieter van 
Hensbeek tot beheerders van de door haar gestichte zes 1huisjes voor eerlijke 
oude weduwen en maagden10. 

Op ·23 december 1620 werd dit testament vervangen door een ander. De 
weduwe Letmaet was namelijk in het bezit gekomen van het huisje naast en 
onder één dak met het ·huisje dat zij in 1615 had gekocht. In verband daar
mede legateerde zij :f 2000,- voor de bouw van drie huisjes en een poort op 
het terrein van genoemde twee huisjes Il. 

Behalve haar beschikkingen betreffende het hofje op de Nieuwe Haven 
bevatten haar testamenten nog vele andere disposities, zowel ten aanzien van 
filantropische objecten als van haar familie. Gewijzigde omstandigheden en 
·ideeën ga.ven veelvuldig aanleiding tot verandering en aanvulling van Jinar 
uiterste wil. Haar definitieve testament dateert van :12 a.ugustus :1623. Het 
hofje werd daarin uitvoerig gereglementeerd. De zes aanwezige huisjes bleven 
bestemd voor arme weduwen zonder ·kinderen en andere ongehuwde vrouwen; 
de drie aan de voorkant geprojecteerde woningen moesten weduwen met kin
deren huisvesten. Als deze weduwen hertrouwden, moesten zij de woning ter
stond ontruimen. Behalve J 2000,- voor de bouw van de nieuwe huisjes lega
teerde zij nog .f 2500,- voor· het onderhoud van het hofje en .f 4500,- voor 
een jaarlijkse uitdeling van linnen, turf, vlees en brood aan de inwonenden. Tot 
administrateurs werden benoemd Gerrit Verheuvel en Claes van Hensbeek; 
mr. Pieter van Hcnsbeek was in 1620 overleden. Als deze kwamen te oyer
lijden, diende de bekwaamste man van de familie van haar vaders- of moeders
zijde op te volgen en bij ontstentenis daarvan een geschikte aangehuwde man. 
Testatrice J1eel't niet voorzien in het geval, dat er zelfs geen bekwame aan
gehuwde man te vinden zou zijn; de destijds bloeiende staat van haar familie 
gaf blijkbaar geen reden tot ongerustheid in dit opzicht. I-Iet toezicht op het 
geldelijk beheer werd aan de oudste burgemeester en de oudste weesmeester 
(lid van de weeskamer) toevertrouwd. Tot meerdere securiteii bepaalde zij 
dat de effecten, besloten in een kistje met twee sleutels, in het Heiligegeest
weeshuis zouden worden bewaard. Eén sleutel was voor de oudste wees
meester, de andere voor de oudste administrateur. De administrateurs hadden 
het recht tot begeving (collatierecht) van de huisjes. Testatrices vrienden ( = 
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verwanten) genoten eventueel voorkeur. Hoewel Christina Gijsberts goed ka
tholiek was, verlangde zij niet, dat de bewoonsters dezelfde religie waren toe
gedaan 12. 

Meer dan tien jaar lang is deze vrouw bezig geweest om de wensen van haar 
zoon vorm te geven en alles zo goed mogelijk te regelen. Daarbij valt op dat de 
familie van haar man er geheel buiten gehouden werd. Haar laatstgenoemde 
testament bekrachtigde zij met haar dood op 6 februari 1625. 

De administrateurs beijverden zich om de bepalingen van het testament 
ten uitvoer te ,leggen. Met de huistimmerman Frederik Cornelisz. kwam zij 
een bestek voor de nieuwbouw overeen. Reeds op 1 juli 1625 kon de eerste 
steen worden gelegd. Aan deze feestelijke gebeurtenis werd een daalder ten 
koste gelegd. De befaamde beeldhouwer Gregorius Cool verzorgde het beeld
houwwerk van de poort, waarvoor hij 322 gulden twee stuivers en vier pen
ningen ontving. Het fan1iliewapen - van Letmaet? - is, vermoedelijk in 1795, 
uitgehakt. De bouwkosten bedroegen in totaal 2854 gulden; het daarvoor ge
legateerde bedrag werd dus ruim overschreden1:1. 

Tot J 825 is de familie van de erflaatster erin geslaagd bekwame bestuurders 
onder de eigen of aangehuwde mannen te vinden, zij het dat meermalen een 
vacature lang onvervuld bleef. Na de dood van Joan Osy jr. hebben de 
bereddern.ars 'Van zijn nalatenschap de zaken van het hofje nog enige tijd gaande 
gehouden. In 1834 evenwel hebben Burgemeester en Wethouders van Gouda, 
op verzoek of uit eigen beweging, het nodig geoordeeld in de bestaande vaca
tures te voorzien. Zij benoemden de pastoor van de Oud-Katholieke kerk, H. 
de Jongh, het raadslid W. Biesenaar en de gemeentesecretaris Dutilh tot admi
nistrateurs en verplichtten hen ieder jaar rekening en verantwoording van hun 
beheer aan B. en W. te doen. Mede werd bepaald dat het k1stje met de effecten 
en andere papieren in verband met de veranderde bestemming 'Van het Wees
huis in het vervolg op het stadhuis zou worden bewaard. Deze voorschriften 
bleven een dode letter; de stukken, die eertijds in het Heiligegeestweeshuis 
waren gedeponeerd, bevinden zich nog altijd in het archief van het Weeshuis. 
Toen pastoor De Jongh in 1856 ontslag vroeg uit zijn functie, heeft hij blijk
baar de resolutie van 1834 nog eens doorgelezen, want in dat jaar werd een 
kistje met twee different werkende sleutels aangekocht. Van 1858 tot 1895 
heeft de burgemeester de rekeningen opgenomen en goedgekeurd. 

De invloed van secretaris Dutilh is duidelijk te bespeuren in de administratie, 
welke door hem opnieuw werd opgezet, en die van pastoor De J ongh in het 
feit, dat het hofje soms met de naam Jansenistenerf werd aangeduid. 

De directie van het Grootboek der Nationale Schuld, maakte evenwel be
zwaar, om aan de in 1856 benoemde administrateurs de renten van de in
schrijvingen ten bate van het hofje te betalen, tenzij voldaan werd aan het 
voorschrift van artikel 1067 van het Burgerlijk Wetboek. Sindsdien werden de 
administrateurs benoemd door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. 

Een lijst van de administrateurs is hierachter als bijlage opgenomen. 
In 1664 al moesten de vloeren in de huisjes aan de Nieuwe Haven worden 

verhoogd. In 1743 zijn de zes ·huisjes daarachter vernieuwd. Dit vaJt op te 
maken uit een steen die dat jaartal draagt; de rekenin~en over het tijdvak van 
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1731-17 67 zijn niet bewaard gebleven, zodat daaruit geen gegevens kunnen 
worden geput. 

In 1622 werden alle inwoners van Gouda genoteerd, zulks met het oog op 
de invoering van een belasting genaamd hoofdgeld. De zes achterhuisjes werden 
Joen bewoond door twaalf vrouwen. Een lijst van bewoonsters uit de jaren 
1694-1720 vermeldt enige "geestelijke dochters", religieusen. Bejaarde vrou
wen waren toen in de minderheid. De uitdelingen van linnen, tud, vlees en 
brood, de beste bollen op Kerstavond en Oudejaarsavond, en het fee.stmaal 
op Vastenavond verminderden allengs, en hielden geheel op, toen de tiërcering 
van de Staatsschuld in 1810 een geweldige bres in de financiën sloeg. In 1840 
moest een aanzienlijke uitgave wegens herstelwerkzaamheden worden geboekt, 
waarvoor het kleine kapitaaltje werd aangesproken. Sindsdien werden enige 
huisjes verhuurd. Op •deze wijze zijn beheerders er nog vele jaren in geslaagd 
het hofje zoveel mogelijk aan zijn bestemming te doen beantwoorden en zelfs 
moderne gemakken - gas, water, elektriciteit - te doen aanbrengen. De ge
weldige prijsstijgingen in en na de oorlog hebben dit praktisch onmogelijk 
gemaakt, waardoor het hofje nu een troosteloze aanblik biedt. Het is te wen
sen, dat er een modus wordt gevonden om althans het schilderachtige voor
gebouw te redden - de zes achterhuisjes zijn m.i. de kosten van restauratie 
niet waard - opdat zoveel mogelijk wordt voldaan aan het verlangen van 
Christina Gijsberts "dat de voorsz. huyskens eeuwighlijk ten behoeve voorsz. 
onderhouden sullen worden sonder deselve te eeniger tijt te mogen laten ver-
gaen". 

Lfist van administrateurs 1625-1970 
Gerrit Vcrheuvel 1625-1633. 
Claes van Hensbeek 1625-1648. 
Tijmen Verharst 1633-1635. 
Hendrik Hensbeek 1648-1671. 
Helena Verharst 1671-1694 (waarnemend). 
Dr. Cornelis Doncker 1694-1701. 
Gijsbert Doncker 1694-1706. 
Daniel Stuijt 1701-1719. 
Arnold Kemp 1706-1726. 
Johan van der Linde 1724-1746. 
Gerard Bick 1726-1739(?) 
Mr. Egbertus van den Eijnde 1746-1769. 
Joan Osy sr. 1769-1790. 
Joan.Osy jr. 1792-1825. 
Hendricus de Jongh 1834-1856. 
Johannes \Vilhelmus Biesenaar 1834-1849. 
Jean Antoine Dutilh 1834-1846. 
Cornelis Kok 1857-1860. 
Jan Droogleever Fortuijn 1857-1877. 
Hendrik Casparus Verrijn 1860-1873. 
Willem Kromhout 1878-1924. 
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Gerardus Catharinus Fortuijn Droogleever 1878-1905. 
Mr. Dirk Nicolaas Brouwer 1908-1919. 
Mr. Cornelis Jonker 1924-1970. 
Hendrik Jan Nederhorst 1924-

Hofïe van Cool 
ln februari J 637 vermaakte Job Jobsz. Cool vier huisjes aan de Turfsingel, 

0111 bewoond te worden door arme katholieke mensen, waarbij verarmde 
familieleden van hem of van zijn vrouw Anna Jansdr. de Jaeger voorrang zou
den genieten. De pacht van de tuin achter en naast deze huisjes werd bestemd 
voor het onderhoud daarvan. De tuin werd 'in 1647 te gelde gemaakt voor de 
bouw van een turfschuur. Aangezien de bewoners van de huisjes turf stalen 
en door hun gedrag brandgevaar opleverden, werden de huisjes in 1653 af
gebroken. Met de vrijgekomen gelden werd Wouter Triglandus, een kleinzoon 
van Judith Jobs Cool , die na de dood van zijn vader onverzorgd achterbleef 
en niet in staat was om de kost te verdienen, ingekocht in het Proveniershuis 14 • 

flo,fie van de Jonge 
Omstreeks 1643 stichtte Jan Ariensz. de Jonge zes woningen voor behoef

tigen aan de westzijde van de Nobelstraat bij de Vest. De Jonge was van 1612 
tot 1618 vroedschap en in l 618 ook schepen van Gouda geweest. .Hij over
leed in 1663. De bewoonsters ontvingen ieder vijf tonnen turf: per jaar. 

Op 27 oktober I 756 werden genoemde huisjes met de daarachter gelegen 
looierij wegens belastingschulden bij executie verkocht15• 

Ho.f7e van G{isbert en Cornelis de Lange 
Gijsbert Pietersz. de Lange, brouwer in het Anker (overleden in I 652), en 

Cornel is Willemsz. de Lange (overleden in 1650) kochten in het jaar 1648 van 
de erfgenamen van Gijsbert Jansz., 't Hert een huis en erf met kamer en olie
molen aan de noordzijde van de Nieuwe Haven bij de Gouwe (orn en bij nr. 
320) en stichtten daar vijf huisjes voor behoeftigen, alsmede vijf huisjes die 
verhuu rd werden. Laatstgenoemde huisjes werden in 1650 gebouwd. 

Wegens belastingschulden werden de huisjes op 19 juli 1758 bij executie 
verkocht10• 

Hofje van Arent Bosch 
Arent Dircksz. Bosch, koopman te Amsterdam, maar vermoedelijk van 

Goudse origine, stichtte aan de zuidzijde van de Nieuwe Haven zestien huisjes, 
die elk in tweeën werden bewoond door behoeftige weduwen of ongehuwde 
vrouwen. De stichter was doopsgezind, en daarom zullen doopsgezinde vrou
wen wel de voorkeur hebben gehad. Voor het onderhoud bestemde hij de 
huuropbrengst van 6 daarnevens gelegen buisjes. Volgens de gevelsteen, die 
nu in de tuinmuur van het Stedelijk Museum is gemetseld, werd het hofje in 
1.649 gesticht. Walvis daarentegen noemt als stichtingsjaar 1651. Zijn ver
gissing is wel verklaarbaar. Bosch verwierf in 1648 en 1649 twee huizen op 
het terrein van het voormalige Clarissenklooster en in 1651 nog een erf daar-
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naast, waarop hij, eveneens in 1651, vier huisjes liet bouwen. Tenslotte kocht 
hij in 1655 nog een huis aan de Nieuwe Haven. 

'Bosch stichtte omstreeks 1648 ook een hofje in zijn woonplaats. Dit be
stond uit vier huisjes, met acht woningen. 

ln 1830 woonden in het hofje 24 personen, waarbij enige echtparen en 
kinderen, en in 1912 zestien vrouwen. In laatstgenoemd jaar bedroegen de 
uitgaven :f 341 ,48. 

Ten tijde van 'Nalvis ontvingen de bewoonsters jaarlijks twee hemden, zes 
tonnen turf en vier ponden boter. 

Op 3 juli 1913 kocht de gemeente Gouda de huisjes van de stichting Arend 
Dirksz. Bosch te Amsterdam voor f 10.000,- plus de toezegging dat zij de 
bewoonsters kosteloos een woning zou verschaffen. Het complex is toen af
gebroken; ter plaatse zijn woningen voor het personeel van de brandweer 
gebouwd 17 • 

. Hofje van Gijsbert de Lange 
Gijsbert Pietersz. de Lange, hiervoor reeds vermeld als medestichter van 

een hofje op de Nieuwe Haven, kocht op 29 augustus 1651 van de stad Gouda 
een huis en een schuur op de noordzijde van de Verlorenkost naast de Vest. 
Het transport is gedateerd 6 oktober 1651. Hi.i bouwde daar zes huisjes, 
waarvan hij er vijf bestemde voor bewoning door behoeftigen en het zesde om 
verhuurd te worden ten bate van het onderhoud van de huisjes. 

De huisjes zijn op 13 augustus 1783 wegens belastingschulden bij executie 
verkocht1s. 

Hartene1:f· 
Bij uiterste wilsbeschikking, verleden voor notaris Straffintveldt, op 9 no

vember 1649, bestemde Heilige (Helena) Jansdr. 't Hart, weduwe van Jan 
Verzijl, zesduizend gulden uit haar nalatenschap voor de oprichting van zes 
huisjes, 0lll door arme personen pro deo te worden bewoond. Zij deed dit 
ingevolge een belofte aan haar broer Hendrik die in februari van dat jaar 
was overleden. Zij benoemde vier regenten, die de opvolgers moesten kiezen 
uit de bloedverwanten van haar vaders- en moederszijde. Onder d ie regenten 
was ook de L utherse predikant ClemellS Otto van Bielevelt. Wat van de 
donatie overschoot, moest strekken tot onderhoud van de huisjes en een 
jaarlijkse uitdeling. Zij bekrachtigde dit legaat door haar overlijden in sep
tember 1652. 

Op 16 november 1652 kocht één van de regenten een buis en erf op de 
noordzi:jde van de Nieuwe Haven. In 1653 werd een op dat huis drukkende 
rente afgelost. Te oordelen naar het jaartal 1657 boven het poortje is . men 
met de bouw niet zo voortvarend geweest als met de aankoop van het 'huis. 
Ter plaatse werden twee huizen aan de straat, die verhuurd werden, en daar
achter zeven huisjes gebouwd. 

In 1830 woonden in dit hofje zeven gezinnen met 32 personen, en in 1840 
eveneens zeven gezinnen, met 22 personen. 

In 1855 werd de instelling krachtens de Armenwet van 1854 geclassificeerd 
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onder letter c van art. 2. In het gemeenteverslag over 1876, het eerste ge
meenteverslag dat de staat van de hofjes vermeldt, wordt dit hofje niet ge
noemd. Nadat de huisjes nog jarenlang als pakhuisjes en werkplaatsen waren 
gebruikt, zijn zij in 1965 gesloopt De poort, met de namen en het familie
wapen van broer en zuster 't Hart, is overgebracht naar de tuin van apotheker 
Paris aan de gracht van de Peperstraat10 • · 

Het hofje van Ta1ns 
Op 17 februari 1654 liet Maria Tams, jongedochter, door notaris Straffint

veldt een akte opmaken van haar wens, dat haar erfgenamen zes weken na 
haar dood .f 7.000,- zouden uitkeren voor de stichting en ·het onderhoud van 
zes huisjes om pro deo te worden bewoond door arme gezinnen, waarvan drie 
in de eerste plaats bestemd waren voor arme bloedverwanten en drie voor de 
armen van de Lutherse gemeente. Tot regenten benoemde zij Herman Cincq 
en zijn nakomelingen en de Lutherse predikant Clemens Otto van Bielevelt 
en diens opvolgers. De huisjes zouden plaats bieden voor twaalf gezinnen. 
Eventuele uitdelingen van turf, linnen en voedsel aan de bewoners liet zij 
aan het bestuur over. 

Maria Tams overleed in december 1656. Enige maanden later kochten de 
executeurs van het testament twee huizen aan de noordzijde van de Nieuwe 
Haven. Hierachter werden negen woningen gebouwd. De ·huizen aan de straat 
werden verhuurd; zij zijn in 1767 wegens belastingschulden bij executie ver
kocht. 

De bewoners ontvingen volgens Walvis jaarlijks ieder zes tonnen turf, vier 
ponden boter en twee ·hemden. 

In 1830 werd het Lutherse erf bewoond door negen gezinnen met 27 per
sonen en in 1840 door negen gezinnen met 24 personen. In 1916 telde het 
hofje vijftien bewoners. 

In de jaren vijftig zijn de huisjes gesloopt; op het erf is toen ·het kantoor
gebouw van het Algemeen Ziekenfonds voor Gouda en omstreken aan het 
Regentesseplantsoen gebouwd. Het poortje aan de Nieuwe Haven, dat nu 
toegang geeft tot de binnenplaats van genoemd kantoor, vormt de enige her
innering aan de fundatie van Maria Tams20 • 

. Het hofje van Koer 
Omstreeks het midden van de l 7de eeuw verwierf Dirk Claesz. Cour uit 

Stolwijk een perceel grond aan de Bloemendaalse Kleiweg even voorbij het 
Bloemendaals verlaat. Hij stichtte daar vijf woningen voor armen. In 1811 
bestond deze stichting nog; de verdere geschiedenis is ons onbekend ge
bleven21. 

Het ho.fie van .Fee! 
In 1655 kocht Dirck Hermansz. Feel een huis en erf in de Calkoensteeg, 

alias Messemakerssteeg. In zijn door Walvis genoemde testament van 6 juni 
1676 wordt van de daar gebouwde armenhuisjes alleen gezegd, dat zijn onders
handse beschikkingen dienaangaande van kracht zullen zijn, alsof zij in zijn 
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testament stonden. Deze huisjes, zes in getal, gelegen aan de noordzijde van 
de Messemakerssteeg, en alle ingericht voor dubbele bewoning, waren volgens 
Walvis bestemd voor bewoning door ongehuwde vrouwen, behalve de twee 
voorste, die voor weduwen n1et kinderen werden gereserveerd. De kosten van 
onderhoud werden bestreden uit de huuropbrengst van twee huizen, één in de 
Korte Noodgodssteeg en één in de Lange Geuzenstraat. 

Tn 1811 stonden de huizen op naam van Jacobus Verrijn, behalve het huis 
in de Korte Noodgodssteeg, dat in andere handen was overgegaan. Het schijnt 
dat zij spoedig daarna aan hun bestemming zijn onttro·kken22• 

f/et ho_fje van Geert;je Verhilt 
De zestiende mei van het jaar 1662 compareerde voor notaris Straffintveldt 

Gee1:tje · Verhilt, echtgenote van Pieter Jansz. Rutte, om haar testament te 
maken. Zij begeerde o.m. dat haar ·huis genaamd "de drie Stolwijckse kazen", 
dat gelegen was aan het gedeelte van de Turfmarkt dat destijds Honskoop 
heette, zou worden afgebroken en dat op die plaats twaalf woningen zouden 
worden gebouwd. Elke woning moest plaats bieden voor een weefgetouw, één 
gezin huisvesten, en binnenwerks minstens tien voeten breed zijn, terwijl. vóór 
aan <Ie straat een huis met een voorhuis, een haard (zitkamer), een kookhuis 
en een plaats gezet zou worden, om met de huuropbrengst daarvan het onder
houd van de woningen te betalen. "En.de om een ander te stichten ende aen 
te porren, om het exempel van dese 'l'undatie na te volgen, soo sal voor aen 
de straet gesteld worden een royale poort van blauwen ofte grauwen arduyn 
met een memorie van dese fundatie". De huisjes werden bestemd voor be
woning door arme bloedverwanten van de erflaatster, bij gebreke van die door 
arme "vrienden" van haar tweede, bovengenoemde, man .en van Iiaar eerste 
man, en deze mede ontbrekende, door vreemde vrome armen. Indien de 
inkomsten zulks gedoogden, zou elk gezin jaalijks 25 tonnen turf, alsmede 
linnen en voedsel ontvangen. Uitdrukkelijk verbood zij de bloedverwanten 
hun rechten op een plaats te verkopen. 

Geertje overleed in april 1679. Haar nalatenschap was niet toereikend om 
het plan in de volle omvang uit te voeren. In plaats van twaalf werden zes 
woningen gebouwd. Voor het onderhoud van de woningen werden twee in 
plaats van één huis aan de straat gereserveerd. De toegang bevond zich tussen 
deze huizen, nu Turfmarkt nrs. 74 en 76. Zij werden wegens schulden op 5 
februari 1801 bij executie verkocht. Beheerders van de fundatie waren toen 
Pieter en Cornelis van der \Verff. 

In 1840 woonden in deze huisjes vijf gezinnen met twintig personen, ver
moedelijk als huurders2:1• 

}let hofje van Baertje Sanders 
Baartje Sanders, weduwe van Gerrit Jorisz. Pronckhorst, vertrok na de 

dood van haar man (februari 1653) naar Zeven•huizen (Z.H.), waar zij in 1686 
overleden is. Zij liet aan de Remonstrantse kerk van Gouda en Zevenhuizen 
f 25.000,- na, om daarvoor een hofje te stichten. De uitvoerders van haar 
testament kochten in 1687 een huis aan de noordzijde van de Lange Groenen-
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daal met vijl' woningen en een tuin daarachter. De transportakte is gedateerd 
30 oktober. De vijf huisjes werden bestemd tot gratis bewoning door behoeftige 
personen, in de eerste plaats bloedverwanten van de erflaatster en haar man. 
De huuropbrengst van het huis aan de straat, ten westen van de ingang, werd, 
zoals gebruikelijk, aangewezen voor het onde1,houd van de fundatie. 

Het hofje werd voor de laatste maal vermeld in het gemeenteverslag over 
1917. Het telde toen zes bewoners; de uitgaven bedroegen f 287 ,-. De huisjes 
en het poortje zijn nog aanwezig; de huisjes zijn nu pakhuisjes2·1• 

Het Swanenburgh's hofje 
De weduwe van de houtkramer Noach Cornelisz. Swanenburgh, Elisabeth 

Nathans Bars, overleden omstreeks 1691, liet haar vermogen na aan de armen 
van de gereformeerde diaconie van Gouda. Op 26 juli 1692 werd een huis 
aan de Spieringstraat aangekocht. In de tuin achter dit huis, di.e zich uitstrekte 
tot ële zijl langs de Groeneweg, werden overeenkomstig de wens van de erf
laatster 12 woningen gebouwd, alle bestaande uit een voorhuis (portaal) en 
een binnenhaard (kamer) rondom een bleekveld. Ook verlangde zij dat het 
toegangspoortje zou worden voorzien. van een steen met het wapen Swanen
burg, naar het voorbeeld van de steen op het graf van haar man in de St.
Janskerk, en de inscriptie "Swanenburghs Hoffjen". De huuropbrengst van 
een " bequaem getimmert burgershuys" aan de straat naast het poortje werd 
bestemd voor het onderhoud van ·het hol'je en wat daarvan nvcrschoot vooi• 
uitdelingen van turf of linnen aan de bewoonsters, oude wec'.uwen en vrijsters 
van de gereformeet•de religie. Het bestuur van de stichting werd aan de kerke
raad opgedragen. 

In l 93 1 is de toegangspoort aan de Spieringstraat vervallen, toen daar een 
nieuw huis werd gebouwd. De hoofdingang is sindsdien aan de Groeneweg, 
maar de huisjes hebben een eigen nummering gekregen. 'Het poortje aan de 
Groeneweg heeft het jaartal 1692, maar de grote steen in de tuin van het 
Stedelijk Museum het jaartal. 1693. 

Te oordelen naar stijl en metselwerk is ,het hol'je in de 19cle eeuw ver
nieuwd. Misschien is toen de l2de woning vervallen. 

In 1830 gaf het hofje onderdak aan vijftien vrouwen van 36-74 jaar, en in 
1840 aan dertien vrouwen, leeftijd 38-84 jaar2

". 

Het ho,fje van Hillegond van R{jn 
De gang tussen de huizen Turfmarkt nrs. 100 en .102 gaf toegang tot dit 

hofje. Het werd gesticht ·kraohtens het testament van Hillegond van Ri,jn, 
weduwe van Pieter van Rijswijck, gedateerd 2 juni 1681. De edlaatster werd 
op 14 juni 1690 begraven. De uitvoerders van haar testament moesten na 
uitkering van de legaten ·het saldo van de nalatenschap besteden aan de stich
ting van een huis of huisjes "naer de gel.egentheyt des boedels", die gratis door 
arme lieden bewoond zouden worden. Verarmde familieleden genoten de voor
keur. De fundatie werd beheerd door de executeurs van het testament en de 
door deze te benoemen opvolgers. 

De executeurs, Gijsbert Doncker en Cornelis Dijvoort, kochten in 1697 
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vijf woningen en een bleekveld achter een huis aan de Turfmarkt met de gang 
naast dat huis voor de somma van f 875,-. Blijkbaar was de "gelegentheyt 
des boedels" niet zo schitterend, dat er ·meer af kon. Hoe gering de financiële 
weerstand was, .blijkt ook daaruit, dat de -huisjes al op 27 oktober 1756 wegens 
belastingsohulden zijn geëxecuteerd20 • 

Het is opmerkelijk, dat de meeste hofjes die pro deo werden bewoond door 
de Raad van State werden vrijgesteld van de verponding (grondbelasting), 
maar sommige, zoals dit, niet. Waren de beheerders niet diligent genoeg, of 
werd het hofje niet au serieux genomen? 

liet ho_fje van Cincq 
Mr. Cornelis Cincq, telg van een oud Gouds regentengeslacht, bemiddeld 

vrijgezel, liet zijn vermogen na aan de diaconie-armen van de gereformeerde 
kerk van Gouda. Na aftrek van enige legaten bleef voor het door hem beoogde 
doel, de stichting van enige .huisjes om door arme mensen om niet te worden 
bewoond, een bedrag van f 16.245,- beschikbaar. De bouw van het hofje, 
twaalf woningen, vergde niet minder dan f 12.851,-. In april 1701 kon het 
hofje worden betrokken. 

De in verhouding tot het beschikbare kapitaal te dure opzet wreekte zich 
terstond. Het was onmogelijk de uitgaven te bestrijden uit de rente van het 
overgebleven kapitaal, ruim f 4.000,-. Omdat men de in de boedel aanwezige 
losrentebrief van f 5.000,- rentende 4% niet wenste te verkopen, moest nu 
en dan geld worden geleend; in 1745 was de schuld opgelopen tot f 1.800,-! 
Op aandringen van het stadsbestuur werden met ingang van 1748 de woningen 
aan de straat, genummerd I en 12, verhuurd. Bovendien werd vanaf 17 57 
voor het betrekken van een woning een zgn. bienvenue .,of entreegeld ten 
bedrage van f 10,- in rekening gebracht. Door deze bescheiden vermeerdering 
van inkomsten en door zuinig beheer kon de schuld geleidelijk worden afge
lost; in 1793 was zij gedelgd. Vanaf 1797 t/m 1806 werden zelfs obligaties 
met een nominal.e waarde van .f 4.000,- (de aankoopkoers varieerde van 
35¼% tot 45%) gekocht. 1809 was voor de financiën een rampjaar. Door 
de tiërcering van de renten op staatsleningen daalden de inkomsten, terwijl 
de uitgaven stegen, doordat de vrijstelling van de verponding verviel. Vergeefs 
deden de bestuurders een beroep op de koning, Lodewijk Napoleon. Zij 
kregen ten antwoord, dat particUliere instellingen van liefdadigheid, tot weJke 
categorie het Cincqerf werd gerekend, niet voor vrijstelling in aanmerking 
kwamen, omdat deze instellingen "dikwerf enkel familie-legaten of inrich
tingen zijn ten behoeve van oude domestieken (huispersoneel) of bijzondere 
personen". De verponding met stedelijke opcenten vergde ·meer dan f 60,
per jaar. 

In 1815 deed men andermaal een beroep op de koning, nu Willem I, en 
met succes. De kas was toen nagenoeg leeg. 

De afwikkeling van de oude staatsschuld werd in die jaren definitief gere
geld. Voor de obligaties ten bedrage van J 9.000,- werd een inschrijving in 
het grootboek der werkelijke schuld, groot f 3.000,- rentende 2½% ont
vangen, en voorts een aantal kansbiljetten ten bedrage van f 6.000,- uitge-
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stelde schuld. Deze droegen geen rente, maar lootten geleidelijk uit. In 1861 
was het fonds weer zoveel aangegroeid, dat van de bienvenue afstand kon 
worden gedaan. De regentenkamer is toen verbouwd tot woning. De verhuur 
van de woningen aan de straat schijnt in 1878 te zijn gestaakt. Het archiefje 
reikt niet veel verder dan dit jaar, zodat wij het hierbij moeten laten. 

In het bovenstaande weerspiegelt zich de mentaliteit van verschillende tijd
vakken; de J 8de-eeuwse regenten, royaal, optimistisch, schulden makend, en 
de vroeg- l 9de-eeuwse regenten, zuinig, pessimistisch, spaarzaam. Daar slechts 
op het onderhoud van het gebouw kon worden bezuinigd en op niets anders, 
moet dit in tijden van malaise wel zeer verwaarloosd zijn. Het mag een wonder 
heten, dat het gebouw er nog zo goed bij staat. Moge dat zo blijven! 

Afgezien van de woningen, die verhuurd werden en meestal gezinnen her
bergden, werd het hofje bewoond door arme vrouwen, niet alleen oude, ·maar 
ook vrij jonge. Evenals in andere hofjes is in de loop van de 19de eeuw de 
gemiddelde leeftijd van de bewoonsters gestegen, zodat wij ons deze hofjes 
niet anders meer kunnen voorstellen -dan bewoond door oude vrouwtjes2; • 

. Ho.fle \/an Jongkind 
Adriaan Jongkind, notaris en procureur te Gouda en vrijgezel, maakte op 

21 april 1700 zijn testament, verzegelde ·het achtentwintig maal, en gal' het 
in bewaring aan zijn jonge confrater Timmer. Na enige legaten te hebben 
geregeld, benoemde hij tot zijn enige en universele erfgenaam de diaconie
armen van de Nederduits-gereformeerde kerk te Gouda, onder voorwaarde, 
dat een kapitaal van J 9.000,- zou worden gebruikt voor het oprichten van 
enige ·huisjes, om door arme en oude weduwen, geen kinderen hebbende, ol' 
door bejaarde vrijsters, allen lidmaten van de Nederduits-gereformeerde kerk 
en te Gouda wonende, gratis te ·worden bewoond. Hij wenste dat twee huizen 
vóór het erf van de fundatie zonden worden gebouwd om verhuurd te worden, 
en dat tussen beide huizen een poort toegang tot het erl' zou geven. Boven 
die poort moest een grote hardsteen worden gesteld, met daarin het familie
wapen en, in vergulde letters, de woorden: "Fundatie van Adriaan Jongkind, 
in sijn leven Notaris en Procureur binnen der Goude". Als de huuropbrengst 
van de beide huizen onvoldoende zou zijn om. het onderhoud en de belastingen 
te bekostigen, zou de diaconie moeten bijpassen. :Het bestuur van de fundatie 
droeg hij op aan de kerkeraad. 

Adriaan Jongkind werd op 22 september 1700 met veel statie begraven. 
Tien jongemannen droegen hem naar zijn laatste rustplaats achter de burge
meestersstoel in de St.-J anskerk. Zij werden gelaafd met Franse wijn en kregen 
ieder een dubbele gouden dukaat. 

De executeurs-testamentair kochten in 1701 een huis met enige huisjes . 
daarachter in de Zeugstraat. Deze werden verbouwd tot twee huurhuizen aan 
de straat en negen woningen daarachter. 

In 1830 woonden in het hofje elf personen en in 1840 zestien, waaronder 
enige kinderen. In 1959 is het complex verkocht aan de huurder van het voor
huis. De steen met inscriptie bekroont nu een uitstalkast vm1 Gorgi toys28• 
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Vrijthoj)e 
Maria van der Spelt, weduwe van de apotheker Pieter Vrijthoff, stierf kin

derloos. Zij werd op 13 december 1701 in de St.-Janskerk begraven. Haar 
nalatenschap had zij bestemd voor de aankoop van huisjes ter bewoning door 
arme mensen. De uitwerking van haar projekt liet zij geheel over aan de 
uitvoerders van haar testament, de oud-schepen mr. Cornelis van Groenen
dijck en haar arts, dr. Justus van den Boogaert. Deze kochten in 1702 twee 
huizen aan de Oosthaven. De huizen werden volgens het gebruikelijke recept 
verhuurd, drie achterwoningen pro deo bewoond. Bovengenoemde heren 
vormden het bestuur met recht van surrogatie (vervanging). Hoewel het testa
ment de •diaconie niet ve!'meldt, heeft deze later het bestuur gekregen20 • 

Hofje van de .Renionstrantse kerk 
.De Remonstrantse kerk beheerde, zoals hiervoor vermeld is, het hofje 

van Baert je Sanders. Bovendien verwierf zij omstreeks l 710 drie huisjes met 
een bleekveld aan de zuidzijde van de Kees Faase111:olwagensteeg, die pro deo 
werden bewoond. Deze huisjes werden in ] 788 resp. 1797 verkocht. Verder 
bezat de Remonstrantse kerk drie armenwoningen in een pooi:tje aan de Korte 
Raam, en drie dergelijke woningen in de Geertje den Bultsteeg, die in 1797 
en 1798 van de hand werden gedaan'rn . 

. Fundatie van Geertruyt Venneul 
Geertruid Yermeul(en), weduwe van Claes Huijdecoopcr, legateerde op 2 

november 1694 aan de kerkernad van de gereformeerde gemeente van Gouda 
haar huis aan de zuidzijde van de Lange Tiendeweg (nu nr. 50), een obligatie 
van f 3.000,-, een obligatie van f 6.500,- belast met vi:uchtgebruik en een 
som van f 6.000,-, eveneens belast met vruchtgebruik, onder voorwaarde dat 
de kapitalen belast met vruchtgebruik na de dood van de vruchtgebruikers 
zouden worden gebruikt voor de stichting van een bofje voor arme luiden en 
vooi: het onderhoud van het hofje. Verder begeerde zij, dat een steen met de 
inscriptie "Fondatie van Geertruijt Ycnneul" boven de ingang zou worden 
aangebracht. Zij bekrachtigde haar testament door haar dood in januari 1695. 

Walvis vermeldt het hol'je niet; blijkbaar hebben de vruchtgebruikers nog 
lang en gelukkig geleefd. Of het hofje gesticht is en zo ja waar, is mij niet 
bekend. Ik vermoed dat de gang naast het h uis nr. 50 toegang tot het hofje 
gaf. Is mijn vermoeden juist, dan telde het hofje slechts drie huisjes'JI. 

Wij hebben de indeuk, dat bovenstaande opsomming volledig genoeg is, 
om daaruit enige gevolgtrekkingen te mogen maken. Allereerst Jeert zij ons, 
dat Gouda in de eerste helft van de 18de eeuw 21 hofjes voor behoeftigen 
met in totaal ongeveer 160 huisjes bezat. Dat is bij een bevolking van 16000 
à 17000 inwoners toch wel een indrukwekkend aantal. Verreweg de meeste 
werden gesticht in de 17de eeuw; in de 18de eeuw was er geen animo meer om 
hofjes op te richten. In 1756 begon het verval. 

Onder de stichters treft n1en 1nannen en vroüwen in gelijke mate aan. De 
vrouwen prefereerden stichting bij testament; de n1annen namen gemakke-
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lijker het risico, dat zij hun vermogen reeds tijdens hun leven aantastten. 
Hofjes waarin alleen weduwen en oude vrijsters werden toegelaten, waren 

in de minderheid; het is dus onjuist om hofjes met oude vrouwen te vereen
zelvigen! Meestal spreken de stichtingsakten van "arme luiden", soms beperkt 
tot lidmaten van een bepaald kerkgenootschap. Het zal wel geen toeval zijn, 
dat de eerste drie hofjes, die na de opheffing van de kloosters en van verschil
lende gasthuizen werden gesticht, voor rooms-katholieken bestemd waren. De 
neiging om het hofje mede te bestemmen tot familieasiel1 hield natuurlijk ver
band met aard en omvang van de familie van de stichter. Hierdoor alleen al 
wordt de opvatting weerlegd, dat de hofjes bestemd waren om oude gedien
stigen een onbezorgde levensavond te verschaffen. De meeste stichters noch 
hun familie waren zo gefortuneerd, dat zij zich veel huispersoneel konden ver
oorloven. · 

Het was gebruikelijk om de huuropbrengst van daartoe aangewezen huizen, 
als regel het huis of de huizen vóór het hofje aan de straat, voor het onderhoud 
van de fundatie en voor eventuele uitdelingen te bestemmen. Dat was een 
solide beleggingspolitiek; niemand kon bevroeden dat Gouda later zoveel in
woners zou verliezen dat de huizen nagenoeg waardeloos werden. De uitde
lingen bestonden in de eerste plaats uit huisbrand; zij moesten het loodje 
leggen, zodra de ouder wordende huisjes meer onderhoud gingen vergen. 

De stichters waren uiteraard bemiddeld, maa.r meestal niet rijk, en de fun
daties evenmin. De ideale bouwwijze, een rondom door woningen omzoomde 
binnenplaats, werd slechts bereikt of benaderd door het Cincqerf, hoewel op 
een te kleine schaal, door het ·hofje aan de Raam, met één blinde muur, en 
door het hofje van Swanenburg. Terwille van lage grondprijzen werd bij voor
keur in de buitenwijken gebouwd. Alleen Geertje Verhilt wenste per se, dat 
haar hofje aan de Turfmarkt, destijds een straat van eerste rang, zou komen! 

Aan de ijdelheid of de familietrots van de stichters danken wij enige fraaie 
poortjes en gevelstenen, waaraan naar verhouding grote bedragen werden 
besteed. 

De continuïteit van de stichting moest verzekerd worden door een doel
matige bestuursorganisatie. Aanvankelijk werd - terecht - voorkeur gegeven 
aan beheer door een instelling van blijvende aard. Aangewezen was het middel
eeuwse instituut van armenzorg, de Heilige Geest. Het vertrouwen, dat deze 
instelling traditioneel bezat, werd evenwel beschaamd, toen de Heilige Geest 
na de ·hervorming zich beperkte tot de wezenzorg, en de belangen van de hofjes 
verwaarloosde. De algemene instelling van armenzorg, die onder de naam Aal
moezenierskamer in 1586 werd gesticht, heeft nimmer de populariteit ge
kregen, die de Heilige Geest eenmaal bezat. De andere oplossingen die men 
zocht, zijn evenmin doeltreffend gebleken. Kortom, de gedachte dat het mo
gelijk is een stichting eeuwigdurend te maken, is een illusie. Wie bouwt op 
mensen, bouwt op drijfzand. Het is eigenlijk een wonder, en daarom dubbel 
onze appreciatie waard, dat het hofje van Letmaet 3 ½ eeuw bestaat. Dit feit 
alleen al rechtvaardigt het verlangen om het hofje te behouden! 

De ·meeste hofjes zijn verdwenen, wat bleef, is in verval. Hebben zij hun 
bestaansrecht verloren? 
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