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Nog een ontwerp van Pieter Post in Gouda 

Bianca uan den Berg 

Gouda mag zich gelukkig prijzen met een 
werk van een van Nederlands beroemdste 
architecten, namelijk het waaggebouw van 
Pieter Post uit 1668. 1 Hij is ook de ontwer
per van de waag in Leiden, het Schieland
huis in Rotterdam. Met Jacob van Campen 
- de bouwmeester van onder andere het 
Paleis op de Dam in Amsterdam - is hij de 
belangrijkste vertegenwoordiger van de stijl 
die wordt aangeduid als het H ollands Clas
sicisme. Bij het Mauritshuis in Den Haag 
hebben beiden samengewerkt.2 

Het werk van Post kenmerkt zich door symmetrîe en een 

geometrische ordening gecombineerd met weelderig 
beeldhouwwerk van festoenen, krullende acanthusran• 
ken, trofeeën en putti. Veel van deze kenmerken zien we 
dan ook ook terug in ons waaggebouw op de Markt . Gou• 
da blijkt echter nog een werk van Pieter Post rijk te zijn 
en m isschien zelfs nog i,ve l een derde. lNic de Sint•Jans
kerk binnengaat voor een bezoek doet dat tegenwoordig 
meestal vi a 'het w inkeltje'. 111 werkelijkheid was dit tot 
1964 de voormalige grafkapel van de zeventiende-eeuw• 
se Gouwenaar Hiero,1ymus van Beverningh waarvoor Pic• 
ter Pose hoogstwaarschijnl ijk het oncwerp leverde. Het 
marmeren front aan de binnenzijde van de kooromgilng 
laat zien dat de opdrachtgever een belangrijke man is 
geweest. Sander Enderink gaat elders in deze Tid inge in 
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op de indrukwekkende staat van dienst van Van Bevern 

ingh en zij 11 status in de Republiek der Nederlanden in 
de cweede helft van de zevencie11de eeuw. In dit artikel 
wordt ingegaan op de grote kunsthistorische waarde van 
de kapel die tussen 1668 en 1674 101 stand is gekomen. 

Tijdens het onderzoek naar de totstandkoming van 
de kapel in het Streekarchief Midden-Holland ( SAM H) 

bleek een aanzienlijk dossier aanwezig te zijn dat goed 
inzicht in de gang van zaken rond de bouw van de kapel 
geeft. Het dossier telt een groot aantal brieven, rekenin• 
gen, offertes en bestekken die betrekking hebben op de 
aankoop, de totstandko n-iing en het onderhoud van de 
kapel. ' Di t artikel gaat op basis van deze en andere ar• 



chiefbronnen in op het ontwerp en de uitvoering van de 
kapel en op de betrokken meesters. vanwege de rijkdom 
aan informatie over de problemen met de aanvoer van 
het marmer uit Carrara (Italië) wordt d aarnaast aandacht 
besteed aan dit marmertransport. 

De opdrachtgever 

Hieronymus van Beverningh werd op 2S april 1614 in 
Gouda geboren en doorl iep er de Latijnse School. Na zijn 
studie aan de Academie (universiteit) in leiden vest igde 
hij zich in Gouda als advocaat. In april 1655 trouwde hij 
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam mee Johanna Ie Gillen 
{1635-1706), li d van een aanzienlijke Amscerdamse fa. 
milie. Van Beverningh bleef Gouds regent, maar ontwik 
kelde zich tot een markante staatsman en diplomaac van 
de Republiek. In d ie fu nctie verbleef hij vaak en lang in 
Den Haag. 

De van Bcverninghs genoten een hoge status e11 ver
keerden in de aanzienlijkste kringen van Gouda en de Re
publiek, wat onder andere blijkt uit de portretten d ie Ja11 
de Baen in 1670 van hen maakte. De po rtretten zijn bij 
hec art ikel van Sander Enderink geplaatsc. In Gouda was 
Van Beverningh nauw verbonden met het stadsbestuur 
waari11 hij zelf regelmatig zitting had en met de machtige 
familie Van der Dussen. Zijn 11eef Jacob van der Dussen 
was een aantal malen schepen, tresorier en burgemees
ter. Hieronymus 11am diens zoon Bruno van der Dussen 
onder zij n hoede en maakte hem wegwijs in de diploma
tieke wereld. 

1. Voor ,n form:itic o·.-cr h et lcv<?n en de werhn \'<tn Pieter Post: J,J. 
Tcrm:n. c:n KA Ottcnhcym. r>t~tN" Post {16'08-1669). ArcMtat. 1993 
Zutphen. 
2. Dit artikel ÎS l}ebascet<l op mijn artikel 'L>c bouw v:m de monu• 
mc1,ulc Van Bcvc, ninghk.ipel in Gouda' in het .6ulrctin v.nn de !<o
ninklijke Nctfodnndsc Oud'heidkumi'igtJ 8ond nr. 1 2014. l)ar,rin \"indt u 
Bedc~Jîllcc:-dc \'Crwijzingcn n;,,u .illc bronnen. 
3. Strt:c:brchicf Middc:n 1-loll;md (:;..c,'IH}. ArchicfV;in d er Ousst ft 
(1)1 1) 1666-t817. AC 372/ t-6. OH zijn :ille s1ukkcn d ie in h el Strcck
:irc.hief Hollands Midden over de plátmê'n en a:mh:c van de k:1pcl 
aanwezig •.djn, 
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De brief dr'r. Bartholomeus E99trs op 7 nugustus z668 aan Hiao:rymus 
van 8!."Jemi119h sch,eef en wttmfa >:y acrngt·e.J! 1lcit in de b fjla9e is 
opgcnomm honrcd blo.Hom m n m1t.r hij nodig heeft 0111 de ~<1ptf wm 
birutrn fr bricird!'n m c!r tomàes en imilden !e maktn. (foto Hettkjc.r1 
Sp,o!lwh) 

Door zij n huwelijk was ook de band met de Amster
damse elite hechc. Verschillende Le Gillons waren na
melij k getrouwd met leden van een van de invloedrijkste 
Amsterd amse families, de famil ie Backer. In Den Haag 
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had het echtpaar eveneens belangrijke connecties, wat 
niet allee11 blijkt uit de vriendschap tusse11 Hieronymus 
en Johan de Witt, maar ook uit de vriendschappelijke 
relatie mee Co11stantijn Huygens, getuige de door hem 
zelf gecomponeerde stukjes voor de luit, die Huygens in 
1670 naar Johanna stuurde.' 

Van Beverningh hield zich buiten de polit iek ook bezig 
met exotische planten en met kunst en architectuur. Zijn 
liefde voor planten en tuinkunst blijkt uit het portret 
van Jan de Baen waar op de achtergrond uitgestrekte 
tuinen zijn weergegeven en uit de decoraties van zijn 

grafkapel. Zaken als lauwerkransen, olijf - en palmtakke11 
symboliseren overwinning en vrede, wat verwijst naar 
de reputatie van de d iplomaat Van Beverningh als 
'peysmaker', maar diezelfde planten verwijzen ook naar 
Van Bcverninghs botanische liefhebberij. 

Zijn liefde voor architectuur leefde hij eveneens op 
verschillende momenten uit. Zo bemoeide hij zich 11a• 
drukkelijk met de modernisering van de librije van de 
Sint-Janskerk. l11 1646 was hij librijemeester geworde11 
en in die hoedanigheid liet hij de Librije in 1649 groot• 
scheeps verbouwen.' Ook uit de grote bemoeienis van 
Van Beverningh bij de totstandkoming van zijn eigen ka
pel blijkt zijn passie voor kunst en architectuur. 

Na de totstandkoming van het verdrag met Zweden 
in 1679 trok Van Beverningh zich uit het openbare leven 
terug op zijn landgoed Oud-Teylingen bij Warmond. 
Wel bleef hij curator van de Leidse Academie. vanaf 
dat moment wijdde hij zich tot aan zijn dood in 1690 
voornamelijk aan het kweken van uitheemse planten 
en zijn uitgebreide bibliotheek. Zijn l iefde voor boeken 
werd hem overigens fataal. Op 23 oktober 1690 viel hij 
tijdens het rangschikken van enkele boeken in de Leidse 
universiteitsbibliotheek van een trap. Hij overleed een 
week later aan zijn verwondingen en werd bijgezet in zijn 
Goudse grafkapel. Volgens lgnatius Walvis, die in 1688 
in Gouda benoemd was en Van Bcvcrningh waarschijnlijk 
persoonlijk gekend heeft, was hij 'kloek van persoon, 
grijs van hayren en flux van leden ten laatsten toe'. 
Zijn vrouw Johanna Ie Gillon overleed in 1706 en werd 
eveneens i11 de Goudse kapel bijgezet. 

Het paste bij de status van de Van Beverninghs 
0111 in 'zijn' stadskerk een eigen luiste,·rijke grafkapel 
te laten bouwen. Overigens gebeurde het vaker dat 
opdrachtgevers zo'n kapel bij leven lieten bouwe,1 opdat 
hun status ook na hun dood nog duidelijk was. Al in 1666 
had Hieronymus van Beverningh daartoe zijn oog op een 
oudere grafkapel in de Sint-Janskerk laten vallen. Op dat 
moment was die familiekapcl echter nog in bezit van 
Willem van Blois van Treslong - nazaat van de veertiende 
stadshccr Jan van Blois • en stond ze bekend als de 
IJzeren Kapel. Op 6 oktober 1668 kocht Van Beverningh 
de kapel dcfi nitief en begon de verbouwing tot het 
monument zoals wc dat vandaag de dag nog kennen. Hij 
spaarde daarbij kosten noch moeite, schakelde de meest 
beroemde kunstenaars uil zijn tijd in en liet de gehele 
kapel in marmer uitvoeren. 

De beeldhouwers 

De hoge kwaliteit van zowel het ontwerp als de uitvoe
ring van het front van de Van Beverninghkapel wijst erop 
dat hier gerenommeerde meesters aan het werk zijn 
geweest . Hee indrukwekkende marmeren front met het 
beeldhouwwerk doet niet onder voor andere belangrij
ke grafmonumenten uit die tijd zoals in de Oude Kerk in 
Delft en in de Grote Kerk in Oen Haag. Van Beverningh 
had voor zijn kapel de keuze uit drie topbeeldhouwers 
d ie zich in de tweede helft van de zeventiende eeuw in 
de noordelijke Nederlanden met grafsculptuur bezig
hielden, 

De belangrij kste was de Antwerpenaar Artus Qucllinus 
de Oude (1609-1668). Hij was een begenadigd beeldhou
wer en verantwoordelijk voor de uitvoering en coördin:i
t ie van het grootste deel van het beeldhouwwerk van het 
toenmalige stadhuis van Amsterda,n (Paleis op de Dam). 
Hij werkte er naar de ontwerpen van bouwmeester Jacob 
van Campen. Deze meesters werkten vaker samen. Zij 
zijn hoogstwaarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het 
grafmonument van burgemeester De Gracff dat in 1651 
in de Oude Kerk van Amsterdam tot stand kwam. Net als 
bij het stadhuis was Van Campen verantwoordelijk voor 
het ontwerp en Quellinus voor de uitvoering. 



Van een andere belangrijke beeldhouwer, Rombouc 
Verhuist (1624-1698) is het grootste aantal grafmonu
menten bewaard gebleven.• Hij was onder 111eer verant
woordelijk voor dat van Maarten Tro111p in de Oude Kerk 
te Delft (1654), dat van Michiel De Ruijcer in de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam (1677-1681), dat van Carel Hierony
mus van In- en Kniphuisen in Midwolde (1664-1669) en 
dat van Willem van Liere van Reygersbergh in Kacwijk 
Binnen (1663). 

De laatste belangrijke beeldhouwer uit die tijd was 
Bartholomeus Eggers (1637-1692). Ook hij werkce 
aan het scadhuis in Amsterdam en daarnaast kreeg hij 
veel opdrachten van Frederik Willem, keurvorst van 
Brandenburg en Johan Maurics van Nassau Siegen. In 
Gouda kennen we hem van het reliëf van de waag aan 
de Markt. Eggers was ook verantwoordelijk voor het 
graf111onu111ent van Jacob van Wassenaer Obdam in de 
Grote Kerk van Den Haag dat hij in 1667 afrondde. 

Uit de archiefbronnen blijkt dat Bartholomeus Eggers 
in ieder geval verantwoordelijk was voor de uitvoering 
van de kapel. Op 7 augustus 1668 schrij ft hij aan Van 
Beverningh hoeveel blokken marmer hij nodig heeft 0111 

het 'model' dat bij hem berust, te kunnen uitvoeren. 
Het gaat er om de beeltenis van Van Beverningh en zijn 
' huisghesien' ofwel zijn familie te kunnen maken en de 
kapel van binnen te bekleden. Het betreft materiaal voor 
het imerieur van ((e kapel wam het marmer 111oest 'het 
alderwitste datmen vinden kM tot beeldwerck' zijn. Het 
front van de kapel is uitgevoerd in geaderd marmer en 
wordt in de stukken apart omschreven als 4 de tuin van 
de kapel'. 

,1. : J"A Worp. Co:utcm!ijn HuJyrns. 8rié)'iv!n.riin9. Ord 6: J663-1687 
o~n Haai; 1917 . 
s. SMUi. AC ~66/. 318. Hier waren. o,·erigens geen grot<" meesters 
bij betrokken. 
6. Voor inform;itie O'-'CT gr:ifsçultpuur en hcddhouwc.r Q ucllimis.: 
Scholtcn, F. .'De Nccicrl.and.."-C handt! in lta1i3a.ns m3rmt:r in dt: 17c 
cc:uw' in: Nràrrlomls Kunsthisloriscl1 Jombork. 1993. m 44, 19'/•l.14: 
Schuiten. r:., Sumpuous rn.:morit.s.Studit.s In St vt 11iecnliH'<:1Hwy 
Duuh Tomb Sn,tpum:. z,..,·ollc 2-003: Se.holten. r-. J\rtus Q!1e!lim1s. 
:\mstercb m 1010. 

Maar Eggers is niet de enige beeldhouwer van naam 
die uit de stukken naar voren komt. Artus Quellinus was 
namelijk bij de voorfase van de kapel betrokken. In zijn 
brief van 15 oktober 1669 schrijft ene Dirck Tulp aan Van 
Beverningh dat Quellînus een tekening voor de kapel 
heeft geleverd. Tulp schrij ft dat alles van die tekening is 
'geobseerveert' wat aengaet de Ornamenten en ciercels'. 
Aangezien Quellînus in augustus 1668 is overleden en 
Eggers getuige de correspondentie vanaf augustus 1668 • de opdracht had aangenomen, mogen we aannemen dat 
het aanvankelij k in de bedoeling lag dat Quellinus het 
beeldhouwwerk voor de Van Bevcrninghkapel zou ver
zorgen en al een aantal zaken had getekend, maar dat na 
zijn overlijden Bartholomeus Eggcrs de daadwerkelij ke 
uitvoering van hem heeft overgenomen. Bartholomeus 
Eggers werkte in Amsterdam al samen met Quellinus en 
had een nauwe band met hem. Een illustratie daarvan is 
de getuigenis van Bartholomeus en zijn broer Jacobus bij 
het opstellen van het testament van Quellinus. 

Van Beverningh kende Eggers' werk zowel van de 
Goudse waag als van het grafmonument voor van 
Wassenaer Obdam. Voor het beeldhouwwerk selecteerde 
Van Beverningh dus twee van de drie belangrij kste 
beeldhouwers uit die cijd. 

Uit de stukken komt ten slotte nog een laatste naa111 
van een belangrijke kunstenaar uit de tweede helft 
van de zeventiende eeuw naar voren, namelijk die van 

Jacob Roman (1640-1716). Roman begon zijn carrière 
als beeldsnij der en werkte later als archicecc. Op 5 
september 1668, als hij nog als beeldsnijder werkzaam 
is, doet hij opgave van de kosten van een afgietsel van 
het ontwerp van de grafkapel. Bovendien legt hij uit dat 
hij de tekeningen nog even houdt omdat hij nog enige 
'boetseersals van de cieraden' (ornamenten) moet 
maken. 

Het front en het interieur van de kapel 

In een bewaard gebleven 'Memorie tot Verclaringe van 
de Teyckeningen' wordc verwezen naar een tekening met 
onderdelen die van letters zijn voorzien. De tekening zelf 
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is verdwenen, maar de beschrijving in de brief maakt 
duidelijk hoe het werk moest worden uitgevoerd en uit 
d e omschrijving blijkt dat het hier om het front gaat . Zo 
wordt bijvoorbeeld aangegeven dat in de middenpartij 
van het front een zwart marmeren ovaal moest worden 

geplaatst met daarin een tekst. Verder wordt omschre
ven waar de festoenen, doodshoofden, putti (naakte, 
mollige kinderfiguurtjes), de vaas en overige decoraties 
moeten worden aangebracht. De lauwerkransen en de 
spijlen van de hekwerkjes moeten volgens het bestek in 
koper worden uitgevoerd. Uit de overige stukken wordt 
duidelijk hoe het front verder coc stand is gekomen. 

Het beschreven front heeft de eeuwen vrijwel on
geschonden doorstaan. Alleen zijn in 1795 tijdens de 
Franse bezetting, de wapenschilden afgehakt. Volgens 

de idealen van de Franse revolutie was iedereen namelijk 
gelijk en familiewapens pasten niet bij dat ideaal'. 

De archiefbronnen bevatten ook aanwijzingen over 
her interieur van de kapel. Van het interieur zelf is he
laas niets bewaard gebleven, ook geen afbeelding of be
schrijving, maar het moet er indrukwekkend hebben uit
gezien. Er wordt gesproken van twee marmeren tombes 
met twee staande en twee liggende beelden met por
tretten.• Het gaat daarbij om beelden van Hieronymus 
van Beverningh en zijn vrouw Johanna Ic Gillon. Uit de 
brieven blijkt dat het marmer voor de tombes daadwer• 
kelijk in Gouda is aangekomen en we kunnen ervan uit
gaan dat ze inclusief de beelden zijn gerealiseerd. Wan
neer de tombes zijn verdwenen is niet duidelijk, maar 
waarschijnlijk gebeurde dat in de Franse tijd, toen ook 
de wapenschilden werden vernield. 



De ontwerpers 

Omdat het interieur van de kapel is verdwenen, is het be 
palen van de ontwerper daarvan lastig. De beeldhouwer 
Artus Quellinus ligt daarvoor echter zeer voor de hand. 
Bij het stadhuis op de Dam had hij, binnen de kaders die 
bouwmeester Jacob van Campen aangaf, veel zel f ont
worpen. we kunnen daarom gerust aannemen dat hij de 
ontwerper van het interieur van de grafkapel was. 

De architectonische opzet van het front in Hollands 
classicistische sti jl maakt het echter aannemelij k dat 
niet Quellinus de ontwerper is, maar dat daar een bouw
meester bij betrokken is geweest.• Het is symmetrisch 
en heeft afgewogen maatverhoudingen. Samenwerking 
tussen bouwmeester en beeldhouwer bij dergelij ke 
projecten was niet ongebruikelijk, zoals onder andere 
blijkt uit de totstandkoming van het eerder genoemde 
grafmonument voor de Amsterdamse burgemeester De 
Graeff. In het bestek van de Van Beverninghkapel wordt 
expliciet naar dit specifieke voorbeeld verwezen vanwe
ge de afgewogen verhoudingen van het monumer11. Een 
ander voorbeeld van een grafmonument dat tot stand 
kwam dankzij de samenwerking tussen bouwmeester e11 
beeldhouwer is dat van Maarten Tromp in de Oude Kerk 
in Delft ui t 1653. Hee beeldhouwwerk werd verzorgd 
door Rombout Verhuist, maar het omwerp was van de 
hand van Pieter Post. 

Van Campen overleed in 1657 dus hij kan niet bij het 
ontwerp van het Goudse front betrokken zijn geweest. 
Als we op zoek gaan naar een ander, komen we al snel 
bij Pieter Post uit. Ook hij was betrokken bij de bouw van 
het stadhuis in Amsterdam en kende de daar werkzame 
beeldhouwers Quell inus en Eggers. 

7. Onbekend i.s w:mm::cr de schi!dcrjnscn va.n de w,1pcns in 
gris:.îllcvcrf zijJt aaogcbracht. 
8. S>.,,~u. Archief Vatl êer Dussen (1571) 1666°1817, AC 3'/2, 1 ... 

9. In de jndcling vt11\ he1 marmeren fron1.d;it uit twee vicrk;inter. 
van Ll◊ voet bes1:a.i1. lijl:t gebruik te zijn gcm;a;ikt vJn de ir. de 
zeventiende eeuw geliefde m;11tvcrhouding 1:./2. Voor een verdere 
:m:ilyse v:m het :irchitcctonisch ontw<"rp z.ijn meer en nauwkeungcr 
mcc:&cçc,..cns nodig. Op het moo1t11l vail schrijven was dal niel 
mogelijk vanwege het fonderingsherstel in het koor. 

Post was bekend bij Van Beverningh, van Beverningh 
had Post en zijn werk in Den Haag leren kennen. Zijn 
goede vriend Johan de Wiu had Post in 1652 persoonlijk 
ingeschakeld voor een nieuw vergadergebouw van de 
Staten van Holland aan het Binnenhof. Ook Abraham van 
Bevere11, een verwant van Hieronymus en een belangrijke 
regent in Dordrecht, schakelde Post in voor de bouw van 
zijn woonhuis ' De Onbeschaamde' aan de Wijnstraat 
aldaar, dat tussen 1650 en 1653 tot stand kwam. Van 
Beveren was net als Hieronymus meerdere malen 
gedeputeerde van de Staten van Holland, lid van de Raad 
van State, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland 
en afgevaardigde in de Staten-Generaal. Het werk van 
Post in Dordrecht heeft Hieronymus Van Beverningh 
vrijwel zeker gekend. 

Kort voor de bouw van de Van Beverninghkapel werkte 
Post aan de Goudse waag. Voor die opdrac.ht bezocht hij 
Gouda cussen 6 j uli 1667 en 9 november 1668 driemaal. 
Jacob van der Dussen, de neef van Hieronymus, was door 
het stadsbestuur benoemd tot lid van de bouwcommissie 
van de waag. Van Bcverningh zelf was in 1668 een van 
de twee burgemeesters. Het lijdt geen twijfel dat Van 
Beverningh de werkzaamheden van Post in die periode 
nauwgezet heeh gevolgd e11 het is zelfs niet ondenkbaar 
dar Pieter Post op zijn voorspraak naar Gouda is gehaald. 
Pose had zowel met Bartholomeus Eggers als met Jacob 
Roman een band. Eggers kende hij van het werk aan 
de waag. De beeldsnijder Jacob Roman was weliswaar 
niet betrokken bij de waag, maar d iens vader Pieter 
Roman (1607-1670) was verantwoordelijk voor het fijne 
gedetailleerde houtsnijwerk in de meeste gebouwen van 
Post in en 0111 Den Haag. Jacob verbleef dus al van jongs 
af aan in de omgeving van Post. 

Een gasthuis van Post? 

Mogelijk heeft Pieter Post nog een ontwerp in Gouda 
geleverd. Ook van de voorgevel van het Catharinagast· 
huis wordt wel gedacht dat het een ontwerp van Post 
kan zijn. De Goudse auteur Blok schrijft vanwege de drie 
bezoeken van Pose in 1668 aan onze stad verschillende 
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andere gebouwen in Gouda aan hem toe.•• Hij wijst daar
bij onder andere op de gevels in de stijl van het Hollands 
Classicisme van het Cathari nagasthuis aan de Oostha
ven. Blok staat daarîn niet alleen, ook Jan Schouten deed 
dat op sti listische gronden." 

111 de 1weede helft van de zeventiende eeuw was het 
gasthuis zo kapitaalkrachtig dat de gasthuismeesters 
een representatief gebouw aan de Oosthaven wilden la
een bouwen. Dac moest de toren en de drie panden die 
er toen stonden, vervangen. In 1661 kwam hiervoor een 
plan op tafel, maar over de ontwerper zwijgen de bron
nen. Uit de schaarse vermeldingen in het Memoriael van 
het Gasthuis blijk< dat timmerman Claes Schore! speciaal 
voor deze verbouwing werd ingehuurd: ' den 30. April 
hebben de vader ende regenten van de gasthuysen den 
persoon van Thomas van der Speld verlaten ende ont 
slagen van zijn timmermanschap om redenen wille haer 
moverende ende wederom in de plaats aangenomen tot 

ëind h11inti9ste•twwse kopie Wlll lttr rtfiljv.at1 dt \Vaag iil Coud« uil 
iGf>S. Her ari9inr.d w.;,d doo, jJanJ,o!onMus Uggus \ICroonrdigd .:t1 
bevittdl zich tc9mwoordi9 in dl' WrJa9 (foto Nmi<jan Spmkholr) 

ëtn schr:sp!aHcgrond van de Van lkvf'rni119hkapd rnr1 it1s uil htl 
midden de in9an9 tal de 9'f!ikeldr.r (foto Hrnfejnn Sproitha1tj 
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!Jilvy?.i9d (fo:o Hcr.f.;jan Sptokt".olf) 

timmerman de persoon van Claes Cornelis Schorel.111 

De gasthuisgevels kwamen in 1665 tot stand, drie j aar 
eerder dan de afronding van de Waag en dus drie j aar 
vóór de bezoeken van Post aan de stad. Toch is het idee 
dat Pose voor dat omwerp verantwoordelijk was, niet zo 
vreemd. Als je de vormentaal van de gevels bekijkt, pas• 
sen ze goed in het oeuvre van Post. De gevels zijn sym
metrisch en er is sprake van een geometrische ordening 
gecombineerd met decoraties elementen als festoenen. 

In de bronnen van het Catharinagasthuis is over deze 
verbouwing nauwelij ks iets terug te vinden omdat hier
voor een aparte administratie werd bijgehouden: •ge
bracht onder uitgeef int Nieuwe Boeck van de opbouwin 
ge vant nieuwe gasthuys'." Daarin moet de verbouwing 
van het Catharinagasthuis uitvoerig zijn vastgelegd en zal 
ook de naam van de ontwerper hebben gestaan. Helaas 
is dit boek verdwenen en zullen we waarschijnlijk nooit 
met zekerheid te weten komen of Pieter Post ook voor 

10. BJok. C.A.C. de. Pitlc,- Post de bouwnm.-:stt·r ix:11 <l~ \Vna9, in: 
Oudheidkundige Kri ng ie •,•e,~aflld inJ:. 1934.1943. 104.uo 
n . Schouten, dr. J:in, \Vit u,nren 2~? Een 1ttls 11(m Couclse mtmttM t rt 

v1ouu1en die m.m niet mag ungr.ten, Alphen J;in den Rijn 198o 
12. SAM H inv.nr. 728, Mcmori:icl '.';m Sîmc C:nh;nincn en F.lijs;ibets 
g:isthui1scn 1661 f. 1.;,6.cn 166~ c:.v. p. 179. 
13. SAMI-I i1w.m. :,18 Mcmoriad \'3 Jl Sintc Cath:uinen en Elîjs:ibcts 
gasthuijs.en 16-64 4 mrt ( 261 vso. 
t ,t . Voor inform.1tic over de n1.1rmerh.1ndel: r:. Scholten. 'De 
Nederb ndse handel in ltaH:i:ms m:mner în de 17c eeow' in: 
Nrrlrrlanch K11nstMstorîsá1Jae1rb-ocJc 4i4 (1993). 193 e.-.•. 

dit ontwerp verantwoordelijk is geweest. Nader onder
zoek van de maatverhoudingen kan hier overigens wel 
meer duidelijkheid over verschaffen. 

Het Carraramarmer" 

De Van Beverninghkapel is volledig uitgevoerd in het 
kostbare Carraramarmer en veel brieven in het dossier 
zeggen iets over de handel in en de aanvoer van dat ma
teriaal vanuit Italië naar Nederland in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw. Italiaans marmer was in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw vooral als gevolg 
van de Tachtigjarige Oorlog moeil ijk naar de noordelijke 
Nederlanden te vervoeren en werd hier daarom weinig 
gebruikt. Na de Vrede van Munster in 1648 veranderde 
deze si tuatie en verwierf het Carraramarmer een belang
rijke plaats in de architectuur van de noordelijke Neder
landen. vanaf de j aren veertig ontstond in Livorno en Ge
nua door de aanwezigheid van diverse vooraanstaande 
Amsterdamse handelshuizen de mogelijkheid om grote 
hoeveelheden Carraramarrner naar de Republiek te ver 
schepen. Dit marmer werd in de onmiddellijke nabijheid 
van beide steden gewonnen en kon makkelijk naar Hol
land worden meegenomen als ballast op retourtochten. 

In de tweede helf t van de zeventiende eeuw groeide 
Amsterdam door de bouw van het nieuwe stadhuis, 
waarin enorme hoeveelheden Italiaans marmer zijn ver
werkt, uit tot een belangrijk centrum voor de marmer
handel. Globaal gezien werden in Carrara twee soorten 
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marmer gewonnen: het witte srocuorio en het geaderde 
ombescoco. Het statuario werd vooral in de beeldhouw
kunst werd toegepast en is verwerkt in het interieur van 
de van Beverninghkapel. Het geaderde orobescoco werd 
vooral in de bouwkunst en decoratieve sculptuur ge
bruikt en dat vinden we dan ook terug in het front van 
de kapel. 

Uit de brieven blijkt dat neef Bruno van der Dussen 

de tussenpersoon was, die zich bezighield met de 

AMid1:hrnrl von onbl'ktndt! dalum. Voor (l<'!Jr<-Ji<apd is et.r1 t?Jimte door 
~'/tl litk af.qesûit ideo V'11t de 1oorom9ar13. 

coörd inatie van de werkzaamheden aan de kapel en 
de aanvoer van materialen. Met hem werd veel van de 
correspondentie gevoerd en hij onderhield vervolgens 
het contact met zijn oom. 

De aanvoer van het marmer voor de kapel verliep niet 

zonder slag of stoot. Uit notulen van de Admiralitei t van 
Amsterdam blijkt dat op woensdag 15 augustus 1668 
toestemming werd verleend om in opdracht van Hiero 

nymus van Beverningh enige blokken marmer te versche
pen van Livorno of Genua onder leiding van de kapiteins 
Tol en Van Bergen. 

De eerstvolgende vermelding van marmer, alweer 11i t 
de notulen van de Admiraliteit, dateert van 14 februari 
1669. Blijkens dit document was her-jaar ervoor aan Van 
Beverningh toestemming verleend voor het transport 
van een partij Italiaans 'marmersteen' in de schepen van 
' oorlogs deeses collegii', maar was dit nog steeds niet 
gebeurd. De Admiraliteit verordonneert dan de steen 

alsnog te transporteren. Dar oorlogsschepen tevens voor 
het vervoer van luxe goederen zoals goud en juwelen 
werden gebruikt, is al langer bekend." Voor het vervoer 
van marmer in oorlogsschepen zijn minder aanwijzi11ge,1 
voorhanden. Uit her archief van de Van Beverninghkapel 
blijkt deze gang van zaken echter onomstotelijk en een 
post in het archief van Michiel de Ruyter bevestigt het 
marmertransport ten behoeve van de kapel." Vermoe

delijk heeft de positie van Van Beverningh als belangrijk 
diplomaat hierbij geholpen. 

Op 4 juli 1669 volgt een brief aan de kapiteins Jan de 
Haen en Jacob Binckes waarin de Admiraliteit de ontsta
ne situatie schetst". 111 de brief wordt melding gemaakt 
van het feit dat marmer moet worden vervoerd ten be• 
hoeve van een 'grafsteede' voor Van Beverningh. Een 
deel daarvan is inmiddels door de kapiteins Scheij en 
Roeteringh meegenomen, maar het grootste deel zou
den zij in Livorno hebben achtergelaten omdat de blok
ken te zwaar waren. De Admirali teit geeft Jan de Haen en 
Jacob Binckes opdracht 0111 de resterende sreen te be• 
kijken en te bepalen of zij de partij mee kunnen nemen. 

Op 1 oktober van dat jaar schrijft tussenpersoon 
Macheus Lestevenon va1111 it Amsterdam aan van 
Beverningh dat hem de zaterdag ervoor door de 



De ,,0019rvcl van hr: Ca:fiarinn Gns:imis lforo Cornelis d1: Kdu,. 
Empirt lmr.9i,:9} 

equipagemeester werd gemeld dat op die dag drie 
marmeren blokken moesten worden gelost . Kennelijk 
was het gelukt het marmer naar Amsterdam te 
verschepe,1. Uit brieve11 blijkt ook dat enkele Goudse 
schippers hadden geoefend 0111 blokken marmer in 
Amsterdam over te lade11 op hun schepen e11 een van 
die Goudse schippers had zich bereid verklaard om ze 
mee te nemen. Toen hij met zijn schip echter 'aan boord 
van de oorlogschepen was geschooten' en het grootste 
van de blokken marmer zag, keerde hij 'met sijn schuyt 

15,, J,it Uruijn, De adrnim!it~it 11m 1 Amsttrdnm in rustig,·r jarm JJJJ• 
1751. i~c9cnttn C,'1 fimmdin, sCTirprn en zeem renden, AmstNdam 1970 , 
7S, 
16. Nationa:il Archie(. 1.10.72.<:>J. lnv.nr. IS), hwemaris ,•an hel 
:irchief v;in Mithid de Ruyter (16o'7~16ï6} en enige verv,·a:11en. 
Copic - extract rcsolu1îc wm de Admir~lite ît \';m Am.s1erd~m. 
w:1 .arbij de kapitein Binkcs of een .1ndcrc schccpsbc,·d hcbbcr te 
Li•;orno ZÎJnde o( .aldau komende gclut wordt in zijn schip het 
rnanner in te l:llif!\ dat \'OOr n::kcninu ·.-:m den heet ,:an ik\•cmînz 
aldaar is gekocht, MJ~rt 167,1 l stuk. 
17. Voor ll1(N inform~tic over J;m de Haa11 zie N. Ha.berinehl. 'Jan 
den H,en (16;0-1676) Goudse ,.ccheld i ondcr pr,ulcraf' Tidir19• 
van die Gouàr. '-1 (:.:006) &.1-88. 
18. SAMH, Archief Van der Dussen (1~71) 1666-1817, AC 372.,f 4. JJl 
9ruîjn, O, admir(1liltil wm Amst<rdm,1 in msti9cr jort·n l71J•J.75.1. i~t -
9enlrn rn jimmoi11, stJ:eperi to wtvam:dcn. Amsterdam uno 'f3. 
19. SAMH, Archief V.1n der Dussen (1s11) 1666-1817, AC 371/ -,. 

re ruggen en v,,.îlde daer niet aen ende sonder ergens 
naar te luysteren' wilde hij weg varen. Ui teindelijk sprak 
men met hem af dat hij de twee l ichtste blokken mee 
zou 11emen. Voor het grote blok moest een vlotschui t 
ofwel een plat schip worden gehuurd. De schipper had 
namelijk ook gezegd dat de h~venkraan in Gouda niet in 
staat zou zijn om dat blok uit een smal schip zoals het 
zij ne te cakelen, maar dat dit vanaf een vlak en breed 
oppervlak moest gebeuren. 

Een volgende brief van Lestevenon aa,1 Hieronymus 
van Beverningh daceert uic het laatste kwartaal van 1669 
en duidt op nieuwe problemen. Lestevenon meldt dat 
hij voor de Amsterdamse vierschaar is gedaagd vanwege 
het feit dat voor de blokken marmer geen accij ns is be• 
taald aan de Admiraliteit van Amsterdam. Lestevenon 
had eerder begrepen dat voor ballast niet betaald hoef
de te worden, maar nu blijkt dat daarvoor wel degelijk 
iets moest worden afgedragen.•• Hij heeft voor deze zaak 
verschillende kopieë11 en extracten uit de griffie laten 
maken. Het is niec duidelijk hoe deze kwestie afloopt, 
,naar ook d it vormt weer een vertragende factor in de 
toch al door tegenslagen geplaagde marmeraanvoer . 

Kennelijk werd di t probleem opgelost, maar later blij 
ken weer twee grote blokken marmer niet op een be
paald schip te passen. De masten liepen teveel risico 
en bovendien was het ook nu moeilijk de blokken aan 
wal te krijgen. De brievenschrijvers vragen om aan Van 
Beverningh voor te stellen deze zwaarste blokken door 
te laten zagen zodat ze makkelij ker kunnen worden ver 
vocrd.1• 

De rekening d.d. 5 oktober 1670 bevestigt de uitein
delijke gang van zaken. Nog geen week later zijn de cwee 
betreffende blokken gezaagd en nu is een van d ie blok• 
ken weer te klein. Uiteindelijk zijn echter ook deze blok· 
ken in Gouda aangekomen en in de grafkapel verwerkt 
zodat de bouw in 1674 kon worden afgerond. 

Overigens werd nîet alleen marmer vanuit Italië naar 
Gouda vervoerd . Uit meerdere archiefstukken blijkt 
dat van Bevemingh ook telkens grote hoeveelheden 
zaden, planten en bomen uit Italië mee liet komen voor 
zijn botanische collectie en tuin op zijn Warmondse 
landgoed. 
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Betrokken werklieden 

Uit de stukken in het archief van de Van Beverninghkapcl 
krijgen wc ten slotte ook een beeld van de betrokken 
ambachtslieden. In de bijlage bij dit artikel zijn alle werk
lieden die aan de Van 8everninghkapel hebben gewerkt, 
in chronologische en alfabetische volgorde weergege
ven. Enkelen daarvan hebben ook aan andere belangrijke 
gebouwen in en buiten Gouda gewerkt zoals Claes Scho
re!. Zoals we al zagen werkte hij in 1659 en latere j aren 
als timmerman aan het Catharinagasthuis dat in 1665 aan 
de Oosthaven van een nieuwe voorbouw werd voorzien . 
In februari 1668 was hij betrokken bij de voorbereidingen 
voor de bouw van de waag va,, Pieter Post. 

Steenhouwer Pieter Pieters van Luijck was eveneens 
betrokken bij de bouw van de Goudse waag. Hij leverde 
daarvoor natuurstenen pli,uen, lijsten, frontons, en de 
reliëfs in de zijgevel. Een andere steenhouwer van de 
Van Beverninghkapel, Hendrick Nieuwenhuijsen, was 
betrokken bij bovengenoemde verbouwing van het Ca 
tharinagasthuis. 

De Amsterdamse timmerman Hendrick Schut was tus
sen 1673 en 1686 betrokken bij de aanpassing van kas
teel Amerongen. '°Rond 1690 werkte hij mee aan de ver
bouwing van het Goudse stadhuis. 

We kunnen concluderen dat ook voor andere 
werkzaamheden dan het omwerp en de ui tvoering van 
hec beeldhouwwerk, Van Bcvcrningh gerenommeerd 
personeel liet aantrekken. 

Latere lotgevallen 

Van Beverningh stierf kinderloos en gaf zijn neef Jacob 
van der Dussen de verantwoordelijkheid voor het onder

houd van de kapel." Een eeuw later, in 1785, verkeerde 
de kapel in bouwvallige staat. In kramen werden nazaten 
va11 de familie Van Bevcrningh en Van der Dussen opge 
roepen zich te melden, maar er kwam nie,nand. De ka
pel werd daarop gestut tot de restauratie in 1787 door 
meestercimmerma,1 Abraham Willem van Kluyven." 

In 1795 werden de familiewapens van het front ver-

nield en waarschij nlijk zijn toen ook de tombes en beel
den verwijderd. De kapel werd daarna vooral als opslag• 
ruimte gebruikt en in 1859 werd in de westgevel va,1 de 
kapel een toegangsdeur gemaaktnaar de librije . Dit is nu 
de ingang van de kerkwinkel. 

De gebrandschilderde glazen van de kapel werden in 
1792 gerestaureerd. In 1862 kreeg de kapel nieuwe ven 
sters en is her oorspronkelijke glas verwijderd . Stuk
ken ervan werden in 1929 door oud-burgemeester Mijs 
ontdekt in het museum. Glasrestaurator Jan Schouten 
restaureerde de glazen en ze werden herplaatst. Bij het 
funderingsherstel van de kerk en de aanleg van de nieu
we verwarming, in 1975, werd de grafkelder geruimd en 
werden de stoffel ijke resten van de·Van 8everninghs in 
het koor herbegraven." 

hl 2013 is booronderzoek uitgevoerd als voorbereiding 
op de opgraving die onlangs plaats vond. Er lagen en
kele schedels en beenderen in de kelder in het koor en 
daarnaast fungeerde de opslag van de gipsmodellen en 
natuursteenfragmenten van de vorige restauratie. Voor
dat de opgraving begon is de kelder leeggemaakt. Het 
botmateriaal uit deze grafkelder wordt in het koor her
begraven1" 

20. R. Meischke en K. Oucnhcyl'n, 'De herbouw v:m het huis 
Ameronge1l (1673-168s)" 811flc1in Koni,ikfijkc M:dcrlands~ Oudheid• 
kundiye Bcnd (2011), J·•8. S. 
11 . s,,MII. Archief V>n der Dusser> (1571) 1666•18t7, AC ;;i,,1 6. P.J.). 
van Thicl. C.J. De Bruyn Kops. Fromillg in thr. Goide11 A!JC t>icturi and 
Jrami: in the J7ÛH~cn~ury HoUaoo' Zwolle H)9S p. 283. JJcob v3n der 
Dussen ?nicrf eerder d:m Johann:. Ic Gillon en w:i:a.rschijnlijk hcdt 
zijn zooo Gerard van der Du.sscn de vcr-,:mt·,-.·oorddijkhcid ..-oor 1.h: 
kape) O'-'t:Tflc:IIOl!len. 

12. H. van Dolder-de Wit, D.- SI. Jmukcrk in Go:.ufo. Mttist11 e11 
monumenten in een otult Shl<lskt-'tk. Delft 2013, 89. 
:i.J. 1ïjdcns het funderingsherstel van de h pe} in de j.u cn zcvcnttg 
·1.1n de twîn1igs1c CCU\\' is geen archeologisch onderzoek verricht 
en hel ?s o nbc:kcnd of er fundcrinccr. ,..oor de toml,es ûjo 
aangetf'ofîc-n. 
,~. Vriendelijke mededeling Marcel •~n D•ssel•ar. 
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