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Jacob van Borssele stamde uit een Zeeuws 
geslacht. Hij is in de Goudse historie 
bekend als kastelein (kasteelbewaarder) van 
Gouda en van zijn enorme fraai bewerkte 
grafsteen in de Sint-Janskerk. Hij vervulde 
deze functie van 1503 tot aan zijn dood in 
1521. Ook zijn vader en grootvader waren 
kastelein van Gouda. Er blijkt overigens nog 
een heel mooi maar klein kunstobject te zijn 
bewaard van hem, al is het dan in Londen. 
Dit object is een zogenaamde gebedsnoot, 
waarop onder meer een tekst van tijd- en 
plaatsgenoot Erasmus is aangebracht. 

In Duizend jaar Gouda valt te lezen dat de kastelein/
kapitein de militaire gouverneur op het slot was. De 
baljuw had de hoge (lijfstraffelijke) rechtspraak, de 
schout de lage. Alle drie hadden ze tevens tot taak de 
belangen van de landsheer te behartigen. Ze werden ook 
door hem aangesteld en legden geen verantwoording af 
aan het stadsbestuur maar aan de grafelijke Rekenkamer 
in Den Haag, wat wel eens tot problemen leidde. Deze 
functies raakten in Gouda met elkaar verknoopt, ze 
werden door één persoon uitgeoefend.1 Daar moet wel 
bij worden aangetekend dat de verschillende ambten 
in veel gevallen toch door meerdere plaatsvervangers 
werden bezet. 

Jacob van Borssele, kastelein van Gouda 
(† 1521)

Bart Ibelings

Anna in het zogenaamde Recueil d’Arras, midden 16e eeuw (Arras, 
Bibliothèque Municipale)
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Remissorium Philippi (NL-HaNA, Graven van Holland, 3.01.01, inv.
nr. 2149)

De familienaam Van Borssele wijst op Zeeuwse 
herkomst (de naam komt al heel vroeg voor in de 
Goudse geschiedenis met een Wolfert rond 1300). In 
een recente dissertatie over de Zeeuwse adel in de late 
middeleeuwen van Van Steensel is het zo te lezen: ‘Filips 
de Goede benoemde in 1444 Adriaan van Borssele, die 
later huwde met Filips’ bastaarddochter Anna, voor het 
leven tot kastelein van het slot van Gouda en tot schout 
van de stad. Adriaans bastaardzoon Jacob (1494-1503) 
en kleinzoon Jacob (1503-1521) oefenden het ambt ook 
uit; de laatste werd met zijn vrouw begraven in de Sint-
Janskerk te Gouda.’2

Afkomst

Grootvader Adriaan (ca. 1417-1468), ridder (1461-1462) 
en heer van Brigdamme (nu een buurtschap in Middel-
burg, Zeeland), Duiveland en Brouwershaven, werd op 
22 september 1444 benoemd tot schout van Gouda met 
de bevoegdheid het ambt door een ander te doen bedie-
nen. Tevens werd hij kastelein van het slot en kapitein 
van de stad. De dag erop legde hij de eed af. Hij behoor-
de tot de Kabeljauwen. Zijn plaatsvervanger (‘stedehou-

der’) als kastelein, Olart van Zwanenburg, werd in 1446 
bij een in Gouda zeldzame volksoploop in het politieke 
kader van de Hoekse en Kabeljauwse twisten doodgesla-
gen. Een volgende plaatsvervanger in die functie is niet 
bekend, maar er ontbreken dan ook de nodige rekenin-
gen. Als schout had hij inderdaad ook plaatsvervangers: 
als onderschouten dienden Jacob Harmansz. en vanaf 
1467 Dirk Pieter Martinsz. (Marcxz.).3

In 1450 huwde hij op kasteel Souburg Maria Jansdr. 
van Cats, zijn achternicht. Vanwege de bloedverwant-
schap verleende Paus Nicolaas V huwelijksdispensatie, 
zodra Maria twaalf jaar zou zijn geworden. Zij overleed al 
in 1456, pas 17 jaar oud.4 Adriaan was raad en kamerling 
van Karel van Charolais (de latere Karel de Stoute), de 
enige zoon van hertog Filips (de Goede) van Bourgon-
dië en hertogin Isabella. Hij hertrouwde in 1457 met een 
bastaarddochter van de hertog, Anna van Bourgondië 

1.  P.A.H.M. Abels e.a. red., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis 
(Hilversum 2002), 76 en 208 (verder: Stadsgeschiedenis).
2. Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in 
een laatmiddeleeuwse samenleving (Diss. Leiden 2010), 74. J.G. Smit, 
J.W.J. Burgers en E.T. van der Vlist, Bronnen voor de geschiedenis der 
dagvaarten van de Staten en steden van Zeeland 1318-1572 (RGP Gr. 
Serie 263 ’s-Gravenhage 2011), indices: hier: tot 1462 in functie in 
Gouda. 
3. vroa xxv (1902) bijl. B, 272 e.v.: R. Fruin, ‘Beschrijving eener ver-
zameling oorkonden, voorkomende in het cartularium der heeren 
van Borselen van Souburg’, regest nrs. 101-102. M.J. van Gent, Pertij-
elijke saken. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse 
tijdperk (1994) (hhr dl. 22 Den Haag 1994) p.475. C.J. de Lange van 
Wijngaerden, Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude, 3 
dln., 3e bewerkt en vermeerderd door J.N. Scheltema (Amsterdam 
en Den Haag 1813/1817/1879) dl. II bijl. A, 102 heeft hem als kastelein 
(en heer van Brigdamme) op 1466. Stadsgeschiedenis, 67.
4. G. van de Wal, digitaal genealogisch overzicht bij: Cats voor 1530, 
De middeleeuwse geschiedenis van Cats en de twee riddergeslachten Van 
Cats (Rotterdam/Kats 2014) (een soms wat rommelig overzicht).
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belang als vader en grootvader van twee volgende 
kasteleins die wel in Gouda woonden.

Adriaans zoon Jacob de bastaard (1437-1503), 
ridder (1469) was heer van Brigdamme en Akkersdijk 
(Ackersdijk en Vrouwenrecht vormden een voormalige 
gemeente bij Pijnacker).7 Als bastaardzoon van Adriaan 
werd hij in 1476 of 1483 gelegitimeerd; zijn moeder is 
dus onbekend. Hij begon zijn loopbaan als kapelaan in 
Oost-Souburg in 1455 maar na de dood van zijn vader 
in 1468 verliet hij de geestelijke stand. In 1470 huwde 
hij Agnes van Raaphorst.8 Zij overleed al in 1480. Jacob 
hertrouwde kort daarop met Agnes van Clevendamme en 
werd zo ook heer van Cleve(re)ndamme (Clevendam zou 
ook wel Weldam heten, dat ligt bij Goor in Overijssel). 
Jacob had vijf kinderen: naast de hier centraal staande 
Jacob nog drie zoons en een dochter. 

Van 1463 tot 1469 was hij rentmeester-generaal van de 
goederen van Frank van Borselen, graaf van Oostervant. In 
de jaren 1477-1482 was Jacob raadsheer aan het Hof van 
Holland en kastelein van Gorcum (tot 1479), drossaard 

(†1508). Zij lieten het slot West-Souburg (later: St. Al-
degonde) bouwen. 

Adriaan is afgebeeld op de fraaie miniatuur van ca. 
1450 waarop de aanbiedingsceremonie van het zgn. 
Remissorium Philippi (een inventaris van het archief van 
de graven van Holland) door Pieter van (Renesse van) 
Beoostenzweene (de samensteller, geknield vooraan 
met hondje!) aan Filips de Goede is weergegeven. Hierop 
is de top van de Hollandse en Zeeuwse adel te zien, die 
op basis van hun wapenschilden zijn geïdentificeerd. 
Adriaan is rechtsboven te vinden met het grijsgroene 
kaproen (hoofddeksel). Zijn familiewapen, zwart met 
een zilveren dwarsbalk, staat rechts iets beneden van 
hem.5

Hij overleed in 1468 tijdens het huwelijksfeest van 
Karel en Margaretha van York en werd begraven in de 
kerk van West-Souburg, waar het hart van Anna in 1508 
ook werd bijgezet.6 Van Anna zijn geen kinderen bekend. 
Het lijkt er niet op dat Adriaan ooit in Gouda woonachtig 
of werkzaam is geweest. Hij is hier dan ook vooral van 

Familiewapen Jacob van Borsselen met helmteken (in zwart een zilveren 
dwarsbalk)

Het wapen van Borsselen van Brigdamme (in zwart een zilveren dwarsbalk 
beladen aan de onderzijde door rode hoeken, gaande tot het midden)
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mei 1501 werd een inventaris op het kasteel in tweevoud 
opgemaakt door de klerk van Gouda. De inhoud geeft 
een beeld van de huisvesting van de kasteleins. Het 
aanwezige militaire geschut blijkt van matige kwaliteit en 
ook verder maakt de inventaris een armoedige indruk. 
Niet alleen zijn de bedsteden gammel, ook de kazuifels 
e.d. voor de kapelaan zijn zeer ‘snoede’. Als vertrekken 
worden gevonden: de (grote) zaal, kapel, bottelarij, 
kelder, bolwerk en een poort.14

Op 25 augustus 1501 werd de aanstelling van Jacob 
als schildknaap en kastelein van het huis te Gouda 
hernieuwd voor drie jaar, ingaande op 1 oktober, blijkens 
de grafelijke rekening, waarin hij ook baljuw en schout 
wordt genoemd, tegen een jaarlijks salaris van 355 
pond.15 Jacob overleed echter in 1503 en maakte de 
termijn dus niet vol. Op 12 oktober 1503 stelde Filips (de 
Schone), aartshertog van Oostenrijk, Jacob van Borssele, 
oudste zoon van wijlen Jacob van Borssele, aan tot 
kastelein en kapitein van het huis en slot te Gouda. 

Loopbaan

Blijkens de stadsrekeningen was Jacob als kastelein ge-
regeld op pad om zaken voor de stad te bespreken. In 
1503 ging hij naar Mechelen naar de proost van Atrecht 
inzake het proces over de steenovens en naar Haarlem 
om met de houtvester te spreken over de sluizen die hij 
in de venen had gelegd. Misschien had dit te maken met 
de pogingen ‘de gecostumeerde vaart’ door Holland via 
Gouda te dwarsbomen, bij de Hildam.16 In 1510 reisde 
hij naar Brussel om te overleggen over de traktaten van 
Gelre. In 1521 was hij partij in een proces over de IJssel, 
aannemelijk inzake het uitdiepen ervan als gevolg van de 
verzanding.17

Zowel in 1509 als in 1515 komt Jacob van Borssele voor 
in lijsten van Goudse brouwers die de eed moesten af-
leggen. In de laatste is hij doorgestreept. In beide lijsten 
is hij te situeren aan de Haven oostzijde met als nadere 
bepaling voor een deel daarvan: ‘van boven neder’. Aan-
genomen moet worden dat een brouwerij op het kasteel 
werd bedoeld (dat lag immers aan het uiteinde van de 
Oosthaven bij de IJssel. Een (grote) brouwerij daar ken 

5. Mario Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van 
Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 
2000, Holl. Stud. 36), 111, de bron zelf: NA, AGH inv.nr. 2149.
6. Van Gent, a.w., 475-476, 415, nt.31, 76 en 88-89. Ook de fam. Van 
Souburg is een bekende familie in het middeleeuwse Gouda: zie 
Bart Ibelings, ‘Jan Claesz. Diert van Haerlem (ca. 1497 Londen-1574 
Gouda) en zijn familie’, Tidinge 34 (2016), 104/5.
7. Vaderlandsch Woordenboek dl. xxiii door J. Kok (Amsterdam 1790), 
73.
8. Van Steensel, a.w., ,234, die onjuist stelt dat hij werd opgevolgd als 
kastelein door zijn zoon Adriaan. A. Janse, Ridderschap in Holland. 
Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen (Hilversum 2001, 
Adelsgesch. 1), 392, schema 24.
9. Damen, a.w. 448 en Smit e.a., Dagvaarten Zeeland, indices. NA, 
Rek.Rek. inv.nrs. 3813-3815. Site Hogenda: H.K. Nagtegaal en H.M. 
Morien, Hollandse biografieën, die zijn Goudse functies niet 
kennen.
10. C. Postma, Het hoogheemraadschap van Delfland in de 
middeleeuwen 1289-1589 (Hilversum 1989), 414.
11. F.J.W. van Kan, ’Haagse bestuurders in de middeleeuwen’, 
digitaal bestand op Hogenda.
12. Inv. oag inv.nr. 469, regest nr. 234: waar de toevoeging bastaard 
ontbreekt. Afschr. ca. 1555.
13. samh, oag inv.nr. 1105 ongefol. Vgl. de Stadsgeschiedenis 136-
137, waar echter een typefout staat: 773 i.p.v. 733 aanslagen. Dat Jacob 
in Gouda woonde komt wellicht omdat het de woonplaats van zijn 
tweede vrouw was. 
14. NA, Rek.Reg. inv.nr. 659A.
15. NA, Rek.Reg. inv.nr. 5 f.146v-7v nrs. 213-214: gelijkt. afschr.
16. oag inv.nr. 1164, 11-12. Zie over het proces van de steenbakkerijen: 
Stadsgeschiedenis, 117.
17. oag inv.nrs. 1171, 12 en 1179, 58. Zie voor het traktaat van Gelre 
uit 1510 tussen de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelre: 
Landdagen e.a. landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in 
Gelre en Zutphen 1423-1584, doc.nr. 2016 (dbase op site Huygens/
inginst.). Zie over de IJssel Bart Ibelings, ‘”Scuren ende diepen”. De 
strijd tegen de verlanding van de Hollandse IJssel als gevolg van de 
afdamming in 1285 tot circa 1550’, Tijdschr. voor Waterstaatsgeschie-
denis 10 (2001), 1-11.

van het Land van Arkel (tot 1480)9 en hoogheemraad van 
Delfland (tot 1482).10 In 1487 was hij hoofdman van de 
schutterij St. Joris in Den Haag.11 Op 18 september 1494 
werd hij door Maximiliaan, Rooms koning, aangesteld 
tot kastelein in Gouda in plaats van Jacob Leeu, broer 
en plaatsvervanger van wijlen Rommer Jacobsz.12 Uit 
een bewaard gebleven rekening van 1490 blijkt dat hij 
al voor zijn kasteleinschap in Gouda woonde.13 Op 25 
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Grafsteen van 
kastelein Jacob 
Jacobszn van 
Borssele (1521) in 
de St.-Janskerk met 
daarop de namen 
van Dirk van der 
Starre en Elisabeth 
Catharina Ledeboer 
ligt nu in de 
kooromloop bij glas 
16. (RCE, foto Chris 
Booms)
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In een noot vermeldt hij: ‘Volgens een ms. genealogie 
Van Buchell was Ursula de dochter van Heribert van Fo-
reest en Maria Cats, en Jacob van Borssele de zoon van 
Adriaen, heer van Brigdam en bezat hij de heerlijkheid 

Het wapen van Foreest met helmteken en schildhouders (in zilver een 
hoekige rode dwarsbalk met boven vier spitsen)

18. Bart Ibelings, ‘Cornelis van Zuudoert, kastelein van Gouda († 
1474) en het kasteel te Gouda’, De Schatkamer 29 (2015), 9 en 12.
19. NA, Ambtenaren Centraal Bestuur inv.nr 120.
20. De grafelijke commissieboeken (bewaard vanaf 1450) zijn de 
bron voor deze aanstellingen. NA, Rek.Reg. inv.nr. 493 f.2/v. NA, 
Rek.Reg. inv.nrs. 490 e.v. Toegang via site gahetna sub indexen, 
maar vreemd genoeg zonder de data.
21. Met dank aan Kees Doedeijns. Obyt: oag inv.nr. 1061 op f.43v.
22. Grafboek 1539-1600: oud inv.nr. KM 231 (transcr. C.J. Matthijs 
1986, digitalisering door H.A. van Dolder- de Wit 1995).
23. In: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de 
kerken der provincie Zuid-Holland (Utrecht 1922) sub Gouda Sint-
Janskerk nr. 2 (digitaal op de site Hogenda), eerder beknopter en 
met afwijkende transcr. al door hem in De Wapenheraut 1917, 55 nr. 
174.
24. De latere inscriptie op de steen moet dateren van rond 1800. Zie 
verder H. van Dolder in Tidinge 33 (2015), 136 e.v.

ik alleen uit een inventarislijst van 1565, maar wordt niet 
genoemd in die van 1501 of 1503.18

Uit 1522 dateert een brief van Floris van Assendelft, 
baljuw en schout van Gouda, aan de heer van Male over 
de vereniging van het baljuwschap met het kastelein-
schap van Gouda. Hierbij is gevoegd een afschrift van de 
commissie d.d. 30 juni 1515 voor Jacob van Borssele als 
baljuw en schout van Gouda voor drie jaar met een jaar-
salaris van 300 pond.19 De verlen(g)ing was steeds voor 
drie jaar, zo nog in 1517 op 19 maart voor het schout- en 
baljuwsambt.20

In de omvangrijke Goudse middeleeuwse lijfrenten-
administratie komt Jacob of zijn (groot)vader of vrouw 
helaas niet voor. Wel merkwaardig genoeg een Katrijn 
Jacob van Borselen, ‘daer vader off was Jacob van Borse-
len.’ Bij aankoop op 21 december 1515 is zij acht jaar oud 
(zij kan dus geen dochter zijn van vader Jacob die immers 
in 1503 al overleed), haar ‘obyt’ (overlijden) is in 1579 
aangetekend.21 Zij komt niet voor op de grafsteen of in 
het testament (mogelijk was zij een bastaarddochter), 
maar had wel elders in de kerk blijkens het grafboek als 
eigenaresse een graf aan de Kooromgang noordzijde 4de 
laag: ‘4. Catrijn Jacob van Borsselen mit haer kinderen.’22

Grafsteen

Van Jacob is de fraaie en grote grafsteen (315 x 202 cm) 
in de Sint-Jan bewaard. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins 
noteerde op een van zijn vele reizen rond 1920 langs ker-
ken het volgende opschrift:23

Wapen en vier kwartieren uitgekapt; helmteeken een 
muts; engelenkopjes. 
In den rand: Hier leet begrave[n] de[n] edle ende ser 
bemi[n]de Jacob va[n] Borcellen caste-lein van der Gou-
de starf ao 1521 op Sinte Tomas avont den 20 Decemb. 
en die eedele Jofvrou Ursula van Foreest sijn huisvrou 
starf ao 1525 den 15 Marty. bidt voor die zie[le]. 
Middenop: en[de] Clara Clevendam ende Annege[n] 
Spirri[n]g sij[n] dochter. 
Later is onderaan gebikt: Dirck van der Starre. Elisa-
beth Catharina Ledeboer.24
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van Middelburg bij Gouda.’25 Van Leeuwen beschrijft in 
zijn bekende Batavia Illustrata uit 1685 nog wel de vier 
kwartieren – Borssel, Foreest, Raaphorst en Cats – op 
de steen, die blijkbaar nadien zijn uitgekapt, en zegt dat 
de steen op het koor lag.26 De oorspronkelijke plaats van 
het graf geeft aan dat hij op een voorname plek in de 
kerk lag. Het kwartier Raaphorst laat zien dat zijn moe-
der inderdaad de eerste vrouw van Jacob de bastaard 
moet zijn geweest.

Van de eigentijdse inscripties leren we de naam van 
zijn vrouw (met overlijdensdatum) en van twee doch-
ters. Ursula van Foreest, zijn vrouw, was een dochter van 
Herpert (1472-1501) en Maria van Cats. Ursula zou rond 
1479 zijn geboren en rond 1499 Jacob hebben getrouwd. 
Haar vader was heer van Middelburg en Schoterbosch en 
Delfts magistraat.27 Ook haar moeder kwam uit een be-
kend Zeeuws geslacht, dat opnieuw al in de heel vroege 
Goudse geschiedenis een belangrijke rol speelde. Maar 
ook in deze periode: Jan van Cats was tussen 1481-1488 
kastelein, baljuw en schout van Gouda, zijn broer Jacob 
was schout in 1484-1485. Jan was al in 1477 aangesteld 
door Maria van Bourgondië als schout, maar dat werd 
hem als Kabeljauws edelman verhinderd door de Hoekse 
magistraat.28

Koning Karel vergunde op 13 september 1519 aan ‘Ja-
cop van Borssele heer Jacops zoon, schildknaap, kaste-
lein ter Goude, en zijne vrouw Urssele van Foreest [tot 
1348 de naam van Middelburg] Herpers dochter’, onder 
zekere voorwaarden, bij testament over hun leengoede-
ren en andere goederen te beschikken.29 Over het na-
gelaten bezit ontstonden problemen, waardoor meer 
zicht komt op de gezinssamenstelling. In 1539 werd een 
proces voor het Hof van Holland beëindigd (het diende 
eerder voor de Grote Raad van Mechelen, het hoogste 
rechtscollege in de Nederlanden, en zal zijn terugver-
wezen), gevoerd tussen Claes als oudste zoon en Jan 
Spiering van Wel30, man en voogd van zijn zus jonkvrouw 
Anna en jonkvrouw Clara zijn andere zus. Er blijken vijf 
kinderen te zijn geweest: Claes, Herpert, Clara, Anna en 
Agniese. Het testament bleek op 17 juni 1521 te zijn op-
gemaakt en bepaalde dat de langstlevende de huisraad, 
zilver, goud en juwelen, kleding e.d. zou behouden. Na 

het overlijden, in 1525, van de langstlevende, moeder en 
‘boelhouster’ Ursula, ging heerlijk goed buiten Haarlem 
in Schoten naar de oudste zoon Claes en de heerlijk-
heid Middelburg c.s. elk voor een derde naar Herpert, 
Clara en Anna. Herpert is echter kort nadien overleden 
en Agniese was geprofeste zuster geworden in het St. 
Margrethaklooster (het eliteklooster voor patriciërs-
dochters, ook wel ‘Nonnen achter de kerk’, aan de Spie-
ringstraat) en had daarmee ook al geen aanspraken meer 
op de erfenis. Zij wordt niet gevonden in het in Londen 
bewaarde necrologium van dit klooster, maar dat is in-
compleet bewaard.31 Uit de leenregisters wordt duidelijk 
dat het bezit bij Haarlem een bedrag op een derde van 
de korentiende van Schoten betrof.32 Anna blijkt volgens 
deze gegevens in 1530 getrouwd te zijn en in 1543 over-
leden.

Gebedsnoot

In het British Museum in Londen wordt een zogenaamde 
gebedsnoot van buxushout bewaard. Het object komt 
uit het bezit van baron Anselm von Rothschild (al in 
1866 in een catalogus te Wenen genoemd) en werd in 
1898 aangekocht door het museum. Het is een fraai 

De gebedsnoot in gesloten toestand (British Museum)
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voorbeeld van de privé-devotie van de elite in de late 
middeleeuwen, kunsthistorisch behorend tot het 
zogenaamde microsnijwerk. In totaal zijn zo’n 65 van 
deze kunstvoorwerpen bekend. Vergelijkbaar qua 
uiterlijk maar niet qua religieuze functie zijn de pommes 
d’ambre, de geurballen die door voorname vrouwen 
werden gedragen aan een ketting.33 Overigens werd al 
in 1367 voor graaf Jan van Blois een ‘reumappel’ om aan 
te ruiken gemaakt in een ‘gulden hoorkin’.34 Dus ook 
voor een manspersoon en veel vroeger dan de pas rond 
1500 opduikende gebedsnoten. Ook de gebedsnoot 
werd gedragen aan een rozenkrans of gordel en was voor 
reisdoeleinden oorspronkelijk in een soms fraai bewerkt 
zilveren of koperen foedraal en eventueel nog in een 
houten kistje of fluwelen zakje gevat. 

De afmetingen van de gebedsnoot zijn 4,9 x 4,3 x 
4,9 cm en het kleinood weegt slechts 23 gram. De noot 
wordt gedateerd 1510-152535 en zou vervaardigd zijn 
in de Noordelijke Nederlanden. Tot voor kort werd er 
van uitgegaan dat deze voorwerpen uit ateliers in de 

Schilderij uit 1531 door Jan van Scorel van een scholier met teksten van 
Erasmus op het briefje en onderaan het paneel (www.hr-lavater.ch/wp-
content/uploads/2013/09/scorel_boy.jpg)

Detailafbeelding. Hier is het spiegelbeeld hersteld (www.hr-lavater.ch/
wp-content/uploads/2013/09/scorel_boy_2.jpg)

25. Site: Medieval Memoria online ID 1285. Zie ook de foto in de 
Stadsgeschiedenis, 82. ZA, Familie Van Borssele van der Hooge inv.
nr. 160 heeft ook afbeelding.
26. H.S.V. van Leeuwen, Batavia Illustrata ofte Hollantsche chronyk 
(’s-Gravenhage 1685) vol. 1, 966.
27. H. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de 
zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw (HHR 1 z.p. 1984), 86. 
Harper van Foreest was tussen 1481-1488 schepen van de stad (digi-
tale bijlage Gerrit Verhoeven bij de nieuwe Delftse stadsgeschiede-
nis, 2016).
28. Van Steensel, a.w., 174 en 179 en Stadsgeschiedenis, 73.
29. ZA, Familie Van Borssele van der Hooge inv.nr. 130, regest nr. 
191.
30. Spiering van Wel(l) is een geslacht uit het Land van Heusden.
31. British Library, Ms. Harley 2939.
32. J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen, 
Ons Voorgeslacht 1985 nr. 59.
33. Frits Scholten, ‘The boxwood carvers of the late gothic 
Netherlands’, in: idem (ed.), Small wonders. Late gothic boxwood 
micro-carvings from the Low Countries (cat. Rijksmuseum 2016) en 
Bart Ibelings, Tidinge 34 (2016), 105.
34. Hennie Verhoef, De graven van Blois heren van Schoonhoven en 
Gouda (Schoonhoven 2016), 95: NA, AG Blois inv.nr. 44 f.42: gemaakt 
door Goodscalc om 24sc.
35. Op de site boxwood.ago.ca staan als termini gegeven: 1483-1540.
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– Mattheus 2:2). De tekst onder luidt: ‘dolens post 
mortem XPM [Christum] svscepit in vlnis’ (treurend nam 
ze na Zijn dood Christus in haar armen).38

Dat dit prachtige kunstobject toebehoorde aan Jacob 
en Ursula blijkt uit de weergegeven naamheiligen en 
uit de afgebeelde familiewapens onderaan in de noot. 
Sint Ursula (feestdag 21 oktober) staat rechts met een 
pijl in de borst. Volgens de Legenda Aurea van Jacobus 
de Voragine was zij een beeldschone koningsdochter uit 
Bretagne die in de vierde eeuw op bedevaart naar Rome 
ging met elfduizend maagden, om zo een huwelijk met 
de heidense kroonprins van Engeland uit te stellen (die 
zich onderwijl zou moeten zien te bekeren). Onderweg 
in het belegerde Keulen moest zij trouwen met Atilla, 
de aanvoerder van de Hunnen, en werd na weigering 
doorboord. De heilige Jacob de Meerdere (feestdag 25 
juli) staat links met staf afgebeeld: het symbool van de 
pelgrim (de Jacobsschelp is nog bekender als zodanig; 
Jacobus de Meerdere was een van de twaalf apostelen). 

Opvallend is dat het wapen van Jacob een zogenaamde 
barensteel met drie hangers bovenin heeft. Een lambel 
ofwel barensteel (ook wel brisure of breuk genaamd) 
had tot doel het wapen te onderscheiden van dat 
van de vader. Dit is hier ook van belang vanwege de 
gelijke voornaam. Het wapen van Ursula op de noot is 
doorsneden met dat van haar vader en dat van Jacob.

Besluit

Liefst drie opeenvolgende generaties uit het Zeeuwse 
geslacht Van Borssele waren kastelein in Gouda. De 
oudste, Adriaan, lijkt hier niet vertoefd te hebben 

Zuidelijke Nederlanden kwamen. Een bekend atelier 
is echter dat van Adam Dircksz. in Delft, dat begin 
zestiende eeuw zelfs internationaal bekend werd. Op 
grond van de genoemde Delftse magistraatsfunctie van 
de vader van Ursula lijkt het aannemelijk dat ook deze 
noot uit dat atelier afkomstig is.36

De tekst op de buitenzijde van de noot luidt: ‘omnia 
dat Dominus non habet ergo mi[nvs]’ (De Heer geeft 
alles, maar heeft er niet minder om). Deze spreuk is een 
pentameter, wat doet vermoeden dat het de tweede 
helft is van een distichon (= hexameter + pentameter). 
De spreuk komt ook voor op een schilderij van Jan van 
Scorel (1495-1562) van een jonge scholier van de Latijnse 
school uit 1531 en is in spiegelbeeld te vinden op het stuk 
papier dat hij in handen heeft (in de detailafbeelding 
hieronder is het spiegelbeeld hersteld). Onderaan het 
schilderij staat nog een vergelijkbare Latijnse spreuk: 
‘Quis dives? Qui nil cupit. Quis pauper? Avar[us]’ (Wie 
is rijk? Hij die niets begeert. Wie is arm? De gierigaard). 
Deze spreuken zijn ontleend aan Erasmus die tussen 1473 
en 1478 leerling was aan de Latijnse school te Gouda en 
in de jaren 1487-1493 in het Regulierenklooster te Stein 
bij Gouda verbleef.37 Hij was dus tijd- en plaatsgenoot en 
mogelijk ook schoolgenoot van vader Jacob en/of zoon 
Jacob. 

In geopende toestand is bovenaan in de gebedsnoot 
de zogenaamde ‘Adoration of the Magi’ te zien, de 
aanbidding der koningen: het bezoek van de drie 
koningen met geschenken bij Maria en kind in de stal, 
gevonden door de erboven stilstaande ster. Onderaan 
een pietà (Maria met de dode Jezus op schoot) met 
ter weerszijden onder een baldakijn twee staande 
heiligenfiguren en daaronder twee geknielde figuren 
met de bijbehorende familiewapens. Dat doet denken 
aan de voorstellingen op memorietafels of retabels, 
gedenktekens waarop doorgaans de stichter met zijn 
beschermheilige staan afgebeeld en waarop een tekst is 
aangebracht ter herinnering aan de overledene. 

De tekst op de rand boven luidt: ‘Vbi est qvi nat[us] 
est rex ivdeor[um] vidimvs enim stella[m] ei[vs] i[n] 
orie[n]te’ (Waar is de koning der Joden die geboren 
is? We hebben namelijk zijn ster gezien in het Oosten 

36. British Museum London, inv.nr. WB238. Jacob is hier onjuist als 
‘lord’ van Gouda omschreven. Zie ook: Ingmar Reesing, ‘Patronage 
and early ownership of sixteenth-century micro-carvings from the 
Northern Netherlands’, in: Small wonders, 276-277 met afbeelding 
van de ‘Goudse’ noot: fig.127. Zie voor een vergelijkbaar object met 
koperen foedraal in het Rijksmuseum Gerrit Verhoeven, Geschiede-
nis van Delft 1. De derde stad van Holland (Zwolle 2015), 198 met afb.
37. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam inv. 1797(OK). Zie 
verder de Erasmus-special van Tidinge 24 (2006), nr. 4.
38. Met dank aan Koen Goudriaan voor de vertalingen.
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Gebedsnoot in geopende toestand (British Museum)           >

maar uitsluitend door plaatsvervangers te zijn 
vertegenwoordigd. De middelste, Jacob de bastaard, was 
in ieder geval sinds 1490 woonachtig in Gouda, terwijl 
hij pas in 1494 kastelein werd. De jongste van de drie 
is mede door een tweetal fraaie kunstvoorwerpen in de 
historie vereeuwigd: een grafsteen in de Sint-Jan en een 
gebedsnoot in het British Museum in Londen. De digitale 
ontsluiting van de museumcollecties maakt dat dit soort 
vondsten steeds makkelijk kunnen worden gedaan. Ze 
maken dat Gouwenaren die lang geleden leefden, en 
van wie het vaak lastig is historische gegevens te vinden, 
meer tot leven komen.
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