
Secretariaat: Zoutmanstraat 64, 2806 XD Gouda (tel. 01820 - 16943).
Penningmeester: R. F. Stijnis, Vlietenburg 32, 2804 WT Gouda (tel, 01820 - 32278).
Postrekening nr. 39.70.93, t.fl,v.  “Die Goude”, Gouda.

Het zogenaamde hofje van,Letmaet
aan de Nieuwehaven (nr. 274)
werd in de jaren 1614-  1616 gebouwd
op ,last van Christina Gijsbertsdr;,
weduwe van Mr. Floris Hendriksz.
Letmaet, hierbij gevolg gevend aan het
testament van haar zoon Herman
die op 8 àpril‘1614‘overleed.

Het werd bestemd als woonplaats van arme oude‘
--.AJ..--.-.-  -_.-~-~.*L.~.~.--  ??I--~--  .,--I-r~..-~~weuuwen zonuer kinneren.  Lii was een aocnrer van
Gijsbert  Hermansz.  en ClaraaHendriksz.,  van
Hensbeek .

Chr i s t ina  Gi j sbèr t sdr .  bepaa lde  in  haar  l aa t s te
testament in 1623 dat de administratie van het hofie_I
moest  worden gevoerd door twee bekwame
mannen, één uit  de familie van haar vader en één
uit  de familie van moederszijde.  Over haar
schoonfamil ie  wordt  n ie t  gerept ,  b l i jkbaar  was  de
relatie niet zo goed.

In de gevelsteen was tot de Franse revolutie een
wapen te  z ien ,  welk  toen  op  las t  van  de  overhe id
moest worden vlak geschuurd. Het was een gedeeld
wapen.  Bij  de laats te  restaurat ie  heeft  men de
linkerhelft (heraldisch rechts)  beschi lderd met  een

I links) zou dan het waperì  Van Hensbeek moeten‘

op 5  nov.  1746 ger icht  aan  het  gemeentebes tuur
van  Gouda  (oud  arch.  208 fol ,  28) .  Hendrik meent
op  grond van  z i jn  verwantschap met  wi j len
Chris t ina  Gi jsber tsdr .  meer  recht  te  hebben op

het  beheer  van het  hof je  dan de toenmalige
adminis t ra teurs .  Hi j  kon  b l i jkbaar  de  ge lde l i jke

\ \ ‘~

voorde len  van  d i t  beheer  goed  gebruiken ,  want  de
‘_ arme man was aan de drank verslaafd.  Dit  verzoek’ \ :\

i s  vergezeld  van een genealogie ,  d ie  aan z i jn
,,beneveld  brein is ontleend. De administrateurs, _’

vonden het niet nodig zich hier tegen te verdedigen. -
Het  enige  argument  dat  Hendrik  wel  n ie t
verzonnen zal  hebben,  was dat  z i jn  famil iewapen
op de  geve ls teen  van  he t  hof je  s tond . :~

He t  i s  t e  hopen ,  da t  he t  rode  ve ld  a l snog \ ’
wordt  vervangen door  een zwar te  uitgerukte,dorre‘
boom op een  ongekleurd  ve ld .
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