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ONDERGRONDS 

De restauratie van de Vrouwetoren in 1754 

Marcel uan Dasselaar 

Het funderingsherstel van de Vrouwetoren 
was het afgelopen jaar een mooie gelegen
heid om ook archeologisch onderzoek rond
om de toren uit te voeren.• Vele bewoners van 
de Nieuwehaven en toevallige voorbijgangers 
kwamen een kijkje nemen bij de toren, waar
bij menigeen zich verbaasde over de omvang 
van de werkzaamheden. Grote delen van de 
fundering werden weggehakt, waardoor de 
toren wel leek om te moéten gaan vallen. In
middels zijn door de gaten in de fundering 
stalen balken aangebracht en heeft de Goud
se aannemer Smit de nieuwe fundering van 
gewapend beton op de heipalen aangebracht. 
Hiermee staat de toren weer stevig voor zeker 
250 jaar, want exact zo lang is het geleden dat 
de vorige restauratie van de torenfundering 
heeft plaatsgevonden. Met de nu aangetrof
fen archeologische en bouwhistorische res
ten is het verhaal van die restauratie in 1754 
een stuk duidelijker geworden. Over de res
tauratie is ook in de geschreven bronnen veel 
bewaard gebleven, maar tot nu toe was toch 
niet geheel duidelijk hoe de scheefgezakte 
toren in de 18e eeuw weer was 'rechtgezet'. 

AfÛu:ologrn aon htl wtril' bij di>Vrovweton:n 



Bouwgeschiedenis van de Onze Lieve Vrouwekapel 
en de Vrouwetoren 

Op de website van het streekarchief wordt de geschie
denis van de Vrouwetoren door Henny van Dolder als 
volgt beknopt beschreven: • Aan de Nieuwehaven staat 
eenzaam een toren die nog herinnert aan de Onze Lieve 
Vrouwekapel die daar vroeger stond. In 1493 gaf de Ro 
zenkransbroederschap opdracht tot de bouw, die in één 
campagne werd voltooid. De leden voerden zelf het be
heer en waren kennelijk kapitaalkrachtig genoeg om zo'n 
kerkgebouw van flinke omvang met elkaar te financieren . 
Het was volgens Walvis een driebeukige rnimte met een 
nok die tot de hoogte van de klokkenzolder reikte. Op 
doordeweekse dagen was er een school in het gebouw 
gevestigd. Arme kinderen ontvingen hier kosteloos les 
in lezen en godsdienst . Tegen de kerk waren kleine huis
j es gebouwd en er lag een kerkhof. Het was de meest 
imposante van alle stadskapellen. Bij de Opstand van 
1572 liep de kapel schade op door vandalisme. Nadat de 
Sim-Janskerk was gesloten hielden de protestanten hier 
zonder toestemming van de magistraat op 8 juli hun eer
ste openbare godsdienstoefening, een jaar later kregen 
zij de Sint-Janskerk toegewezen. De kerk werd kort voor 
1585 afgebroken, maar de toren, toen bestaande uit vijf 
geledingen, bleef behouden.' 

De restauratie van 1754-1755 

De to ren bleef na de sloop van de kapel in gebruik als 
klokkentoren, net als het torentje van de Barbarakapel 
in het zuidwestelijke deel van de stad. Blijkbaar was men 
in de loop van de tijd erg gehecht geraakt aan het ge
luid van de klok, want in hetjaar,754 werd besloten een 
kostbare operatie uit te voeren 0111 de scheefgezakte to
ren te behouden. Het plan voor de restauratie werd ver
moedelijk in eigen beheer door de stad gemaakt, door 
de fabricagemeesters of de stadsbouwmeester. Voor het 

1. Grocnt ndijk 2014 . 

2.. Archic( (;ibrîcagcmcc:.krs. Oud archief :irchiefnurnrner, 0001, 

in\'. nr. 3684. 

meest specialistische werk werd echter hulp van buiten 
de stad ingeroepen. Het opvij zelen van de toren werd 
aangenomen door Hendrik Kuijter, meester-vijzelaar uit 
Amsterdam. Ook het graafwerk en het heien werd door 
Amsterdamse aannemers uitgevoerd. Daarnaast werd de 
toren van twee bakstenen 'poeren' voorzien en werd de 
toren in een volledig modern , se-eeuws jasje gestoken . 
Dit metselwerk is vermoedelijk uitgevoerd door de 'ge
meentelijke' metselaars van de nabij gelegen Stadst im
merwerf. In het archief van de fabricagemeesters is be 
halve het bestek van Hendrik Kuijter nog een los bestek 
opgenomen, voor het leveren en maken van de natuur
stenen voorgevel, het ronde venster boven de ingang en 
twee natuursteen neuten onder het deurkozij n. Dit wefk 
werd aangenomen door Dirk van der Wagt.' 

E~1 lo)'kjc oon b.uilto naar bin.r.tn de 1ot tt1 door un uit9rboo,d openin!) 
in de fimdcri.ng 

Wat nu exact de werkzaamheden van d e mcester-vij 
zelaar waren, was tot voor kort enigszins raadselachtig. 
Afgaande op de interpret.atie van het bouwhistorisch 
rapport is ook in de beschrijving van monumenten van 
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geschiedenis en kunst een verkeerde voorstelling van 
de restauratie in 1754 opgenomen.' De steunberen aan 
de noord- en oostzijde van de toren zouden zijn aan
gebracht om door het extra aangebrachte gewicht de 
verzakking van de toren naar de andere zijde op te hef
fen. Het bestek van Hendrik Kuijter (zie bijlage .. ) en het 
overzicht van de volgorde van uitvoering van de ver
schillende onderdelen van het werk geeft meer inzicht 
in werkzaamheden.' Dit overzicht is vermoedelijk door 
Geselschap samengesteld ui t de rekeningen van de fa
bricagemeesters van de stad. 

Juli 1754: klaarmaken van de vijsels aan de Vrouwetoren 
Augustus: !onderen 
September: heien door aannemer Wijnand van Leeu

wen te Amsterdam, het graafwerk door de aannemer 
Jurrian Notmeijer te Amsterdam 

Oktober, november, december: metselen 
Januari 1755: maken van een deur en kozijn daarvan 
Februari- april: metselen 
Mei-Juli: idem, uitbreken van 2 oude zolders 
Augustus: metselen 
September: t immeren, metselen en leidekken. Tevens: 

betaald aan Hendrik de Kuijter, Mr. Vîjselaar te Am
scerda,n f 2.200, - voor het ondersteunen en recht 
vijzelen van de spits volgens bestek bij hem op 2 mei 
1754 aangenomen. 

Oktober: loden zolder en spits gerepareerd, metselen, 
leidekken, wijzerborden, luik, 8 baluysters 

November: t immeren, metselen 
December: schoonmaken en repareren van het uurwerk 
Bij deze restauratie werden ook twee huisjes naast de 

toren afgebroken. 

Reconstructie 

Als eerste word en de vijzels geplaatst, op een houten 
bedding op de grond rond de toren. Op zekere hoogte 
in de toren is ook een houten constructie voor het vij
zelen klaargemaakt. Dan wordt de fundering gemaakt, 
waarbij er blijkbaar gekozen is om de 'beeren' wel te on• 
derheien. Van het graafwerk aan de noord-, west- en de 

oostzijde van de toren is bij het archeologisch onderzoek 
de houten damwand aangetroffen. Ook zijn er resten van 
ingeheide palen rondom de toren aangetroffen. Onder 
de fundering zelf kon niet gekeken word en, maar uit de 
rekeningen blijkt toch dat Wijnand van Leeuwen in ie
der geval ook heiwerk heeft uitgevoerd. Aan de oost- en 
noordzijde werden ve,volgens de twee dikke ' steunbe
ren' aangebracht. Deze zijn nu bij het doorboren van de 
funderingen in een afwijkende steensoort van de origi 
nele toren goed te herkennen. De tekening van de door
snede van de toren geeft in donker gekleurd de dikte van 
deze steunberen aan. Deze 'zwaare beeren' zijn dus niet 
geplaatst tegenover de zijde waarnaar de toren aan het 
verzakken was, maar juist als ondersteuning aan de kant 
waarnaar toe de verzakking optrad. 

Pas als het metselwerk van de beren 'bestorven' is 
komt de meester vijzelaar Hendrik Kuijter in actie, in 
september 1755. Als laatste deel van de hele operatie 
wordt de bovenste geleding van de toren opgevij zeld. De 
rode lijnen in de afbeelding geven de knik in de toren 
aan waarop dit vermoedelijk heeft plaatsgevonden.' Al 
leen het deel bove,1 de steunberen werd dus opgevij zeld 
zodat de bovenkant van de toren weer 'perpendikulaar 
te lood' stond. Het is niet bekend hoe de exacte wer
king van de 40 tot 44 kokervijzels was, maar vermoede
lijk zullen ook toen de bewoners van de Nieuwehaven en 
toevallige voorbijgangers verbaasd hebben stilgestaan 
bij dit spektakel en na afloop blij geweest zijn dat de to
ren nog (recht) overeind stond. 

Besteek van Hendrik Kuijter Mr. Vijselaar 

Op dato den 2 Meij 1754 is d it navolgende koncept ge
nomen en geapprobeert bij haar Eed. Groot Agtbaare 
Mijn heeren burgermeesteren en de hceren fabrijcmees
teren der stad Gouda, omme den Vrouwen Toorn te ce
kurecren en te versekeren tot voorkoming van verdere 
oversakkingen. Namentlijk t fondament aan twee sijden 
daar de toorn na toe valt te verbreden • t sij met heijwerk 
ofte een bedding van roosterwerk naar bevind van saken, 
't fondament gelegt sij nde twee zwaare beeren daarop 
te metselen in en tegen de toorn op een sekere hoogte 
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en van daar tot boven toe, de twee overgesakte sijden so 
veel steen aan te klampen in een vast verband en tegen 
de toorn te metselen dat dezelve sig van alle sijden egaal 
komt te vertoonen, dit gedaan sijnde het spi ts do so regt 
op te vijsclen en ce setten dat het sig perpendukil aar te 
lood op den steenen toorn comt te verthoonen. 

Volgens dit bovengemelde koncept bekenne ik onder
geschreeve Hendrik Kuijter, Mr. Vijselaar, woonachtig 
cot Amsterdam, van haar Eed. Groot agtbare aangeno• 
men te hebben, voor so veel mijn werk betref!, en de 
volgende letterlij ke art iculen komen te melden. 

3. Glaud~máns 199s èn Goudriaan 20 0 1. 

4. Archicr Diens-t Openbare Werken (;irch. os61 inv. nr. 615), De orî• 
ginele brol1nen konden niet worden terogge.,.onden. 
5. Of ·1.:ellicht een iets ho &c: niveau, net onder de spits (niet afgc• 
beeld} 

1. Eerstelîjk reijs en teerkosten, vacaatien voor mijn 
percoon, dito reijs en eerkosten, dagloonen voor mijn 
knegts, en derselver extra als sij buijccn de stad sijn wer
kende . 

2. Het transport van mijn vijsels heen en wederom en 
de verdere gereedschappen daartoe nodig. 

3. Het ordeneeren en helpen leggen met stadsvolk 
eenige balken en twee leggers op een sekere hoogten in 
en tegen den toorn alsmede het setten van eenige no
dige stutten en schoorcn, 

4. Het leggen van een houte bedding op de grond om 
de vijsels daarop cc scncn en stellen, het regten en stel 
len van 40 a 44 koker vijsels en het aandraaij en en pal 
setten van deselven. 

5. t Fondament voor rekening van de stad te 
ontgraven,dit gedaan sij nde sal men naar bevind van sa
ken oordeelne of er geheij t sal moeten worden of niet, 
so ja sal ik tcllekcns de vijsels moeten versetten, en wat 
de de kosten van t heijwerk en fondering belangt is voor 
scadsrckcning. 
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6. Nog neme ik aan de vijsels te laaten staan en des• 
leve niet eerder weg te nemen voordat de beeren gemet• 
scld sîjn, ent werk enige tijt besturven is. 

7. Laatstelijk neem ik nog aan, dals de toorn so veelt 
metselwerk betreft in staat ges telt is so als in t hoofd de
ses staat gemeld, het spies op te vijselen en so te setten 
dat het selven midden regt op den toorn staat. 

8. So dat tot dusverre mij de aanneming komt te raken 
en blijven het volgende vor stadsrekening, namentlijk de 
leverantien van hout, spijkers, ijserwcrk, metselwerk, t 
maken van kokers etc. 

Op voorverhaalde conditiën is dit vijselwerk bij mij 
onderschreven aangenomen en heb eensgevens geld 
bedongen een zomma van twee en twintig honderc gul
dens. 

Hendr. Kuijter Mr. Vijselaar 

Ik ondergeschreven certificeere dat alle dese boven
staande posten volgens t bestek door Hendrik Kuijter 
sijn voldaan aan de Vrouwecoorn. 

Jon va11 Breda 
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Nir.o en Joone:te Habcrmehl (fa to Miro Schotnmaktt) 

Tijdens een rcpeti tîe met her shanti-koor West-Zuid
west in de Speelwinkel aan de Raam, werd histori 
cus Nico Habennehl op donderdagavond 17 juli ver
rast door burgemeester Milo Schoenmaker met het 
ereburgerschap van de stad Gouda. Hij krijgt deze 
onderscheiding voor zijn hele historische oeuvre en 
zijn inzet voor de geschiedschrijving van de stad. De 
overrompelde ereburger had na de toespraak van de 
burgemeester maar weinig tijd nodig om zich te her
vatten en hield een 2 0 minuten durende humorvolle 
toespraak, waarin hij de aanwezige familie en vrien
den bedankte voor hun aanwezigheid en aandacht. 
Ook het shanci-koor zwaaide hij lof toe en hij liet ook 
niet na de burgemeester op het hart te drukken dat 
de Speelwinkel haar belangrijke rol in de Raambuurt 
ook in de toekomst cc laten vervullen. 
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