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MUSEUMSTUK 

Rouwborden uit de Sint-Janskerk 

Henny van Dolder - de \Vil 

Op veel afbeeldingen van kerkinterieurs 
uit vroeger tijden ziet men aan de pilaren 
of muren borden met familiewapens, zoge
naamde rouw-of wapenborden. Zo ook op 
schilderijen en gravures van de Goudse Sint
Janskerk. Totdat ze in het jaar 1795 op bevel 
van hogerhand werden verwijderd. Restan
ten van deze wapenborden, eens de trots van 
Goudse regentenfamilies, zijn sinds 2013 te 
zien in de nieuw ingerichte' Schatkamer' van 
Museum Gouda. Ze behoorden bij de gra
ven van Adriana van Eyck-Jongkint en van 
haar jong gestorven dochter Boudewina. In 
dit artikel wordt iets verteld over wapenbor
den in het algemeen en de familie aan wie 
ze toebehoorden. 

Wal is de Schatkamer? 

Wie ooit in de gelegenheid was eer, kijkje te ner"11e11 in 

een museumdepot, zal verbaasd zijn geweest over de 
hoeveelheid ,nareriaal dac daar îs opgeslagen. Men ziet 
er talrijke grote en kleine voor.•,erpen die het rneer dan 
waard zijn om geëxposeerd ce worden . Daarvoor is ech• 
eer een geschikte ruimte nodig en dat is vaak een pro• 
bleem. Bij Muse11m Gouda vonden ze daar een unieke 
oplossing voor: de Gasthuisual werd ingericht als een 

kolossale 'Schackamcr' om een gedeelce van de 40.000 
voorwerpen die hec museum beheert onder ce brengen. 
Liefst 40 procent van de colleetie wordc op die manier 
voor het publiek coegankelijk. Onder de deelcollecties 
vall meubilair, munten, glas, zilver, pijpen, schilderijen, 
sc~dsgezîchten, aardewerk en nog veel meer bevinden 
zich de overblij fselen van 18de-eeuwse grafborden, af
kornscig u ic de Sinc -Janskerk. 

Wat zijn graf- rouw- of wapenborden? 

Hee oudsc bekende wapenbord draagt hec jaarcal 1467 
en herinnert aan het sterfjaar van de Bourgondische her• 



rog Filips de Goede, die in Brugge ove~eed. Aanvankel ijk 
waren zulke borden sober van uitvoering, ll'1et slechts de 
naan, van de overledene, zijn of haar wapen, het woord 
Ol>ii< (gestorven) en een j aartal in Ro,neinse cijfers. 
Lang.zamerhand drong het gebruik om bij een graf in de 
kerk zo'n bord op te hangen door tot in de Goudse Sint
Jan . Het vroegste alhier gesignaleerde wapenbord (een 
rui t} hing in het koor van de kerk. Het droeg hei j aartal 
, 584 en behoorde bij het graf van j onkheer Adriaan van 
Swieten (geb.1532), laatste slotheer van het kasceel van 
Gouda, die in juni 1572 in deze stad de Opstand tegen 
Spanje inleidde. 

Tot 1673 vindt men in de boeken van de kerkmeesters 

geell informatie betreffende het ophangen van rouwbor• 
den. De geldelijke vergoeding, bestemd voor de kerk of 
voor behoeftige gemcenceleden zal inondeling zijn gere· 

gele!. In het begin van de 1Sde eeuw nam het gebruik om 
grafborden op te hangen toe en geleidelijk kwamel"1 daar 

rouwkassen bij , houten borden, somrnige meer dan cwee 
,neter hoog en anderhalve meter breed. Om de kleurige 
familiewapens nog beter tot hun recht te doe1l komen 
l iet men ze bekleden niec zwart linnen of zware (en zelfs 
wit!) fluweel. Constancijn Huygens moest er niets va_n 

!nttri.rur Sr.-Jmrskerk (circa 17.10). C1m•11r.e v1111Jct,,rt Gotref mw: n ·ri :do:• 
,iing (foor J\rmr !.ep.-k.i't. folo Wim Scholten. SGSJ 
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hebben, hij schreef in 1659: 'Ee" redenloose ijdelheid 
binnen onse kerck•muren, namentlick de begrafenisse 

der dooden, mee den wereldschen pronck haerer schil
den ende afkomstcn'. Van 1673 tot 1795 hingen er in de 
Sint· Janskerk voor zover bekend minstens 130 ruiten en 
rouwkassen, n1et de namen en wape11s van nagenoeg 
alle vooraans,aande Goudse families uit de 17de en 18de 
eeuw. Voor bezoekers van de kerk vormde dit een aparte 
bezienswaardigheid. 

Vanaf 9 oktober 1673 mocht men zonder toestem· 
ming van de kerkmeesters geen wapens meer ophangen. 

Vooral tussen 1748 en 1762 nam her aantal rouwborden 
fors toe; op 28 juli 1749 stelde het kerkbestuur een lijst 
op met tarieven, die enkele keren werd aangepast. Voor 

een enkele ruit betaalde men vijftien gulden, voor een 
kas per vierkante voet een gulden, voor ieder kwartier 
daarnaast een gulden en tien stuivers en een inscriptie 
onder het wapen kostte zes gulden. Verzoeken om een 
wapen aan een bestaande rouwkas toe te voegen of een 
bord te verplaatsen werden zo veel mogelijk tegenge· 

gaan. Het kerkbestuur rekende er speciale tarieven voor, 
vermeerderd met de leges (schrijfkosten) van de rent· 
meester voor het opmaken van de akte. Andere gedenk
tekens waren de attributen die aan enkele pilaren bij een 
graf hingen: complete uit rustingen van militaire kleding 
en wapens die hadden toebehoord aan zeehelden als Jan 

Taalman (t 1755) en Roemer Vlacq (t 1774). 
Na 178overminderde het aanial wapenborden, in 1795 

Advrrtr11:iv ll'OOr hrl oplmh-1: van rou\.l,!>Or<lc-11. Couclu.n·l:c Co:mml 
(179S} SM-fll 

kwam hec einde. In een verordening van de municîpal i• 
teit. gedateerd 8 juli 1795, werd bevolen om wapens en 
andere attributen die rang en stand vertegenwoordigden 
uit kerken en andere openbare gebouwen te verwijde 
ren. Het kerkbestuur plaatste in de 'Go1.1dasche Courant' 
een oproep aan de eigenaars om op vertoon van een ei
gendomsbewijs en betaling van twee gulden vóór 1 sep • 
tember hun wapenborden op te halen. De belangstelling 
was gering. Begin november kondigde de stadsomroe
per met bekkenslag aan dat de wapenborden op de we 
kelijkse vendu te koop waren. Het kerkbestuur hield er 
144 guldell en twee stuivers aan over. In de kerk waren 
steenhouwers inmiddels druk in de weer met het verwij 
deren van wapens op grafzerken en -kapellen. Gelukkig 
bleven de talrijke wapenschilden in de gebrandschilder
de glazen gespaard. De t ien familiewapens van kerk · en 
burgemeesters en dat van de rentmeester op het front 
van het Moreau4 orgel verdwenen naar de orgelzolder, ze 
werden in 1810 herplaatst. 

De rouwkassen in de Schatkamer 

De wapens die in de Schatkamer worden getoond zijn 
afkomstig van verschillende rouwborden. Hoewel de kas 
waar ze op bevestigd \,•aren is verdwenen krijgt men een 
indruk van de kolossale afmeting. Twee kunnen er wor
den gereconstrueerd: die van Adriana Gerarda van Eyck 
- Jongkim (t 1787) en van Soudewina van Eyck (t 1753). 
Hun man en vader wa.s Hubert van Eyck (t 711-1798), zoon 

~---- ------------------ -----
VKERKMEESTEREN van ST. JANS KERK . binnen de _Stad GOUDA. advtr

!teècrc'n by deezen, dat all<l die gce1,e, v.,ol!~c bc:~ccrcn, dat, rngcvolgc her D tcrtct 
tván, de Mimicipalitè it der vOD tf ï . sr ~1l, m da '.o den Il JuJy 1790 • doör of va~ 
. eg,en Kerk mecstcreu wo rcfen afgrnomC5, de 'W t\ l?EN 13:,'.h{O.ëN , RO UW
tKI\S~EN lof M ONU :\'1E NTF.N , l'"'JI;.: in Je vnt'lrfz . Ke rk zyn, c,>1<!(Changen , zich 
,t ot" da 11 einde me, de daar toe voldutnde bew)'11;en v211 gerecht igheid of eigcndq:n 
1,ván ldii!n, kunnen •adrcsfecrcn by den l'i: oS_te r of wel :wn Kerk meesteren van voorfz . 
~:Ke,k , en mirs voor. het afneemou n:! teder \ \Tapen of Mo1111ment , ten. behoeve 
l~an dezelve Kerk , bet.aalendc twee Gala.::n. 



van de burgemeester Huybcrt van Eyck (1674- 1749). 
Laatstgenoemde bekleedde sinds 1705 naast andere be
langrijke functies 21 keer het burgemecster-sarnbt van 
Gouda. Met Willem van den Kerkhoven en Arcnc van der 
Burgh (1735) vormde hij een machtig trio, dat de d ienst 
uitmaakte bij het verlenen van ambten (liefst aan fami
lieleden). Anderen betaalden dikwij ls een fors bedrag. 
Vooral Van Eyck maakte het bont. Zo verplichtte hij in 
1729 een nieuw te benoemen stadsbode jaarlijks 200 
gulden te betalen aan zijn twee jongste zoons, Jan Cor
nelis en Hubert. Boze tongen beweerden dat het geld 
in zijn eigen zak verdween. Dat ging zo door totdat Van 
Eyck en Van den Kerkhoven in 1748 de macht moesten 
afstaan aan nieuwkomers die bij het verzetten van de 
wet door stadhouder Wille,n IV waren gekozen. Reden 
was dat de burgerij, al lange tijd ontevreden over het 
gevoerde beleid, meer zeggenschap eiste in de stads· 
regering. De woede liep zo hoog op dat er rellen u itbra
ken, waarbij mishandeling van de 74- jarige Van Eyck en 
plundering van zijn huis aan de Westhaven 28 nauwelijks 
kon worden voorkomen. Om de rust onder de bevolking 
te herstellen werden de kopsrukken van de factie Van 
Eyck• Van den Kerkhoven uit hun ambt ontzet. Huybert 
kreeg nog een aanstelling als ontvanger van de genteen
landsmiddelen waarvan hij slechts kort profiteerde, hij 
overleed in 1749. 

H ubert van Eyck j r. 

Toen Hubert van Eyck in 1741 zijn aanstelling tot scadsse
cretaris o ntving was hij van 1735 tot 1737 a l librijemecs• 
ter. Van 1740-1795 was hij tevens weesvader. In 1781, 

,. Doop v:an Joh:urncs Gouè:anus van 'lb ulon op 19 mei l716. Doos>· 
r~gisltr snidicz:1;1! SAMH (SS). A;anwti1s.: de v.1der ,r:r. M.:minus 
-.-:m Toulon. de mncdcr. v:ouwe Aèrian;a M1ri 1 v;1n Gyck. Getuigen: 
de burnemecslcrs mr. Al!l>tc:du v.:m dtr Bu!c.½., m r. Cu:dlhcrus de 
Moor, m r. BarJtoloen~us d e Moor v3,n hn mcr:zcd en mr. Vinccnl 
-::an Eyck. Mr. Huben •-·~.n Eyc.lt. secretaris, vc:vine de hter m r. 
Gerard ,.,.ln B:-andwijk. hc('r •,•au u.!cs.kc:isgraaf. die Vlnwege hei 
o-1crliJdcn v.in iijn sch oonmoeder me: kon ve:'$<:hijnen :;b gei:vit;c, 
Vrouwe Joh:mn:t Helcn;J •1;1n de-r (i,~af de v~J>0\11, en vrouwt> CL\r~ 
Corncfü \':an i;yck, 
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1,,ryillárkl u6, 1:-tz gtboorlrhub l:Dl1 Adriana) or.9l=tit (f'O:o: Nico & tt• 
î,oom) 

toen hij 70 jaar oud was, begon het werk hem zwaar te 
vallen. Hij venocht als oudsce van de drie scadssecrc• 
tarissen om zijn jongste zoon Vincent aan te stellen als 
adjunct •sccretaris, 10,tder dat die hiervoor enite ver• 
goeding ontving dan na de dood von zijn vader. Hubert 
verk'laarde zich bereid om ' zoolang het zyne kragten 
maar enigszins to<!laten' zijn functie te blijven ve rvul• 
Ie ,,. Hoewel de status van Hubert nie[ zo gewichtig was 
als die van zijn vader de burgemeester, was hij present 
bij belangrijke gebeurtenissen. Zoals op zondag 19 mei 
1776 toen de zoon van de baljuw Maninus van Toulon 
werd gedoopt. De personen die bij deze plechtigheid 
aamvczig waren laten duidelijk de onderlinge band zîen 
van de reger1tenceslachten uit die tijd .' Bovendien was 
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de dopeling het peetkind van de Goudse burgemeesters. 

Op die dag vormde zkh voor het huis van de baljuw een 
stoet van bijna vorstelijke- allure: in de eerste van vier 
koetsen zat de vader, gekleed in een Z\vane mantel mee 
sabel opzij. Voor de koets uit ging een van de stadsboden 
en aan weerskanten liep een livreiknecht met nog een 
bode. De tweede koets was bestemd voor de moeder en 

haar schoonzus, die de kleine Johannes Goudanus ten 
doop zou houden en de baker die het kind verzorgde. 
In de derde en vierde koers zaten de burgemeesters en 

stadssecretaris Hubert van Eyck, allen gekleed in zwarte 
rna,uels met bef en een carré pruik op het hoofd. Na de 
kerkdienst, waarbij op stadskosten (!) niet minder dan 
200 gulde,i aan fooien werd uitgedeeld keerde men te· 

rug naar de woning van de baljm,,. 's Avonds was er voor 

het gezelschap, dat inmiddels was ui tgebreid met lami· 

lieleden en de beide predikanten een 'propere maaltijd', 
die wat betreft spijzen en dranken beslist nie< sober zal 

zijn geweest. 

Adriana Gerarda Jonglànt 

In 1743 tro11wde H11bert van Eyck met Adriana Gerarda 

Jongkint, dochter van de vermogende textielhande· 
laar Theodore Jongkint (1676-1743). Het gezin woon• 

de aan de Turfmarkt 116. Haar vader had een bloeiend 

bedrijf en dreer handel met Amsterdam, Londen en 
Suriname. De moeder Emilia (1688-1726) was afkom• 

stig uit de familie Van den Kerkhoven. Theodore werd 

in 1714, een jaar na hec overlijden van zijn vader Sou• 
dcwijn Jongkint, in de raad gekozen. Hij w.1s veertien 
maal burgemeester van Gouda en naast nog vele an
dere posten 27 jaar lang bewindvoerder van de WIC. 

Toen Adriana zeven jaar oud was overleed haar moeder. 
Een maand later bracht men haar naar een meisjeskost
school, waar zij zeven jaar lang intern verbleer voor een 

bedrag van 210 gulden per jaar. Er was bij haar vertrek 
goed voor haar gezorgd, haar reismand bevatte een 
11i tgebreide garderobe, aangevuld met handschoenen, 

mutsen en een scrooien hoed, maar ook een dressoir• 
tafeltje en sieraden ter waarde van 770 gulden. Haar 
vader gaf haar nog ee,, psalmboekje en zilveren bestek. 

Op veertienjarige Jeefc îjd keerde ze terug naar huis om, 
zoals toen gewoonte was voor jongedames van stand, 
tot de tijd van haar huwel ijk van alles en nog wac te leren 

over het besturen van een voorname huishouding en het 
onderhouden van sociale contacten . Totdat zij op 3 de
cember 1743 crouwde mee Hubert van Eyck.' 

Boudewina van Eyck -
Hubert en Adriana kregen zes kinderen, van wie er twee 
jong zijn gestorven. Hun dochter Boudewina Adriana 
werd op 12 september 1753 gedoopt in de Sinc-Ja,1skerk. 
Getuigen waren nu. Boudewij11 Jongkint, r advocaat voor 
de Hove van Holl:rnd' en jonkvrouwè Cornelia Henrieua 
van den Kerkhoven. Boudewina's opvoeding zal gelijk zijn 
geweest aan die van haar moeder. maar voordat die goed 
en wel was voltooid Stierf ze op s oktober 1773, slechts 

twintig jaar oud. In de "ergadering van kerk111eesters op 
11 oktober 1773 werd het verzoek behandeld tot het op

hangen van een rouwbord .' Veenien jaar later doet Hu• 

bert van Eyck dat opnieuw, nu vanwege het overlijden van 

zijn vrouw op 7 111aart 1787.• Bij die gelegenheid vroeg 
hij om nog vier wapens en een ruit te mogen p laatsen, 
alsmede 'het veranderen van een Quartier in hec wapen 

ROU\11öo,d wm Acirfono ven P.Jr.k-jor.gkinr. (Mu,\'r.tl lll Go,ufo) > 

2. Huwelijk Sl.•J:mskcrl: 3 december 17.13: de Heer mr. Hu1.n:rl 
v.-.n f:..)•d: j.in. (= jnnge m:m). scael:u'is dc.scr $'.l:i<l O? cic \7/c:Hh:m:n 
en juffrouw Acirbn=i Gcr;uda Jone,kmt j.dr. {jon&c dochter) op de 
Turfm;uk1. 
3. Ruitvormig w~?c11: Archief kcrkmc-t:acrs. SAMH inv. 1\r, KM 4, 
notulen 17s9-1773- 'Op het .,.cnoc:k. gcdäan uit de naam v.m we• 
gen den Heer mr. Hubert vau E)'ck.. secreläris deser Stad. omme 
vcnrulS hel overlijden v.a.n zijn Ed. Dogter, jonk\+tovwe Bomh!~,:r:u 
Adn"ano -.,an C:)"tl: boven derSelver Grafstede 1e mogen deen oph:m• 
gen een wapen. hoog ses ... oe1e1l en ses dvymen en bree{ vijf voeten 
teven duy1nei1. met acht quanieren . 
.;. Ovale w-,pen: Idem. înv. nr. KM 8. no1Ulen 1787-1791 'Door ofte 
... a,, wegens den Wel Edele getnrenge Heer mr. Hubcn v.in Eyck, 
swetaris deesei s1;1d, syr.èe ve:-sog• oinme \'crmits het overlijden 
van de-.$$e1fs hu~•$vrouw~. Vrouwe ,'tdriar.11 Gmm;';'na Jongkinci'. bo• 
ven êc scJ•,•c gr.1fstcdc te mogen e>phangen een ·,•:apen. hooi; St'S 
voel en \ijf duijm en brCCO vij f voet en ai1 duim. mtl agt qu~fli('f(' Jl 
( ... ) 
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van wijlen Jonckvrouwc Boudewina Adriana van Eyck'. 
zoals gebruikelijk bij aanzienl ijke personen uit die tijd 
vonden beide begrafenissen in de avond plaats. Die van 
Boudewina in de week tussen 11 en 18 oktober 1773> en 
va11 haar moeder in de week van 12 tot 19 maart 1787.• 
voor beiden betaalde Hubert van Eyck het hoogste be• 
drag voor klol<fuiden: 36.12.0 en 12.10.0 voor het gebruik 
van t ien lantaarns. Zo'n avondfijke begrafenis trok altijd 
veel bekij ks. Het moet een indrukwekkend gezicht zijn 
geweest: een scoet van in somber zwart geklede men• 
sen, die bij het flakkerend licht van begrafenislantaarns 
op lange stokken onder zwaar klokgelui de baar volgde 
op weg naar de Sint· Jans kerk. 

Beide rouwkassen hingen bij de graf stede van moeder 
en dochter in de zuidzijde van het koor, de namen op de 
wapenschilden tonen de diverse familierelaties . Het wa• 
pen van de farnifie Van Eyck laat in goud twee afgewende 
zeisen zien met de steel omhoog en daartussen een blau
we bof met gouden band en een rood kruis. Daaronder 
een zespumige rode ster, die aanvankelijk als hclnueken 
werd gevoerd, maar later in het schild is opgenomen. 
Adriana's rouwbord (afb. 7) toont een ovaal met het 
gedeelde wapen Van Eyck-Jongkint. Links vier schilden 
mee de namen Jongkinc, van Bucrcn_, Cincq en Laeckens, 
rechts Van den Kerkhoven, Van der Graeff, De Jonge en 
De Lange. Onder het ovaal enkele doodssymbofen: een 
schedel boven een paar enorme gekruiste beenderen_, 
met aan weerszijden brandende fakkels. Erboven: Obiit 
VII Martii, eronder het jaartal in Romeinse cijfers: 1787. 
Hee wapen van Boudewîna bestaat uit een ruîc mee het 
familiewapen Van Eyck, omrankt met een krans van 
groene bladeren (symbool van haar jeugd) mee daaron• 
der brandende fakkels. Erboven de dag van overlijden: 
S oktober, eronder in Romeinse cij fers het jaartal 1773. 

<W.:iptn v.on H1~-btrl win Eyd: s,. aa,1 .'u:fr1>nl van het MOl'lf::J•orgtl. 
{Nlo: Nito !-Jotrboom) 

$. sw.H inv. nr. KM ,38.j.11~1,elc.cning S1 .. J:m:d:crk l7JJ. 
6. ldrm, SAV.11 mY. nr. KM ,s3.jJ.;u ,ckcnin& S:.-Jirnskc:k 1737. 
7. tAMH fn,... rH. KM 46!.JJlttd:.cmng Sl.,Janskctk 1798= 

Oo,tMw,1 :8. ~inds J'f/2 het woonhuis 11.cm Hubur van Eyt k. (Foto: Nico 
& t:óoom) 

Aan de linkerzijde vier wapens met de na,nen Van Eyck, 
Boudens, Ravesteyn en Van der Zaan en rechts Jongkinc, 
Van de Kerkhoven, Van Bueren en Van der Graeff. 

Tot slot 

Op 17 januari 1798 overleed Hubert van Eyck, 87 jaar 
oud.' Hij werd 's avonds begraven vanuit zijn huis aan de 
Oosthaven 18 (afb.8). Zijn vrouw Adriana erfde dit pand 
in 1772 van haar kinderloos gebleven niche Emmerentia 
Jongkint . Hij overleefde familieleden en tijdgenoten en 
was in de la;usce decennia van zijn leven getuige van veel 
politieke onrust. Aan het regententijdperk was een eind 
gekomen. Misschien heeft hij de beide rouwkassen vei -
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l ig gesteld, zodat ze bewaard zijn gebleven. ze houden 
niet alleen de herinnering levend aan deze fa111ilie, maar 
ook aan tradities en gebeurcenissen uit vroeger eeuwen. 

Op het orgelfront in de Sint-Janskerk zijn de wapens van 
Huybert van Eyck sr. en Theodore Jongkint nog aanwe• 
zig, tijdens de bouw van het orgel (1732 -1736) waren zij 
respectievelijk burgemeester en kerkmeester (afb.g en 
10). Wie de Sint-Janskerk bezoekt treft bij glas 1 een ma
quene .ian die een indruk geeft van de vele rOU\\•kassen 

die bij de hier aanwezige grafkapel aan de muur hingen. 
De zwarte borden die nu op verschillende plaatsen in de 
kerk hangen dateren u it de eerste helft van de 19de eeuw 
en zijn door Museum Gouda in langdurend bruikleen aan 
de kerk gegeven. Zij herinneren aan in Gouda woonach
tige zeehelden die in de kerk zijn begraven. 
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