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Redactioneel

Heden en verleden zijn nauw verbonden. Dat blijkt wel 
uit het eerste artikel dat aanhaakt bij de Passion, die 
op 21 april a.s. op de Markt zal worden opgevoerd. Dit 
muziekspektakel is dan live op Nederland Drie te zien. 
Eind februari hebben de reformatorische kerken en de 
lokale sgp-fractie bezwaar aangetekend tegen dit eve-
nement wat in hun ogen het lijden van Jezus Christus tot 
een spektakel maakt. 

Er lijkt niet veel te zijn veranderd. Het kerkelijk protest 
heeft namelijk een voorganger. In 1883 was een soort-
gelijke voorstelling aanleiding voor hevige kerkelijke 
weerstand. De stad was tot op het bot toe verdeeld. Dit 
protest mondde toen uit in hevige rellen op de avonden 
dat het passiespel in Zaal Kunstmin ten tonele werd ge-
bracht. Uiteindelijk moesten het leger er aan te pas ko-
men om de orde te herstellen. 

Ophef was er ook over de voorgenomen vestiging van 
het grootwinkelbedrijf Hennis en Maurits. Deze mo-
dezaak heeft zijn oog laten vallen op een pand aan de 
Kleiweg 27-31, waar nu de firma Zeeman is gevestigd. 
Omwonenden maken zich vooral zorgen om de bouw-
plannen. Eerst nog wilde H&M een geheel nieuw gebouw 
op deze plek optrekken. Een Goudse ondernemersorga-
nisatie, die de modezaak graag in de stad wilde hebben, 
zag hier geen bezwaar in. Een woordvoerder van een 
ondernemersorganisatie verklaarde vorig jaar nog in de 
Krant van Gouda ‘Gouda is een historische stad, maar op 
de Kleiweg en Hoogstraat is daarvan toch niets te zien?’ 
wat in zijn ogen de sloop van de bestaande panden moest 
rechtvaardigen. Onder druk van omwonenden en diverse 

belangenorganisaties, waaronder die Goude is inmiddels 
besloten om de gevel van de bestaande panden in takt te 
laten. Coretta Wijbrans, archivaris bij het Streekarchief 
Midden Holland, heeft de geschiedenis van deze pan-
den uitgeplozen. Haar bijdrage toont nog maar eens aan 
welke historische waarde de beide gevels hebben. Het 
behoud hiervan juichen we toe. 

Tenslotte vindt u hier een tweetal artikelen als op-
warmer voor de themawandeling die op 11 juni a.s. zal 
plaatsvinden. Vorig jaar organiseerde die Goude voor het 
eerst een wandeling met als thema Misdaad en straf. De 
belangstelling was boven verwachting, wat reden was om 
ook dit jaar een wandeling te organiseren. Achterin dit 
blad, bij de agenda ziet u wat u moet doen om mee te 
kunnen wandelen. Dit jaar is het thema ‘Ziekte en ge-
zondheid’. Nico Habermehl beschrijft de geschiedenis 
van de Goudse ziekenhuizen. In Gouwe verhalen laat Pe-
ter Eikelenburg de diakones Neelie van der Veen aan het 
woord. Zij werkte jarenlang in ziekenhuis De Wijk aan de 
Westhaven. 

Operatiekamer in ziekenhuis De Wijk aan de Oosthaven (collectie Nico 
Habermehl)
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Op witte donderdag 21 april 2011 vormt de 
Goudse Markt het decor van The Passion. In 
dit theaterspektakel zal het Paasverhaal op 
eigentijdse en aansprekende wijze worden 
uitgebeeld door bekende artiesten. Liederen 
worden afgewisseld door gesproken Bijbel-
teksten. De voorstelling wordt onder andere 
georganiseerd door de rooms-katholieke en 
protestantse kerken, het Nederlands Bijbel-
genootschap en de Evangelische Omroep, 
dat het theaterstuk live op Nederland 3 uit-
zendt. 

Eind februari hebben de predikanten van drie reforma-
torische kerken in Gouda en de lokale afdeling van de 
Staatkundig Gereformeerde Partij bezwaar aangetekend 
tegen dit muzikale evenement. Zij kunnen zich niet vin-
den in deze eigentijdse en populaire benadering van het  
Bijbelse lijdensverhaal. 

Het is niet de eerste keer dat een passiespel in Gouda 
voor opschudding zorgt. In de zomer van 1883 gaf de 
vertoning van dit spel eveneens aanleiding tot protesten 
van kerkelijke zijde. Drie avonden lang was het onrustig 
in de stad, werden vernielingen aangericht en moest de 
politie met de hulp van militairen de orde herstellen. In 
dit artikel nemen wij u mee naar de woelige dagen van 
juli 1883. 

In de zomer van 1883 toerde een Duits theatergezel-

‘Het heilige is veracht!’
het passiespeloproer van 1883

Ronald van der Wal

Aankondiging in de Goudsche Courant

1. Nu staat hier de Goudse Schouwburg.
2. De Tijd, 12-7-1883
3. De geregistreerde leden waren niet alleen volwassenen. Alle 
leeftijden werden in dit overzicht meegenomen. 
4. Kamerboeken, juni, 1883, sahm, Archief Secretarie Gemeente 
Gouda 1814-1921.
5. C.A. Tamse, De politieke ontwikkeling in Nederland 1874-1887, in 
Th. Van Tijn e.a., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, 
economische en sociale ontwikkelingen, Houten 1988, p. 234 en P. de 
Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813, Amsterdam 
2005, pp. 87-88.



41

Ti
di

ng
e 

20
11

schap onder leiding van Th. Schneider door Nederland. 
Op het programma stond het passiespel, een theater-
stuk zonder woorden waarbij de spelers taferelen uit het 
leven en lijden van Jezus Christus uitbeeldden naar be-
roemde schilderijen van onder andere Leonardo da Vinci, 
Pieter Paul Rubens en Raphael. De voorstellingen waren 
getrouw naar de wereldberoemde Passions-spielen die 
om de tien jaar in het Zuid-Duitse Oberammergau wer-
den opgevoerd. Deze waren inmiddels uitgegroeid tot 
een waar spektakel, dat duizenden toeschouwers trok. 
Schneiders gezelschap bestond uit dertig personen en 
trad die zomer op in Roermond, Nijmegen, Arnhem, Den 
Haag, Rotterdam en Gouda. Op donderdag 19, vrijdag 20 
en zondag 21 juli zou het de bühne van Zaal Kunstmin 
betreden, de toneelzaal van Sociëteit Ons Genoegen aan 
de Boelekade.1 

In het katholieke zuiden, waar het gezelschap al eer-
der had opgetreden, waren de voorstellingen over het 
algemeen goed ontvangen. Maar meer noordelijk werd 
het passiespel vooral in protestantse kringen als laster 
beschouwd. In Nijmegen bijvoorbeeld ageerden predi-
kanten en kerkenraden tegen de vertoningen. Deze zou-
den spotten met alle gangbare protestants-religieuze 
conventies. 

Ook in Rotterdam en Den Haag roerden de protes-
tantse gemeenschap zich. Het passiespel was niet alleen 
aanstootgevend voor ‘rechtzinnige protestanten’, maar 
ook voor rooms-katholieken, en zelfs voor joden. ‘Het 
heilige is veracht!’ en dat verdiende algemene afkeuring, 
zo schreef een tegenstander in het katholieke dagblad 
De Tijd.2 In Den Haag vroeg de kerkenraad van de Neder-
landse Hervormde Gemeente het gemeentebestuur om 
de voorstellingen te verbieden. Toen dat mislukte, riep 
de raad de Hagenaars op om de voorstellingen te boy-
cotten. In Gouda volgde een deel van de protestantse 
kerken aanvankelijk dezelfde lijn van protest, met – zoals 
later zou blijken – een desastreus effect. 

De aanloop

Meteen nadat de komst van het theatergezelschap naar 
Gouda bekend werd, kwamen de Nederlands Hervormde 

en de Christelijk Gereformeerde kerken beweging. Sa-
men vertegenwoordigden zij een aanzienlijk deel van de 
Goudse bevolking. De Christelijk Gereformeerde Kerk 
telde in 1883 446 leden, de Nederlandse Hervormde 
Gemeente 11.078 leden. Op een bevolking van 18.847 
inwoners maakten de beide kerkgenootschappen ruim 
62 procent uit van de Goudse bevolking.3 Beide protes-
tantse kerken waren ook bekend met protest. Zo dron-
gen zij herhaaldelijk aan op een kermisverbod, vanwege 
de enorme uitspattingen die tijdens dit jaarlijks terugke-
rende festijn. Begin juli 1883 was een dergelijk verzoek 
nog door de gemeenteraad afgewezen.4 

Bovendien was het die zomer verkiezingstijd. De ge-
meenteraadsverkiezingen stonden gepland voor 17 juni 
1883. In Gouda had de in 1879 door Abraham Kuyper op-
gerichte Anti-Revolutionaire Partij (arp) een stevige voet 
aan de grond. De aanhang bestond onder meer uit leden 
van protestants-christelijke signatuur: de Nederlandse 
Hervormde Gemeente en de Christelijk Gereformeerde 
Kerk. De partij was de po-
litieke uitdrukking van een 
nieuw orthodox-protes-
tantisme, als middel om de 
eigen religieuze identiteit 
te beschermen. Zij moest 
tegenwicht bieden aan het 
opkomende liberaal-bur-
gerlijk modernisme, van 
de liberale beweging die 
vanaf 1848 steeds meer 
invloed in de samenleving 
had gekregen. Trouw aan 
hun principes bouwde de 
beweging aan de liberale 
staat, met daarbinnen de 
mogelijkheid tot economi-
sche ontplooiing, sociale 
mobiliteit, onbelemmerde 
uitwisseling van ideeën en 
vrije politieke en kerkelijke 
organisaties. 5 

In Gouda was burge-

Burgemeester A.A, van Bergen 
IJzendoorn (sahm)
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meester A A. van Bergen IJzendoorn het boegbeeld van 
de liberale kiesvereniging. Met betrekking tot het pas-
siespel handelde hij volkomen in de lijn van het liberale 
gedachtegoed. Hij vond dat iedere Gouwenaar zelf moest 
kunnen bepalen of hij of zij de voorstellingen wilde zien. 
De voorstellingen waren niet in strijd met de openbare 
orde en zedelijkheid. In geen van de gemeenten waar het 
gezelschap had opgetreden had het publiek zich aan de 
inhoud van de voorstellingen geërgerd. Daarom kon hij 
als burgemeester een vergunning moeilijk weigeren.

Dat laatste was precies wat de beide kerkenraden wil-
den. Net als in Den Haag verzochten de beide consisto-
ries de burgemeester om de vergunning voor het pas-
siespel in te trekken. Het protest begon ruim een week 
voor de eerste voorstelling. In zijn adres, dat ook door 
de Goudsche Courant werd afgedrukt, legde de raad van 
de Nederlandse Hervormde Gemeente uit waarom hij te-
gen het passiespel was: 

Immers het geldt hier niet minder dan een lastering 
van wat elk Christen het hoogste en heiligste is: een 
verlaging tot comedie-voorstelling van het lijden en 
sterven des Heeren, die men zelfs van den Kansel niet 
zonder heiligen schroom behandelen durft; en het 
ten tooneele brengen van wat duizenden in deze ge-
meente – ook bij verschil van godsdienstige gezindte 
– als den eenigen troost in leven en sterven boven al-
les dierbaar is.6 

Op zondag 14 juli was het de beurt aan de predikanten. 
Vanaf hun kansels trokken zij fel van leer tegen het pas-
siespel. Zij ontraadden hun aanhang om dit profane ver-
toon gade te slaan. Om het protest nog meer kracht bij 
te zetten werd in alle haast een commissie geformeerd, 
die in twee dagen tijd 2160 handtekeningen verzamelde. 
De handtekeningen waren volgens de bijgaande uitleg, 
op een enkele na, allen afkomstig van de ‘hoofden van 
huisgezinnen’. 7

Ook na het weekend bleef het passiespel het gesprek 
van de dag. De tegenstanders schaarden zich achter hun 
kerkelijke leiders en vonden dat het passiespel verboden 
moest worden. De voorstanders werden gedreven door 

Een van de handtekeningenlijsten ingediend bij burgemeester (sahm)

een mengeling van nieuwsgierigheid, culturele belang-
stelling en het liberale principe dat eenieder vrij moest 
zijn in zijn keuzes. Deze laatste groep zag zich gesteund 
door burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn. 

Niet alleen in de kerken, in de uitgaansgelegenheden 
en op straat, waren felle discussies te horen, maar ook 
in de kranten. Het protestantse dagblad De Standaard, 
spreekbuis van de arp vond dat het gemeentebestuur 
‘het indrukwekkende protest van ruim 2000 inwoners’ 
niet kon negeren. De krant zag in het besluit om de voor-
stellingen toch door te laten gaan als ‘een stelselmati-
ge terugzetting van wie voor de eere van den Christus 
strijdt’.8 

Onder de voorstanders waren ook meerdere kerkleden 
die het protest te ver vonden gaan. ‘De kerken begeven 
zich op een gevaarlijk pad’, schreef een van hen. In Zaal 
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ling voor het passiespel groeide. Het zou wel eens heel 
druk kunnen worden in Zaal Kunstmin.9

Weer een ander stelde dat schilderijen met Bijbelse ta-
ferelen nog nooit als profaan waren beschouwd. Waarom 
zouden dezelfde taferelen, uitgevoerd op een podium, 
dat dan wel zijn. Daar kwam nog bij dat de predikanten 
en kerkenraden die tegen de voorstellingen ageerden ei-
genlijk geen recht van spreken hadden omdat geen van 
hen de voorstelling nog had gezien. 

De redactie van de Goudsche Courant, aanhangers van 
het liberale gedachte, was allerminst te spreken over het 
protest. Zo had zij ernstige bedenkingen bij de handte-
keningenactie. Verreweg de meeste ondertekenaars wa-
ren lieden uit de mindere stand die, volgens de krant, 
niet ontwikkeld genoeg waren om de kwestie waarvoor 
zij een handtekening hadden gezet, goed te kunnen be-
oordelen. Onder hen waren ook veel analfabeten. Veel 
handtekeningen bleken namelijk te zijn geschreven in 
hetzelfde handschrift, dus door de commissieleden die 
de deuren waren langsgegaan. Ook waren er voorbeel-
den van mensen die laat in de avond nog bezoek kregen 
van één van de commissieleden, die hen eerst de zaak 
moesten uitleggen en vervolgens toestemming kregen 
om hun naam op de lijst te zetten. De redactie wilde 
daarom weinig waarde hechten aan de petitie.10 

Alles wees erop dat het gemeentebestuur niet zou 
zwichten voor de kerkelijke druk. Op 18 juli 1883, een 
dag voor de eerste voorstelling, vestigde de kerkenraad 
van de Nederlandse Hervormde Gemeente met een ad-
vertentie in de Goudsche Courant nog een laatste maal de 
aandacht op het passiespel. De vetgedrukte kop luidde 
protest. In de advertentie vertelden de kerkenraadsle-
den de burgemeester te hebben verzocht het ‘afschuwe-
lijk en onchristelijk Toneelstuk’ niet te laten opvoeren. 
Omdat dit verzoek tot intrekking van de vergunning was 
afgewezen protesteerde de kerkenraad langs deze weg 
tegen de opvoering van het schouwspel.11

Burgemeester Van Bergen IJzendoorn reageerde een 
dag later op de advertentie met de mededeling dat de 
weergave van de kerkenraad onjuist was. Hij had na-
melijk nimmer gereageerd op het kerkelijk verzoek tot 
verbod van het passiespel, noch mondeling, noch schrif-

Kunstmin waren wel eerder toneelstukken van een be-
denkelijk allooi te zien geweest, maar die hadden nimmer 
een reactie bij de kerken ontlokt. Dergelijke voorstellin-
gen waren naar ieders mening bepaald verderfelijk, zo 
meende het kerklid, ‘terwijl de passiespelen, door hem 
die ze kent, volstrekt niet veroordeeld worden’. Daarom 
hadden de kerkenraden hun protest volgens hem beter 
achterwege kunnen laten.

Een ander vroeg zich af of de voorstellingen werkelijk 
oneerbiedig waren. Personen die de vertoningen elders 
zagen, hadden niets kwetsends gezien. Bovendien, zo 
waarschuwde de schrijver, zou alle oppositie wel eens 
een averechts effect kunnen hebben. Het gaf meer rucht-
baarheid aan de zaak, met als gevolg dat de belangstel-

6. Goudsche Courant, 17-7-1883.
7. Protest tegen de voorstellingen in Ons Genoegen, sahm, Archief 
Secretarie Gemeente Gouda 1814-1921, inv. 2247.
8. De Standaard, 23-7-1883.
9. ‘Zijn de aangekondigde vertooningen van het Lijden en sterven 
van Jezus Christus ergerlijk?’, in Goudsche Courant, 18-7-1883.
10. Goudsche Courant, 20-7-1883.
11. Goudsche Courant, 18-7-1883.

De gewraakte protestadvertentie in de Goudsche Courant van 18 juli 
1883
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telijk. De kerkenraden hadden de Gouwenaars onterecht 
voorgehouden dat hun verzoek was afgewezen. Van Ber-
gen IJzendoorn was duidelijk geïrriteerd. 

Zo was de situatie aan de vooravond van het passie-
spel. De stad was ernstig verdeeld. Voor en tegenstan-
ders stonden tegenover elkaar. De kerkenraden stonden 
tegenover het gemeentebestuur. Gouda maakte zich op 
voor het passiespel dat op donderdag zijn première zou 
beleven.

Oproer

Op donderdagavond 18 juli begaven zo’n 150 mensen 
zich naar Zaal Kunstmin. Zij hadden hun beste pak aan-
getrokken om de voorstelling van het Duitse theaterge-
zelschap te kunnen bijwonen. Zaal Kunstmin lag in een 
fraaie stadstuin aan de Boelekade. De tuin was omge-
ven door een manshoog houten hekwerk met toegangs-
poort. Die avond troffen de bezoekers op hun weg naar 
Kunstmin hier en daar kleine groepjes van druk pratende 
Gouwenaars aan. Het waren de tegenstanders van het 

Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade gezien vanaf de tegenwoordige Schouwburglaan ca. 1920 De laagbouw is Zaal Kunstmin. In 1883 was de 
Schouwburg (links) nog niet gebouwd. (sahm)
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passiespel. De sfeer was niet bepaald vriendelijk. Som-
mige bezoekers werden uitgejouwd en nageroepen, an-
deren werden hinderlijk gevolgd. 

Eenmaal in de zaal zochten de bezoekers een plaatsje 
en wachtten vol spanning op hetgeen komen ging. Alle 
beroering van de voorgaande dagen had het passiespel 
tot een beladen vertoning gemaakt. Voordat de voor-
stelling begon, werd het publiek nog eens gerustgesteld. 
Er zou die avond niets aanstootgevends te zien zijn. ‘De 
zaak wordt in volkomen ernstigen geest behandeld en uit 
welk oogpunt men de zaak ook behandeld, er kan geen 
enkele reden worden gevonden om deze voorstellingen 
te verbieden’. Daarna ging het doek op en de voorstel-
ling begon. Onder begeleiding van ‘ernstig orgelspel’ 
beeldden de spelers eerst de geboorte van Christus uit. 
De tweede scène stelde de vlucht uit Egypte voor. En 
zo ging het voort. Op de aanwezige verslaggever van de 
Goudsche Courant maakte niet alles evenveel indruk. Hij 
werd vooral geraakt door de uitbeelding van het laatste 
avondmaal, naar de beroemde fresco van Leonardo de 
Vinci. Al met al maakte de voorstelling een gunstige in-
druk, maar uit ‘oogpunt van echte kunst’ had zij volgens 
de recensent niet veel betekenis. 

Naarmate de voorstelling vorderde werd het publiek 
steeds meer afgeleid door geschreeuw van buiten. Daar 
had zich inmiddels een talrijke menigte verzameld, die 
luidkeels haar afkeuring liet blijken. Het duurde niet lang 
of de eerste steen vloog in de richting van Kunstmin. Het 
projectiel verbrijzelde de ruit van het kaartverkoophuisje 
bij de toegangspoort. Meerdere stenen volgden. Enkele 
raddraaiers gooiden de straatlantaarns kapot. Steeds 
meer kreeg het opstootje het karakter van een heuse rel. 
De aanwezige politiemensen probeerden onder leiding 
van commissaris J.A. van Trigt de orde te bewaren. Eerst 
gebeurde dit nog door de demonstranten op rustige 
toon tot kalmte te manen. Maar zoals de Goudsche Cou-
rant aangaf ‘een ontstemde menigte tot rust te brengen 
gaat niet gemakkelijk’ en het rumoer nam toe. Toen de 
menigte een poging deed de tuin van Ons Genoegen bin-
nen te dringen, kregen de agenten bevel om de sabel te 

trekken en het terrein voor de tuin te ontruimen. Dat was 
makkelijker gezegd dan gedaan. Stenen vlogen in hun 
richting. Inspecteur Bouters werd door een persoon van 
achteren beetgepakt en op de borst gestompt.12

Voor de commissaris was het inmiddels duidelijk ge-
worden dat hij met zijn achtkoppige politiemacht de 
orde moeilijk zou kunnen herstellen. In overleg met de 
burgemeester werd daarom besloten de militairen van 
het plaatselijk garnizoen infanterie op te roepen voor 
bijstand. De kazerne, gelegen aan de huidige Agnieten-
straat, lag niet ver van de Boelekade en de militairen wa-
ren dus snel ter plaatse. De manschappen ontruimden 
de straat voor de toegangspoort en dreven het volk de 
Boelekade en de Blekerssingel uit. Daar werden nog de 
ruiten ingegooid bij het raadslid Otto, die blijkbaar mede 
verantwoordelijk werd gehouden voor het doorgaan van 
de voorstellingen. 

Daags na deze rel, op vrijdag 19 juli, heerste een ge-
spannen sfeer in de stad. Op straat deden de wildste 
verhalen de ronde. In de ogen van de voorstanders van 
het passiespel hadden de autoriteiten – en dan in het 

12. Goudsche Courant, 20 juli 1883 De Boelekade ca. 1904. In 1883 het toneel van ongeregeldheden. (sahm)
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bijzonder burgemeester Van Bergen IJzendoorn – goed 
en krachtig gehandeld. De rel was voor de burgemeester 
in ieder geval geen aanleiding de resterende voorstellin-
gen te verbieden. 

Vrijdagavond was de belangstelling voor het passiespel 
groter dan op donderdag. De politie was ditmaal beter 
voorbereid. De dag- en nachtdienst stonden paraat. Het 
garnizoen was opnieuw om assistentie gevraagd. Enkele 
uren vóór de voorstelling hadden agenten en militairen 
de Boelekade en de Blekerssingel afgezet. Alleen bezoe-
kers van het passiespel en aanwonenden mochten pas-
seren. 

Buiten de afzetting, aan de kop van de Kleiweg, had 
zich toen al een groot aantal mensen verzameld. Dat aan-
tal groeide toen de fabrieken uitgingen. Veel arbeiders 

begaven zich onmiddellijk naar het stadscentrum. Een 
correspondent van de Middelburgse Courant, die op het 
Goudse rumoer was afgekomen, stelde dan ook vast dat 
het overgrote deel van de demonstranten tot de lagere 
klasse behoorde. Zij lieten zich gemakkelijk meeslepen. 
Toen hij zich onder het publiek begaf, bleek hem dat de 
meeste demonstranten niet het minste begrip hadden 
van hetgeen waartegen zij protesteerden. Hij vernam de 
meest dwaze opvattingen.13 

Eerst werd er nog vooral geroepen en geschreeuwd. 
Hoewel de spanning toenam, was er van een echte or-
deverstoring nog geen sprake. Pas rond tien uur gingen 
de remmen los, toen een grote groep relschoppers van 
de Kleiweg naar de Oosthaven trok. Hun doel was het 
statige burgemeesterswoning, de Grote Samson, aan de 

Het interieur van Zaal Kunstmin. (sahm)
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Oosthaven. Ter hoogte van de Noodgodsbrug vonden 
zij hun weg versperd. Een klein militair detachement 
had het achterste deel van de Oosthaven rond de bur-
gemeesterswoning afgezet. De menigte week daarom 
uit naar de Westhaven. Enkele stenen suisden over de 
gracht, maar door de afstand bleven de ruiten van de 
burgemeesterwoning heel. Wel werden bij het woonhuis 
van commissaris Van Trigt op de Westhaven enkele rui-
ten stukgeslagen. 

Op de Kleiweg, de Tiendeweg en op de Markt kwam 

het tot vechtpartijen met de politie en de militairen. 
Het ging er hevig aan toe. Zo trad een ongeveer 12-ja-
rige jongen met een mes in de hand ongemerkt op een 
dienstdoende korporaal toe. Hij kon nog net door een 
agent bij de schouder worden gepakt. Slechts met veel 
moeite slaagden de politie en de infanterie erin de orde 
te herstellen. 

Samenscholingsverbod 

Nu het weekend werd, was het risico dat de rellen zich 
zouden herhalen nog groter dan op de voorgaande da-
gen. De laatste voorstelling zou immers op de dag des 
Heeren worden gespeeld en gezien alle commotie en ver-
ontwaardiging van de voorgaande dagen zou de onrust 
wel eens groter kunnen zijn dan de dagen daarvoor. Bo-
vendien waren zaterdag- en zondagavond de traditionele 
uitgaansavonden. Vooral op zondag werden de Goudse 
drinkgelegenheden druk bezocht door boerenjongens 
uit de omliggende dorpen, onder wie veel van protes-
tantse signatuur. Er gingen dan ook geruchten dat die 
zondag grote groepen boeren uit de omtrek naar Gouda 
zouden komen om de tegenstanders van het passiespel 
te steunen. Anderen waren meer belust op sensatie en 
voelden wel wat voor een knokpartij met de Goudse po-
litie. In het tegenwoordige jargon zou men spreken van 
reltoeristen. Kortom, er was sprake van omstandigheden 
die opnieuw veel mensen op de been konden brengen. 

Om de laatste voorstelling af te gelasten was geen op-
tie. Blijkbaar was die afweging wel gemaakt, zoals blijkt 
uit het verslag van de commissaris de Konings, C. Fock. 
Na overleg met de burgemeester was besloten dat het in 
het belang van het prestige van het gezag niet raadzaam 
was om de voorstelling van zondag alsnog te verbieden. 
Dan zou men zwichten voor de terreur van de demon-
stranten en dat was volstrekt niet de bedoeling.14 

Al op zaterdag was de politie op volle sterkte. Mili-
tairen van het garnizoen patrouilleerden onafgebroken 
in de stad. Vanaf zaterdagmiddag was ook een samen-
scholingsverbod van meer dan vijf personen van kracht. 
Eenieder die dit verbod negeerde was strafbaar. Samen-
scholingen mochten zonodig met geweld uiteen worden 

13. Goudsche Courant, 21-7-1883; Een en ander wordt ook aangege-
ven in het rapport van commissaris des Koning Fock aan de minis-
ter van Binnenlandse Zaken, 22-7-1883, Nationaal Archief, Kabinet 
BiZa, inv. 229.
14. Commissaris des Konings Fock aan de minister van BiZa, 22-7-
1883, Nationaal Archief, Kabinet BiZa, inv. 229

De Sterke Samson, (grote pand midden) het woonhuis van burgemees-
ter Van Bergen IJzendoorn aan de Oosthaven, (foto Cornelis de Keizer, 
Empire Imaging) 
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door het kantongerecht tot een geldboete veroordeeld. 
Drie anderen werden vanwege hun gewelddadige gedrag 
en hun verzet tegen de politie doorgestuurd naar de 
strafrechter in Rotterdam.16

Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, heeft men de nei-
ging om na een dergelijk incident onmiddellijk op zoek te 
gaan naar de verantwoordelijken. Dat gebeurde in 1883 
ook. De vraag die in vrijwel alle kranten werd gesteld, was 
wie tot het oproer hadden aangezet. Burgemeester Van 
Bergen IJzendoorn ging in ieder geval vrijuit. Hij kreeg 
van alle kanten lof toegezwaaid. Hij was noch gezwicht 
voor de druk van de kerkenraden, noch voor die van de 
oproerige massa. Tot het einde toe bleef hij volharden in 
zijn standpunt, dat iedere Gouwenaar in vrijheid moest 
kunnen bepalen of hij of zij de voorstelling wilde zien. 
Het was volgens hem niet aan de overheid om die keuze 
te maken. De Middelburgsche Courant schreef dan ook 
dat de burgemeester de vrijheid in het vaderland een 
grote dienst had bewezen.17 

Ook commissaris des Konings Fock prees het hande-
len van de burgemeester. Hij verdiende erkenning voor 
zijn kordate optreden. Kritiek van het Departement van 
Oorlog, dat vond dat Van Bergen IJzendoorn onterecht 
cavalerie had aangevraagd, wees hij onmiddellijk van de 
hand. Sterker nog, het deed Fock leed ‘een zoo flink en 
goed ambtenaar als de burgemeester van Gouda op deze 
wijze te zien beoordeeld’. De burgemeester had juist zijn 
plicht gedaan door ervoor te zorgen dat ‘het prestige van 
het gezag niet door eene opgezette menigte ten onder-
ste boven was gekeerd’.18 

Fock legde de verantwoordelijkheid voor het ontstaan 
van de rellen vooral bij de beide protestantse kerken 
in Gouda. Hun agitatie tegen het passiespel hadden de 
spanning in de stad opgedreven. Aan de minister van 
Binnenlandse Zaken schreef Fock: ‘Ten gevolge van zeer 
opgewonden vertogen, die zelfs op de kansel heftig 
tegen deze vertooningen en tegen de gegeven vergun-
ning hebben uitgevaren, en van de kerkeraden die in de 
Goudsche Couranten protesten hebben doen opnemen, 
verzamelde zich dien avond een groote menigte’.19 Met 
deze uitspraak legde hij een direct verband tussen het 
kerkelijk protest en de rellen. 

gedreven. De Goudsche Courant maande zijn lezers tot 
kalmte. Alle Gouwenaars werden verzocht thuis te blij-
ven. Dat veel mensen uit pure nieuwsgierigheid de straat 
op gingen was begrijpelijk maar juist daardoor kregen de 
relschoppers alle gelegenheid om zich te misdragen.

Voor zondagavond werden de ordemaatregelen nog 
verder verscherpt. Naast de aanwezige politie en infan-
terie liet de burgemeester een detachement van twintig 
huzaren uit Den Haag over komen voor extra assistentie. 
De ervaring leerde dat juist bereden militairen goed werk 
deden bij het handhaven van de openbare orde. Mensen 
hadden ontzag voor dit ‘paardenvolk’, dat hoog boven 
de massa uitstak en vaak hun rijdieren gebruikten om 
het publiek de gewenste richting op te drijven.15 Het de-
tachement arriveerde met de trein van drie uur op het 
Goudse station. De cavaleristen schaarden zich onmid-
dellijk aan de zijde van de politie.

Het passiespel zelf mocht zich die avond op een nog 
groter aantal bezoekers verheugen. Wat de eerder aan-
gehaalde briefschrijver in de Goudsche Courant al had 
voorspeld was uitgekomen. Des te meer aandacht men 
aan het schouwspel gaf, des te groter was ook de be-
langstelling. Al die bezoekers lieten zich kennelijk niet 
afschrikken door de protesten in de stad. In het stads-
centrum was het onrustig, al was er volgens het bestuur 
van buitengewone ongeregeldheden die avond geen 
sprake. Daar waar samenscholingen dreigden te ont-
staan, reden de huzaren door de menigte en dreven de 
mensen uit elkaar. Het enige noemenswaardige incident 
deed zich voor aan het einde van de avond, toen dronken 
jongelui uit Stolwijk en Gouderak op weg naar huis op de 
Fluwelensingel enkele ruiten ingooiden.

Afloop: wie is verantwoordelijk?

Op dinsdag 23 juli verliet het theatergezelschap Gouda 
en ging op weg naar Antwerpen. Gouda likte zijn wonden. 
In het stadhuis was commissaris Van Trigt druk doende 
de processen-verbaal uit te werken, zodat de oproer-
kraaiers die de voorgaande avonden waren aangehouden 
hun straf niet zouden ontlopen. Enkele personen werden 
op grond van overtreding van het samenscholingsverbod 
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Ook de kranten wezen een beschuldigende vinger in de 
richting van de predikanten en de kerkenraden. Sommi-
gen kranten spraken zelfs van opruiing. De predikanten 
en kerkenraden hadden zich onvoldoende beseft welke 
sentimenten hun protesten opriepen. Het Dagblad van 
Zuid-Holland en ’s Gravenhaghe vond dan ook dat niet al-
leen het volk wat te verwijten viel: ‘de moreel schuldigen 
zijn zij die het volk kennende door hun heftige taal van 
den kansel en in particuliere gesprekken tot dergelijke 
handelingen indirect aanleiding gaven’.20 De Goudsche 

15. Zie: R. van der Wal, Of geweld zal worden gebruikt! Militaire bij-
stand bij de handhaving en het herstel van de openbare orde, 1840-1920, 
Hilversum 2003 
16. Brievenboek Gemeentepolitie, sahm, Archief Gemeentepolitie, 
inv. 30.
17. Middelburgsche Courant, 23-7-1883.
18. Commissaris des Konings, Fock aan de minister van BiZa 19-9-
1883, Nationaal Archief, Kabinet BiZa, inv. 229.
19. Idem.
20. Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhaghe, 22 en 23-7-1883.

Charge van de huzaren en de politie. Dit is een gravure van zo’n actie tijdens het Amsterdamse Kermisoproer van 1876 (Nederlands Politiemuseum, Apeldoorn)
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Courant liet zich in woorden van gelijke strekking uit. De 
redactie hoopte dat de gebeurtenissen een les waren om 
voortaan voorzichtiger te zijn met het indienen van pro-
testen en vooral met het in beweging brengen van het 
volk, dat eenmaal ontevreden spoedig het hoofd verloor. 
Het felst was ook de MIddelburgsche Courant. De redac-
tie had geen goed woord over voor de kerkenraden. Zij 
hadden beter moeten weten. De onwetende volksmassa 
had zich laten opzwepen door ‘drijvers’ die ontwikkeld 
genoeg waren om verantwoordelijk gesteld te mogen 
worden. ‘Hun bedrijf is diep verachtelijk’.21 Dit stuk werd 
onverkort door de Goudsche Courant overgenomen. 

Toch is het moeilijk te bepalen, wie nu werkelijk ver-
antwoordelijk konden worden gehouden voor het op-
roer. De preken zijn niet in het archief terug te vinden, 
noch weten wij wat de commissieleden die met hun pe-
titie de deuren langsgingen tegen de bewoners hebben 
gezegd. Of er sprake is geweest van regelrechte oprui-
ing, in de zin van een oproep tot openlijk verzet, valt dus 
niet te bewijzen. Dat de kerkenraden met hun felle en 
ongenuanceerde protesten een sfeer creëerden - zoniet 
een voedingsbodem waarop onrust goed kon gedijen - 
kan echter moeilijk worden ontkend.

De rellen zelf waren, zoals ook de krantenverslagen 
en het rapport van Fock laten zien, vooral het werk van 
de lagere klassen. Het passiespel bood een fraaie gele-
genheid om het gezag eens uit te dagen. Aangezet door 
het kerkelijke protest trokken zij op 19 en 20 juli in grote 
getale richting Kunstmin om de voorstellingen desnoods 
met geweld te verstoren. Net als nu hadden de rellen ook 
toen een aanzuigende werking. Na de eerste rel op don-
derdagavond verspreidde het nieuws zich als een lopend 
vuurtje door de stad en daarbuiten, met als gevolg dat er 
de volgende avond nog meer mensen op de been waren. 
Het zal niet de bedoeling van de kerken zijn geweest om 
gewelddadigheden uit te lokken. Daarentegen zijn er ook 
geen aanwijzingen te vinden dat de kerkenraden op enig 
moment tijdens het oproer tot kalmte hebben opgeroe-
pen of in ieder geval het gewelddadige protest hebben 
veroordeeld. 

Het passiespeloproer: een religieuze rel? 

Het conflict zelf kwam in de kern voort uit religieuze 
bezwaren, maar dan wel met politieke connotaties. De 
politieke tegenstellingen tussen de arp en de Liberalen 
waren groot. De eerste streefde vooral naar een behoud 
van de eigen religieuze identiteit. De tweede zette zich 
in voor meer economische en burgerlijke vrijheden. De 
kerkelijke protesten tegen het passiespel in Gouda, Nij-
megen, Den Haag en Rotterdam kunnen worden gezien 
worden als poging tot bescherming van die religieuze 
identiteit. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 17 juli 1883 ga-
ven echter ook een politieke lading aan het protest. Zij 
maakten dat die tegenstellingen tussen confessioneel en 
liberaal nog eens extra werden uitvergroot. De Goudsche 
Courant zag een duidelijk verband tussen de politieke 
opstelling van de Anti-Revolutionaire Partij en het ver-
zet tegen het passiespel. Zij herinnerde de lezers aan het 
motto van die partij: 

‘Ziet toe dat zoveel mogelijk onze tegenstanders de 
vijandelijke veste binnendringen. Bedient u daartoe 
van alle mogelijke quaestiën; sluit u aan bij alle soor-
ten van oppositie tegen de gemeentebesturen; overal 
waar eene brandende vraag is, waar de oplossing 
eener gemeentezaak ontevredenen gemaakt heeft, 
maakt daar gemeene zaak met de minderheid, met 
de malcontenten’.22 

Het passiespel was zo’n kwestie. Het heeft er dan ook 
alle schijn van dat de Goudse kerkenraden, trouw aan 
hun politieke voormannen, niet alleen uit religieus be-
lang handelden, maar ook het hogere politieke doel wil-
den dienen. 

En dan weer naar het heden. Het tegenwoordige pro-
test tegen The Passion toont aan dat de standpunten in 

21. Middelburgsche Courant, geciteerd in de Goudsche Courant 25 juli 
1883.
22. ´Gemeenteraadsverkiezingen´ in Goudsche Courant, 22 juli 1883
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meer dan honderd jaar nauwelijks zijn veranderd. De 
predikanten en de sgp richten zich ook nu principieel te-
gen het idee, dat ‘het lijden van Jezus tot onderwerp van 
een evenement wordt gemaakt’.23 In hun schrijven aan 
de organisatoren en de gemeente geven zij het volgende 
aan: ‘De essentie van het lijdens- en opstandingsevan-
gelie verwordt daarmee tot een vermaakgebeurtenis’. En 
verder: ‘Het stuit ons tegen de borst dat door luidruch-
tige popmuziek en verfilmd naspelen van het lijden van 
Jezus, dit tot onderwerp van een evenement wordt ge-
maakt”. Liever zagen zij dat de Bijbeltekst letterlijk werd 
voorgelezen. Het gaat dimaal dus louter om een protest 
op religieuze gronden. En ook nu vragen zij de gemeente 
om het spel af te gelasten.24 De kans dat dit ook zal ge-
beuren of dat de Passion zal worden aangepast aan de 
wensen van de tegenstanders achten zij niet groot. ‘Maar 
we dringen daar wel op aan, omdat we niet achteraf van 
onze achterban het verwijt willen krijgen dat we er niets 
tegen hebben gedaan’, zegt een woordvoerder.

De voorgevel van de Sterke Samson op de Oosthaven, in 1883 het woon-
huis van burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn (foto Cornelis de Kei-
zer, Empire Imaging)

The Passion, de laatste uren van Jezus in popmuziek op 21 april 2011
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Het boek De Schrik van Gouda : het optreden van SDer Han 
Balvert in Midden-Holland  van Jan Kompagnie is door het 
Nederlands Instituut voor oorlogs-, Holocaust en geno-
cidestudies (niod) verkozen tot een van de twintig beste 
biografieën over de oorlog. In het kader van de afgelopen 
Boekenweek hebben de medewerkers van het NIOD een 
top-20 van levensverhalen over leven en dood in tijden 
van oorlog en massaal geweld samengesteld. Zij maakten 
een keuze uit een keur van recent gepubliceerde natio-
nale en internationale studies van boeken. De Schrik van 
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Gouda eindigde op de tiende plaats. De gehele lijst kunt 
u bekijken op www.niod.knaw.nl/actueel .

Jan Kompagnie beschrijft in zijn boek het leven van 
Han Balvert, die in de laatste maanden van 1944 werk-
zaam was voor de Goudse afdeling van Sicherheitsdienst 
en schuldig zou zijn aan de gewelddadige en brute moord 
van zes personen, onder wie Toon Pille. Na de oorlog 
ontstonden er de wildste verhalen rond zijn persoon. Jan 
Kompagnie is voor de vereniging geen onbekende. Hij 
werkte mee aan verscheidene publicaties van die Goude 
en was jarenlang hoofdredacteur van de Tidinge. Wij feli-
citeren hem met het behaalde resultaat.Balvert tussen zijn bewakers (sahm)

De schrik van Gouda valt in de prijzen
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goudse historie in het nieuws Uiterste Brug
Met het verwijderen van het brugdek van de Uiterste 
Brug over de Haven heeft de gemeente Gouda een begin 
gemaakt met een grootschalig restauratieproject. De Ui-
terste Brug heeft zijn naam te danken aan het feit dat dit 
vanuit de stad gezien de laatste brug over de Haven was, 
voordat de Nieuwe Veerstal werd aangelegd. De dubbele 
gietijzeren basculebrug, daterend uit de negentiende 
eeuw, kent oorspronkelijk twee beweegbare wegdelen, 
maar tijdens de restauratie zal de brug niet beweegbaar 
worden gemaakt. Wel zal er zodanig gerestaureerd wor-
den dat het later alsnog mogelijk is de brug beweegbaar 
te maken. Naast de Uiterste Brug zullen de komende 
periode ook de Donkere Sluis en de Sint-Jansbrug een 
grondige opknapbeurt ondergaan. Op woensdag 11 maart 
zijn de sluisdeuren van de Donkere Sluis met een grote 
kraan verwijderd. In juni zullen nieuwe deuren worden 
geplaatst.    

Nu verscheidene sluizen worden aangepakt – aan de 
overzijde van de Hollandse IJssel wordt immers druk 
gewerkt aan  het herstel van de Stolwijkersluis – is het 
wachten nog op de Havensluis gelegen naast het Tolhuis 
aan de kop van de Haven. Als ook deze wordt gerestau-
reerd is de vrije doorvaart door de stad weer een feit. 

Werkzaamheden aan De Uiterste Brug (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
Expositie Golda
Vanaf 11 maart is er weer een nieuwe expositie te be-
wonderen van Archeologische vereniging Golda in het 
zogenaamde Golda-poortje bij Museumgouda. De ten-
toonstelling laat zien wat er bij de recente opgravingen 
op het Bolwerk naar boven is gehaald. De Bolwerklocatie 
kent een lange geschiedenis van bebouwing. Er zijn res-
ten gevonden van oude werkplaatsen, een klooster, het 
leprozenhuis en nog veel meer. Komt dat zien! 
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Als historisch geïnteresseerde heeft ongetwijfeld de pe-
titie van museumgouda ondertekend. In dat geval bent u 
niet de enige, want de bezuinigingen waarvoor het mu-
seum zich gesteld ziet hebben meer mensen verontrust. 
In totaal ondertekenden 2336 mensen de petitie tegen 
de verlaging van de subsidie met 25% en spraken zich 
daarmee uit voor het voortbestaan van het museum op de 
huidige locatie. Naast vele vrienden van Museumgouda, 
leden van Die Goude en bezoekers hebben ook promi-
nente Nederlanders als Henk van Os en Leo Vroman het 
verzoekschrift ondertekend. Op 28 februari is de peti-
tie overhandigd door museumdirecteur Gerard de Kleijn 
aan wethouder van Cultuur van Gouda Daphne Bergman. 

goudse historie in het nieuws
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Bergman beloofde zich hard te maken voor het stadsmu-
seum en de handtekeningen onder de aandacht te bren-
gen van het college. 

Petitie Museumgouda

Expositie Golda
Vanaf 11 maart is er weer een nieuwe expositie te be-
wonderen van Archeologische vereniging Golda in het 
zogenaamde Golda-poortje bij Museumgouda. De ten-
toonstelling laat zien wat er bij de recente opgravingen 
op het Bolwerk naar boven is gehaald. De Bolwerklocatie 
kent een lange geschiedenis van bebouwing. Er zijn res-
ten gevonden van oude werkplaatsen, een klooster, het 
leprozenhuis en nog veel meer. Komt dat zien! 

Voorzijde Catherina Gasthuis  
(foto Nico. J. Boerboom)
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goudse historie in het nieuws

Stadswandeling 
11 juni 2011
Wederom organiseert die Goude een stadswandeling 
en wel op 11 juni 2011. Het thema is dit jaar Ziekte en 
gezondheid. We bezoeken meerdere plekken in de stad 
die met dit thema verweven zijn. Zo gaan we naar mu-
seumgoudA en naar het gebied aan de voet van molen 
De Roode Leeuw, waar vroeger de Hortus Botanicus van 
Gouda was.
U kunt zich alvast aanmelden voor de stadswandeling via 
mirandavanelswijk@gmail.com of (0182) 58 14 76.

Waterconferentie 
23 juni 2011
Op 23 juni organiseert het Goudse Watergilde voor de 
zevende keer de Waterconferentie. Dat gebeurt in sa-
menwerking met het Platform Binnenstad, de Stichting 
Gouda Waterstad en de gemeente Gouda. Met de Goud-
se Waterconferenties wil het Watergilde aandacht geven 
aan de cultuurhistorische betekenis van water in de di-
verse historische stadskernen van Nederland en aan de 
technische en ruimtelijke programma’s die daar gebruik 
van maken.

De rode draad van de zevende Waterconferentie is 
het langdurige proces om de Havensluis – de zuidelijke 
toegangspoort van Gouda aan de Hollandse IJssel – weer 
open te stellen voor de scheepvaart. 

Promotie Goudse 
geschiedenis
Op 31 maart promoveerde aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam Wim Knoops op het onderwerp Gouda 1787. 
Radicalisering – Revolutie – Restauratie. Het proef-
schrift is onder dezelfde titel verschenen bij Uitgeverij 
De Bataafsche Leeuw. In de volgende Tidinge komen wij 
hierop terug. Wim Knoops heeft al meerdere malen in 
de Tidinge gepubliceerd. Het boek is op 6 april op het 
stadhuis aan burgemeester W. Cornelis aangeboden. 
Hierbij feliciteren wij dhr. Knoops met het behalen van 
zijn doctorsgraad. 
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Een raadselachtig tafellaken

Imelda van der Linden

museumStuk

56

Het is 1964. Een Utrechtse familie heeft een 
erfstuk waar ze niet goed raad mee weet. Het 
gaat om een linnen damasten tafellaken en 
het zou wel eens iets bijzonders kunnen zijn 
want het is vermoedelijk al eeuwen oud. Wat 
er in het weefsel staat afgebeeld is helaas 
niet goed te zien. Wel zijn er bloemmotie-
ven en familiewapens te onderscheiden. Op 
een van die wapens staan mensenhoofden, 
morenkoppen lijken het wel. Van wie zou het 
kleed met de familiewapens geweest kunnen 
zijn en hoe oud zou het werkelijk zijn?

Het is december 1650. In ’s Gravenhage wordt het hu-
welijk voltrokken tussen Aemilius Cool (1618-1688) en 
Elisabeth van Ruytenburch († 1697). De huwelijkspart-
ners zijn afkomstig uit welgestelde families en het is een 
groot festijn. Bruidegom Aemilius maakte de afgelopen 
jaren al carrière als bestuurder in Gouda. Hij zit sinds 
1643 in de vroedschap en is sinds 1648 schepen. De na-
bije toekomst zal hem onder andere ook nog meerdere 
burgemeesterschappen van Gouda brengen. Zijn vader, 
mr. Adriaen Cool, is Dijkgraaf van de Krimpenerwaard. 

Bruid Elisabeth is de dochter van mr. Willem van Ruy-
tenburch (1600-1657), koopman in Amsterdam en heer 
van Vlaardingen en een aantal ommelanden. Van Ruy-
tenburch is lid van de Raad van Amsterdam en heeft het 
in de hoofdstad eerder al tot ‘Luitenant der Burgerij’ 

Het ingeweven alliantiewapen van het echtpaar Cool-van Ruytenburch 
(foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
onder: MuseumgoudA, vitrine met damasten tafellaken
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gebracht (als zodanig staat hij prominent afgebeeld op 
de ‘Nachtwacht’ van Rembrandt waarvan de officiële 
titel luidt: ‘Het corporaalschap van kapitein Frans Ban-
ning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch’*). Ter 
gelegenheid van hun huwelijk heeft het bruidspaar vele 
geschenken aangeboden gekregen waaronder een spe-
ciaal voor hen geweven linnen damasten tafellaken. Een 
prachtig cadeau!

Terug naar de jaren zestig van de twintigste eeuw. De 
Utrechtse familie legt contact met het Centraal Bureau 
voor Genealogie waar het tafellaken door deskundigen 
wordt bekeken**. En dan wordt het raadsel opgelost! 
De ‘morenkoppen’ blijken kolen (koolplanten) te zijn en 
het wapen wordt herkend als dat van de familie Cool. In 
combinatie met het wapen van de familie Van Ruyten-
burch vormt het, in damast geweven, het alliantiewapen 
van het echtpaar Cool-Van Ruytenburch. Traditioneel is 
het wapenschild van de echtgenote in het alliantiewa-
pen aan de linkerkant en in een cirkel afgebeeld. Rechts 
het wapenschild van de echtgenoot. De beide wapens 
zijn rondom samengevoegd door middel bloembladen. 
De bovenkant is afgerond door een rangkroon (hier de 
kroon zoals op het wapen van Cool), de onderkant met 
een strik. 

In 1970 is het damasten tafellaken door de bewuste 
familie, Storm de Grave, aan museum GoudA geschon-
ken vanwege de nauwe banden van de familie Cool met 

Links: wapenschild familie Cool rechts: wapenschild familie Van Ruyten-
burch (Cool kapel Sint-Janskerk) (foto Imelda van der Linden)

de stad Gouda. In de Sint-Janskerk, onder glas 11 in het 
koor, bevindt zich de Cool kapel waar Aemilius en zijn 
vrouw Elisabeth werden begraven. Het daar aanwezige 
glas-in-loodraam laat naast wapens van een aantal an-
dere Goudse families ook die van de families Cool en Van 
Ruytenburch zien (resp. links en rechts bovenin), terwijl 
in het midden van het raam nogmaals het wapen van de 
familie Cool staat afgebeeld met daaronder de spreuk 
‘Decus virtute merendum’ (Faam moet 
door deugd(zaamheid) verdiend wor-
den).

Het huwelijksgeschenk voor Aemilius 
en Elisabeth, het damasten tafellaken, 
waarvan de goede gever onbekend blijft, 
ligt nu in een vitrine in de zeventiende 
eeuwse stijlkamer van Museum GoudA, 
en kijkend vanuit de juiste invalshoek is 
het ingeweven alliantiewapen te zien.

Bronnen
* Rijksmuseum Amsterdam; informatie 
‘Nachtwacht’
* *Museum GoudA; documentatie over 
‘damasten tafelloper’

Willem van Ruytenburch detail ‘de Nachtwacht’ 
(Rijksmuseum Amsterdam)
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voor de tweede keer een stadswandeling. 
Onderwerp is ditmaal ‘ziekte en gezond-
heid’. Een goede gezondheid wordt wel het 
kostbaarste bezit van een mens genoemd. 
In geval van ziekte is het belangrijk zo snel 
mogelijk te herstellen. Het herstel kan thuis 
plaatsvinden, maar ook in een ziekenhuis. 

Naast de algemene ziekenhuizen zijn er gespecialiseerde 
klinieken. De materiële weerslag van de gezondheidszorg 
in de loop der eeuwen is terug te vinden in de aanwe-
zigheid van gasthuizen, ziekenhuizen, kraamklinieken, 
apotheken, dolcellen, verpleegtehuizen, geneeskundige 
plantentuinen en psychiatrische inrichtingen. Ter intro-
ductie van de wandeling wordt in deze bijdrage kort in-
gegaan op één aspect, de geschiedenis van de belang-
rijkste algemene ziekenhuizen die Gouda in de loop der 
eeuwen heeft gekend. Daarbij kunnen tot 1992 neutrale, 
hervormde en rooms-katholieke ziekenhuizen worden 
onderscheiden. 

Catharina Gasthuis (1310-1910)

Het Catharina Gasthuis, gelegen tussen de Oosthaven en 
Achter de Kerk, dateert uit het begin van de veertiende 
eeuw. In de loop der tijd breidde het gasthuis zich uit 

Van Catharina Gasthuis tot  
Groene Hart Ziekenhuis
een tocht langs de goudse ziekenhuizen

Nico Habermehl

Catharina Gasthuis. Grote ziekenzaal. (foto Nico J. Boerboom)

door vooral de aankoop van naburige panden. Belang-
rijk was de ingrijpende verbouwing in 1542 van de grote 
ziekenzaal aan Achter de Kerk. Het voorgebouw aan de 
Oosthaven kreeg in 1665 een nieuwe gevel in de stijl van 
het Hollands classicisme. In 1836 werd de verbinding 
tussen het voor- en achtergebouw tot stand gebracht. 
Daarmee kreeg het gasthuis het uiterlijk dat het anno 
2011 nog steeds heeft.

Een ziekenvader en -moeder waren verantwoordelijk 
voor de patiënten. Iedere morgen liet de ziekenmoeder 
door de dienstboden de ziekenzalen dweilen, de matras-
sen opschudden en de zieken wassen. Kwam een zieke 
te overlijden, dan verzorgden de dienstboden de dode 
en legden deze in het bijzijn van de binnenvader in een 
kist. In 1832 werden voor het eerst verpleeghulpen aan-
gesteld. Belangrijk was de komst van stadsheelmeester 
dr. M. Spruyt in 1871. Hij zorgde voor de aanschaf van 
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moderne medische apparatuur, zoals een röntgentoestel 
in 1895, en verrichtte eenvoudige operaties. De eerste 
gediplomeerde verpleegster deed in 1900 haar intrede.

Het gasthuis werd vooral bevolkt door arme zieken 
en gebrekkige ouderen. Daarnaast waren er kostkopers, 
mannen en vrouwen die tegen betaling werden verzorgd. 
In het begin van de negentiende eeuw telde het gasthuis 
twee zalen waar mannen en vrouwen afzonderlijk werden 
verpleegd. De ziekenzalen telden in totaal 55 bedsteden, 
die van gordijnen waren voorzien. Met de ingebruikname 
van het Van Iterson Ziekenhuis in 1910 verloor het gast-
huis de functie van ziekenhuis. Vanaf die tijd werden tot 
1938 in het complex armlastige bejaarden gehuisvest. 
Sedert 1947 biedt het gasthuis onderdak aan het stede-
lijk museum.

Diaconessenhuis ‘De Wijk’ (1897-1971)

Eind negentiende eeuw werden de Hervormde predikan-
ten vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieken en be-
jaarden, die het aan iedere vorm van verzorging ontbrak. 
Op verzoek van de diaconie stuurde het diaconessenhuis 
te Amsterdam in 1897 zuster Mieke Hogewerf naar Gou-
da. Als ‘werkplaats’ kreeg zij de beschikking over een 
klein huisje Achter de Vismarkt, dat twee kamers telde, 
waarvan één met een bad. Spoedig volgden meer zus-
ters. Zij waren niet alleen (wijk)verpleegster, maar ook 
gezinsverzorgster en sociaal werkster. 

In 1902 verhuisde de familie Temminck naar Den Haag. 

Hun woonhuis Westhaven 11 stonden zij af aan de wijk-
verpleging. Daarnaast stelde de familie een geldbedrag 
beschikbaar om het pand gereed te maken voor de nieuw 
bestemming. In dit huis vonden de zusters een onderko-
men. Tevens werden enkele kamers voor patiënten in-
gericht. In datzelfde jaar vestigde dr. A. Montagne zich 
als chirurg en gynaecoloog in Gouda. Wisten de zusters 
geen raad met een patiënt, dan stond hij hen terzijde. In 
1910 vond met de aankoop van een klein huis naast ‘De 
Wijk’ de eerste uitbreiding plaats. Montagne verbond 
zich in 1919 als chirurg aan ‘De Wijk’. Rond diezelfde tijd 
werd een röntgentoestel aangeschaft. 

Met de toename van het aantal zusters startte ‘De 
Wijk’ in 1921 een eigen verpleegstersopleiding. In 1938 
werd de aangrenzende Muziekschool aangekocht. Dit 
pand bood ruimte aan de röntgenafdeling, hoogtezon, 
poliklinieken en wachtkamers. Bovendien werden er zes-
tien zusterkamers ingericht. Hierbij bleef het niet, want 
in de tuin aan de Peperstraat verrees in 1940 een nieuwe 
ziekenhuisvleugel, die plaats bood aan circa honderd 
patiënten. Een jaar later ontving ‘De Wijk’, tot dan een 
klein algemeen ziekenhuis, het predikaat diaconessen-
huis. Diaconessen waren protestantse verpleegsters, die 
de verpleging als liefdewerk verrichtten. Zij droegen een 
traditioneel kostuum waarvan in de jaren zestig afscheid 
is genomen. 

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg ‘De Wijk’ opnieuw 
te kampen met ruimtegebrek. Een oplossing werd ge-
vonden door in 1947 de verloskundige afdeling onder te 
brengen in het pand Westhaven 42, dat de naam Monta-
gnekliniek kreeg. Met deze aankoop werd het zevende 
pand van ‘De Wijk’ aan de Westhaven verworven. Omdat 
uitbreiding in de binnenstad niet meer mogelijk was, fu-
seerde ‘De Wijk’ met het Van Iterson Ziekenhuis. In 1971 
werden de patiënten overgebracht naar het nieuwge-
bouwde Bleuland Ziekenhuis in de wijk Bloemendaal.

 
Van Iterson Ziekenhuis (1910-1971)

In 1905 overleden kort na elkaar de gezusters Everhar-
dina en Johanna van Iterson. Zij waren dochters van 
A.A.G. van Iterson, directeur van de Kaarsenfabriek. Hun 
vermogen, bijna een half miljoen gulden, legateerden zij 

Diaconessenhuis ‘De Wijk’. (collectie auteur)
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aan de gemeente Gouda op voorwaarde dat daarvoor 
een ziekenhuis zou worden gesticht met een capaciteit 
van tenminste 50 bedden. De naam moest luiden: Van 
Iterson Ziekenhuis. Tot slot diende als aandenken aan 
hun vader in de voorgevel diens borstbeeld te worden 
geplaatst. Het ziekenhuis, een monumentale schepping 
in sobere Jugendstil van W. Kromhout Czn, gelegen aan 
de De la Reylaan, werd in 1910 in gebruik genomen. 

Het voor die tijd moderne ziekenhuis was een waar-
dig opvolger van het bedompte Catharina Gasthuis, dat 
de naam ziekenhuis niet langer verdiende. Hoewel het 
Van Iterson Ziekenhuis royale brede gangen, ruime za-
len en een mannen- en vrouwentuin had, verouderde het 
snel. In 1970 fuseerde het ziekenhuis met ‘De Wijk’, dat 
met ruimtegebrek kampte. Een jaar later werden de pa-
tiënten overgebracht naar het nieuwgebouwde Bleuland 
Ziekenhuis. De sloop van het karakteristieke Van Iterson 
Ziekenhuis in 1972 bracht veel commotie teweeg. Van 
het oorspronkelijke gebouw uit 1910 bleven slechts het 
borstbeeld van A.A.G. van Iterson en twee leeuwen be-
waard.

 Sint Jozef Ziekenhuis (1929-1992); 
Groene Hart Ziekenhuis, Jozeflocatie (vanaf 1992)

In het najaar van 1929 werd het Sint Jozef Paviljoen in ge-
bruik genomen. Het ziekenhuis, dat was ondergebracht 
in de linkervleugel, had een afzonderlijke ingang en bood 
plaats aan 40 patiënten. Voor de rooms-katholieke Gou-
wenaars ging hiermee een grote wens in vervulling. Nu 
immers konden zij worden verpleegd in een ziekenhuis, 
dat uiting gaf aan hun eigen geloofsrichting. De zieken 
werden door religieuzen verpleegd in kleine kamers, be-
stemd voor ten hoogste zes personen. Verder was er een 
ruime operatiekamer, die tevens dienst deed als verlos-
kamer, een afdeling voor het steriel maken van verband 
en instrumenten, een röntgenkamer, een hoogtezon-
kamer en een polikliniek. Gouda telde nu drie zieken-
huizen, waarvan twee met een godsdienstige signatuur. 
Hieruit blijkt dat de verzuiling ook in de ziekenzorg een 
rol speelde.

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog kon-

den reeds 90 patiënten worden verpleegd. De hiervoor 
benodigde ruimte was vrijgekomen door de opheffing 
van het weeshuis. Het paviljoen werd in 1944 getroffen 
door drie Engelse bommen. Zeventien mensen vonden 
daarbij de dood. De gehele rechtervleugel tot aan de 
hoofdingang moest als verloren worden beschouwd. Na 
de oorlog werd het verwoeste deel van het paviljoen in 
de oude stijl herbouwd. Tien jaar na het bombardement 
bood het ziekenhuis reeds plaats aan 200 patiënten. 
Meer en meer was er sprake van een ziekenhuis, hetgeen 
ook in de naam tot uiting kwam. De naam ‘paviljoen’ 
werd in 1961 officieel vervangen door ‘ziekenhuis’.

Een belangrijk jaar was 1964 toen de nieuwbouw aan 
de achterzijde van het complex in gebruik werd geno-
men. Aan de opname van bejaarden en pensiongasten 
kwam tien jaar later een einde met de bouw van Huize 
Savelberg. De congregatie, die de religieuzen voor de 
ziekenzorg leverde, brokkelde na de oorlog af. Vandaar 
dat in toenemende mate een beroep werd gedaan op le-
kenverpleegkundigen. Langzaam maar zeker verdween 
het rooms-katholieke karakter van het ziekenhuis. Mede 
onder druk van de toenemende professionalisering van 
de ziekenzorg en het toenemend aantal specialismen fu-
seerden in 1992 het Sint Jozef Ziekenhuis en het Bleuland 
Ziekenhuis. Vanaf die tijd luidt de naam Groene Hartzie-
kenhuis, Jozeflocatie. Op termijn zullen de gebouwen op 
deze locatie worden afgestoten. 

Van Iterson Ziekenhuis. (collectie auteur)
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Bleuland Ziekenhuis (1971-1992); Groene Hart 
Ziekenhuis, Bleulandlocatie (vanaf 1992)

Reeds kort na de Tweede Wereldoorlog vonden fusie-
besprekingen plaats tussen het verouderde Van Iterson 
Ziekenhuis en het aanhoudend met ruimtegebrek kam-
pende Diaconessenhuis ‘De Wijk’. Veel voortgang werd 
er niet geboekt. Pas in 1959 ging een werkcommissie se-
rieus aan de slag. Haar voorstellen om tot nieuwbouw 
over te gaan, resulteerden in 1967 tot de aanbesteding 
van de bouw. Vier jaar later was de nieuwbouw aan de 
Bleulandweg in de wijk Bloemendaal gereed. Na een 
spectaculaire verhuizing van mensen en materieel vanuit 
het Van Iterson Ziekenhuis en ‘De Wijk’ onder de naam 
‘klaar over’ naar het nieuwe ziekenhuis vond in april 1971 
de officiële opening plaats. Het ziekenhuis bood ruimte 
aan 446 patiënten. Er waren 26 specialisten en 650 ove-
rige personeelsleden werkzaam. Wel was er de eerste 
jaren nog sprake van gescheiden verpleegafdelingen, elk 
met een eigen directie, maar de medische, technische en 

economische afdelingen werden samengevoegd. In 1972 
kreeg het de naam Bleuland Ziekenhuis, vernoemd naar 
de bekende Goudse stadsdokter en latere hoogleraar 
Jan Bleuland (1756-1838). Na de fusie met het Sint Jozef 
Ziekenhuis in 1992 veranderde de naam in Groene Hart 
Ziekenhuis, Bleulandlocatie.

Tot besluit

De zorg voor patiënten in de ziekenhuizen heeft de af-
gelopen eeuw een stormachtige ontwikkeling doorge-
maakt. Aanvankelijk was er slechts sprake van verzorging 
door dienstbodes. Een bedstede of krib, soms met an-
dere patiënten gedeeld, medicijnen en een enkele arts, 
meer was er niet. Na 1900 kwam hierin drastisch veran-
dering. De kennis en vaardigheden van de artsen namen 
sterk toe, terwijl het verplegend personeel steeds be-
ter werd opgeleid. Daarnaast nam het aantal operatieve 
ingrepen exponentieel toe. Dat alles had tot gevolg dat 
ook de ziekenhuizen zowel van binnen als van buiten 
veranderden. Een tocht langs de nog aanwezige toon-
aangevende ziekenhuizen uit de Goudse geschiedenis, 
nu nog op papier, maar straks tijdens de wandeling, laat 
dat duidelijk zien. 
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argeloos aan voorbij wandelen of binnentre-
den, maar een blik naar boven leert dat de 
winkel van De Zeeman een bijzonder pand 
moet zijn geweest. Niet alleen de voorgevel, 
met haar pakhuisdeuren, hijsbalk en het op-
vallende rozet, maar ook het interieur, met 
zijn opvallend grote aantal zuilen, doet ver-
moeden dat het gebouw oorspronkelijk niet 
als winkel is gebouwd. We hebben hier te 
maken met het woonhuis van de vermaarde 
uitgeversfamilie Van Goor, die de stad een 
eeuw lang nationaal en internationaal op de 
kaart heeft gezet. De firma Van Goor maakte 
naam met talrijke school- en kinderboeken, 
woordenboeken, topografische uitgaven en 
zelfs een imposante Sophia-Bijbel. In het 
aangrenzende pand was de drukkerij en 
winkel gevestigd. De bekende klerenzaak 
Hennis & Maurits (H&M) heeft onlangs een 
begerig oog laten vallen op dit monument 
om er een Goudse vestiging te openen. 

De eerste bouwtekeningen laten zien dat de firma H&M 
gelukkig de voorgevel intact zal laten, maar oplettend-
heid is vereist. Een dergelijke herinnering aan Gouda’s 
roemruchte verleden als boekdrukkersstad mag niet 

Winkel van De Zeeman, een monument 

Coretta Wijbrans

Het tegenwoordige pand van de firma Zeeman. De drukkerij van Van 
Goor was gevestigd in het aangrenzende pand aan de linkerzijde (foto 
Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

ten prooi vallen aan slopershamers. Omdat weinig Gou-
wenaars de bijzondere waarde van deze panden zullen 
kennen, heeft de redactie van De Tidinge aan Coretta 
Wijbrans van het streekarchief gevraagd om volgens de 
regels der kunst van de huizengeschiedenis dit verleden 

1. ‘Apparaat Matthijs’. Reconstructie van het z.g. oud-kadaster van 
de binnenstad, 14e eeuw - 1832. (Samenstelling: dr. C.J. Matthijs 
in de periode 1975 - 1998.) Te raadplegen in de studiezaal van het 
Streekarchief Midden-Holland.
2. Register van kadastrale percelen in de secties A t/m E, in volgorde 
van de secties en perceelnummers, 1832. Archief van de gemeente 
Gouda, 1816-1920, toegangsnummer 0056, inv.nr 3017 ev. Te raad-
plegen op microfiche in de studiezaal.
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aan de vergetelheid te ontrukken. Dit artikel is dan ook 
tevens een voorbeeld voor de verschillende mogelijkhe-
den en bronnen voor huizenonderzoek die in het Streek-
archief Midden-Holland te vinden zijn.

Voor 1800

De oudste geschiedenis van de panden is terug te vin-
den in het zogenaamde apparaat van Matthijs.1 De heer 
C.J. Matthijs was een verwoed archiefonderzoeker, die 
voor bijna alle straten en stegen van de Goudse binnen-
stad de eigenaren en perceelsgegevens heeft uitgezocht. 
Per huisnummer is er een overzicht beschikbaar vanaf 
de oudste bekende eigenaar in soms wel de veertiende 
eeuw tot aan de invoering van het kadaster in 1832.

Van het huidige Kleiweg 27 is de eerste vermelding af-
komstig uit 1484. Alyt Adriaensdochter en Adriaen Dirck-
zoon met echtgenote Katrijn Bouwensdochter verkopen 
het huis, erf en twee tuinen aan Aelbert Dirckszoon. Dat 
er grote tuinen achter de panden liggen is goed te zien 
op een kaart van circa twee eeuwen later, gemaakt door 
Johannes Blaeu. Net iets boven de ‘4’ aan de linkerkant 
moet het huidige Kleiweg 27 staan. Grote aangelegde 
tuinen omringd door water en zelfs een hooiberg laten 

zien dat het Gouda uit de zeventiende eeuw nog geen 
ruimtegebrek kent. Kleiweg 29 en 31 ontstaan als aparte 
panden pas rond 1800. 

Eigenaren en bewoners

Het apparaat Matthijs houdt op bij het jaar 1832. Dit is 
geen willekeurig gekozen jaartal, maar het jaar van de 
invoering van het kadaster. Tussen 1800 en 1832 worden 
in Nederland alle gronden opgemeten en de eigendoms-
gegevens geregistreerd. Het voornaamste doel is om een 
rechtvaardige heffing van de grondbelasting mogelijk te 
maken. In de kadastrale registers wordt de grootte, de 
ligging, de bebouwde oppervlakte, het gebruik en de ei-
genaar van de percelen beschreven.

‘Onze’ panden worden beschreven onder de nummers 
Sectie B 561, 562 en 563.2 B 561 (het huidige nr. 31) is in 
1832 bezit van de kramer Jan Knodsen. B 562 behoort 
toe aan baanspinder Pieter Koemans en B 563 aan kost-
schoolhouder Jacob Schouten. Deze laatste verkoopt zijn 
huis en erf in 1841 aan de boekhandelaar Gerrit Benjamin 
van Goor. Van Goor koopt in korte tijd een aantal aan-
grenzende panden op aan de Kleiweg. In 1846 en 1855 de 
drie buurhuizen aan de zuidelijke kant van nummer 27 en 

Detail uit de plattegrond van Gouda binnen de singels, circa 1645. Uit-
gave van Joh. Blaeu in: Toonneel der Steden van de Vereenighde Neder-
landen met hare beschrijvingen (Amsterdam 1647-1649).

Detail van de Minuutplan van de gemeente Gouda, sectie B 1, met de 
secties B 561, 562 en 563. Te raadplegen via www.watwaswaar.nl
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in 1851 het huis en erf van de erfgenamen van de inmid-
dels overleden Pieter Koemans.3 In deze panden vestigt 
Gerrit Benjamin zijn drukkerij, boekbinderij en uitgeverij. 
Zijn woonhuis wordt een samenvoeging van de percelen 
B 562 en B 563 (de huidige nrs. 27 en 29). Een deel van 
het perceel B 561 komt ook nog bij het eigendom van Van 
Goor. Het overgebleven huis en erf komen rond 1850 in 
handen van Klaas van Vliet, die kleermaker is.
Via het kadaster kunnen we dus de eigenaren van pan-
den terugvinden. Dit hoeven niet altijd ook de bewoners 
te zijn; immers een pand kan verhuurd worden. Om de 
bewoners in de negentiende en twintigste eeuw terug te 
vinden kunnen we gebruik maken van twee bronnen: de 
adresboeken en de bevolkingsregisters. 

In de bevolkingsregisters wordt geregistreerd wie op 
een bepaald moment op een bepaald adres woonde.4 
Het bevolkingsregister wordt in 1850 ingevoerd. Aanvan-
kelijk wordt het bijgehouden per adres. Alle inwoners, 
dus het hele gezin inclusief de eventuele dienstbode en 
inwonende personen op een bepaald adres, worden op-
geschreven op dezelfde bladzijde in een dik boek. Ver-
huist iemand, dan wordt de naam door gestreept en op 
het nieuwe adres weer ingeschreven. Vanaf 1900 wordt 
de administratie per gezinshoofd bijgehouden. Verhuist 
het gezin naar een ander adres, dan wordt op dezelfde 
bladzijde het nieuwe adres opgeschreven. 

In het huis aan de Kleiweg 27 – 29 woont vanaf circa 
1840 de al eerder genoemde boekhandelaar, uitgever en 
drukker Gerrit Benjamin van Goor met vrouw Anna Wal-
radina Noman en drie kinderen, namelijk Dirk Dirk Lulius, 
Benjamina Maria en Jacob Meinard Noothoven van Goor. 
Waarom de oudste zoon een dubbele naam Dirk krijgt 
is niet bekend. De toevoegingen Lulius en Noothoven 
komen uit de familie en worden onderdeel van de ach-
ternamen van de twee broers. In 1868 nemen zijn zonen 
de uitgeverij en drukkerij over in een Naamloze Vennoot-
schap G.B. van Goor Zonen. 

Dirk Dirk Lulius van Goor woont vanaf zijn huwelijk met 
Elisabeth Romeijn in 1864 in het huis op de Kleiweg. Zijn 
ouders zijn dan verhuisd naar het prachtige grachten-
pand aan de Westhaven 52. 

De uitgeverij publiceert een nieuws- en advertentie-
blad en boeken over verschillende onderwerpen, maar 
het bekendst zijn toch wel de woordenboeken, jeugd-
boeken en schoolboeken. Onder de beide broers gaat de 
uitgeverij zich nog meer specialiseren en wordt de boek-
handel afgestoten.

Als Dirk Dirk in 1882 onverwacht overlijdt, verhuizen 
zijn weduwe en drie kinderen naar het huis van broer Ja-
cob Meinard Noothoven van Goor aan de Crabethstraat. 
Bij wijze van woningruil trekt Jacob Meinard, die intussen 
ook wethouder is geworden, in op de Kleiweg met zijn 
vrouw Jacqueline Anna Francoise Roest van Limburg en 
vier kinderen. In 1906 overlijdt Jacob Meinard. Niet lang 
daarna verhuizen zijn vrouw en kinderen naar Den Haag. 
Uit de adresboeken van Gouda blijkt dat de uitgeverij 
nog tot 1929 gevestigd blijft op Kleiweg 25 en dan ook 
verhuist naar Den Haag. 5 Deze wordt dan gerund door de 
zoon van Jacob Meinard, Isaac Noothoven van Goor. De 

Portretopnamen van achtereenvolgens Gerrit Benjamin van Goor, Dirk 
Dirk Lulius van Goor, Jacob Meinard Noothoven van Goor en Isaac 
Noothoven van Goor, Fotocollectie, inv.nrs 7643-7645 en 7647

Advertentie Koch en Knuttel uit: Adresboek voor de gemeente Gouda 
1895, blz. 225
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naastgelegen drukkerij is rond 1890 al verkocht en een 
tiental jaren in gebruik bij een andere belangrijke Goudse 
drukkerij, de firma Koch en Knuttel. 
In 1906 wordt het pand gekocht door Hendrikus Johan-
nes Vonk, die er een behangwinkel in vestigt met een bo-
venwoning. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Matthijs 
Theodorus Josephus Vonk, die in de jaren erna de winkel 
steeds verder naar achter uitbreidt. Zijn broer Hendrikus 
Johannes Vonk sticht in het pand ernaast een bedden-
winkel en stoffeerderij. Als eind jaren dertig ook nummer 
31 vrijkomt, wordt de winkel nog verder uitgebreid tot de 
huidige omvang. 

In 1968 wordt de meubelwinkel een supermarkt. J.M. 
Hoyng verbouwt de winkel tot een Vivo. Vivo staat voor 
Vrijwillige Inkoop- en Verkoop Organisatie en is een krui-
deniersketen die in 1942 wordt opgericht als samenwer-

kingsverband van onafhankelijke kruideniers. Rond 1980 
komt de Zeeman in de drie panden. 
 
De buiten- en de binnenkant

Om een idee te krijgen van hoe een pand eruit gezien 
heeft, kunnen we gebruik maken van foto’s en bouw-
tekeningen. Foto’s van panden zijn gemaakt vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw. Op een foto uit 
circa 1884 zijn de panden van het drukkersbedrijf goed 
te zien. 

Op oude bouwtekeningen is te zien hoe het huis er 
uitgezien moet hebben. De Woningwet van 1901 schrijft 
voor dat elke gemeente een bouwverordening moest 
hebben. Volgens de verordening moet voor het bouwen 
of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden 
aangevraagd, met bouwtekening. Van de panden aan de 
Kleiweg zijn diverse bouwtekeningen bewaard gebleven. 
Soms wordt alleen een gevel aangepast, zoals in 1906 
van nummer 31. Soms wordt het hele huis verbouwd. Dit 
is het geval als in 1906 de familie van Goor uit de panden 
27 en 29 zijn getrokken. De aanvrager Vonk verbouwt dan 
de helft van de benedenverdieping tot een winkel, met 
aangrenzend aan en boven de winkel twee woningen. 
De woningfunctie van de panden verdwijnt later steeds 
meer op de achtergrond. Eerst wordt ook de andere 
helft van het woonhuis tot showroom omgebouwd en 
vervolgens komt op de bovenverdieping een werkplaats 
voor de stoffeerderij. Naar achteren worden de panden 
steeds verder uitgebreid tot er van de oorspronkelijke 
tuinen niets meer overblijft. Alleen de bovenkant van de 
gevels blijft er in al die jaren redelijk hetzelfde uitzien.6

Wie wil weten hoe de bewoners van een huis hebben 
gewoond, kan informatie vinden in boedelinventarissen. 
Een boedelinventaris geeft een overzicht van de bezit-
tingen en schulden van een persoon in de vorm van een 
lijst. De boedelinventaris bevat gegevens over vertrek-
ken, meubels, kleding, gereedschappen en gebruiks-
voorwerpen, sieraden, schilderijen, boeken en over de 
veestapel. Boedelinventarissen kunnen om verschillende 
redenen zijn opgemaakt. De meeste zijn door een nota-
ris opgesteld na een sterfgeval ten behoeve van het be-

Briefhoofd van de firma H.J. Vonk, 1932. Fotocollectie, inv.nr 54033

3. Diverse akten van transport (= eigendomsbewijzen), Archief van 
de familie (Noothoven) van Goor, 1788-1907, toegangsnummer 
0494, inv.nr 15, 17, 18, 58 - 60
4. Bevolkingsregisters Gouda 1850 - 1922. Te raadplegen op micro-
fiche in de studiezaal. De periode 1850-1860 en een gedeelte van 
1860-1880 is ook te raadplegen via de zoekfunctie op www.groene-
hartarchieven.nl
5. Adresboek voor de gemeente Gouda. Gouda: Van Goor, later 
voortgezet door Koch & Knuttel, 1844-1950. Te raadplegen in de 
studiezaal.
6. Collectie bouwvergunningen van Gouda 1879-1977, toegang-
snummer 0468, inv.nrs 1906/55, 1910/70, 1917/56, 1940/7, 1947/10, 
1948/87, 1968/112
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heer van een erfenis. Zo ook in 1882 als Dirk Dirk Lulius 
van Goor op 4 mei overlijdt. Hij laat een vrouw en drie 
kinderen achter.

In de zomer van 1882 wordt de boedelbeschrijving 
van het huis aan de Kleiweg nummer E 90 (het huidige 
27 en 29) opgemaakt door de notaris. 7 Met behulp van 
de plattegrond uit de bouwvergunning uit 1906 (wan-
neer Jacob Meinard Noothoven van Goor uit het huis 

vertrekt) kunnen we als het ware door de hele woning 
lopen. We krijgen zo een indruk van de indeling en in-
richting. De taxateur begint op zolder en gaat vervol-
gens naar de eerste verdieping. In de bovenvoorkamer 
met de drie ramen was de slaapkamer van Dirk Dirk en 
zijn vrouw zelf. Er staat een lit d’ange (een bed met een 
baldakijn) en een eenmansledikant. Blijkbaar hebben de 
echtelieden geslapen in gescheiden bedden. Wel sliepen 
ze in dezelfde kamer, aangezien er zowel mannenkleren 
als vrouwenkleren worden genoteerd. Twee wastafels, 
een scheer- en een toilettafel zorgden er voor dat het 
echtpaar Lulius van Goor goed voor de dag kon komen. 
De vele inbouwkasten bieden plaats aan de uitgebreide 
linnencollectie van mevrouw. Totaal worden 48 kussen-
slopen, 48 bedlakens, 7 tafellakens, 106 servetten, 24 
vingerdoekjes, 48 handdoeken en een ongenoemd aan-
tal thee-, pot- en keukendoeken voor een totaalbedrag 
van 282 gulden genoteerd!

Op de benedenverdieping (zie afbeelding) volgen we 
de taxateur van vertrek tot vertrek en komen we achter-
eenvolgens tegen: 

• De grote voorkamer (1.), met heel veel verschillende 
tafeltjes, waaronder een theetafel, een speeltafel, een 
boekentafeltje, een damesschrijftafeltje, een coulisse 
(eet)tafel. Het gaat hier blijkbaar om de woonkamer 
van het gezin. Met diverse stoelen, stoven en voeten-
bankjes en twee gaskronen aan het plafond kan men 
hier zich ’s avonds genoeglijk terugtrekken.
• De kleine voorkamer (2.) is sober ingericht met een 
tafel met drie stoelen, een spiegel aan de muur en 
glasgordijnen (vitrages) voor de ramen. 
• De kelder (3.) bereiken we via een trapje naar bene-
den. Hier staat een badkuip en een wasmand
• Achter de kelder (4.) vinden we een vertrek met di-
verse nuttige goederen, zoals een strijkkachel, een 
dientafeltje en een naaimachine

Twee aangrenzende panden van de boekdrukkerij en steendrukkerij van 
Noothoven van Goor aan de Kleiweg. ca. 1884. Helemaal rechts is het 
woonhuis van de familie Van Goor te zien. Met links daarnaast eerst het 
winkelhuis / boekdrukkerij (Kleiweg 25) en de steendrukkerij (Kleiweg 23), 
die tussen 1892 en 1902 door Koch en Knuttel wordt gebruikt. Fotocol-
lectie, inv.nr 11444

7. Boedelinventaris, 1882, Archief van de familie (Noothoven) van 
Goor, 1788-1907, toegangsnummer 0494, inv.nr 16. Mevrouw Lulius 
van Goor had ook een indrukwekkende collectie zilveren voorwer-
pen. Een lijst met nog uitstaande rekeningen bij diverse Goudse 
leveranciers geeft een goed overzicht van huishouding op stand.
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• In de gang (5.) hangt een barometer en een gang-
lamp. Op de vloer ligt een loper. 
• Een kleine binnenplaats (6.) ligt rechts van de gang. 
Een fonteintje en een waterton zorgen voor de water-
voorziening. 
• In de keuken (7.) staan een fornuis met divers keu-
kengereedschap en allerhande koper-, grof en wit 
aardewerk.
• Vanuit de gang en de keuken lopen we de tuin (8.) 
in. Zeven kippen en een haan zorgen voor de eieren. 
Zomers kan de familie lekker buiten zitten op de tuin-
stoelen en tuinbanken.
• De tuinkamer (9.) is het laatste vertrek van het huis 
dat beschreven wordt. Het betreft een grote kamer 
met aangebouwde serre, waar heel veel meubilair te 
vinden is. De familie zal hier ‘s avonds gegeten heb-
ben. Een buffetkast bevat het porselein en aardewerk 
dat in deze kamer beschreven wordt. Een pianino en 
een schaaktafeltje zorgen voor het vermaak. Diverse 
schilderijen, ornamenten en bloementafeltjes maak-
ten de kamer gezellig. 

Ten slotte

In dit artikel is geprobeerd de bijzondere geschiede-
nis van de Zeemanpanden in beeld te brengen. Tevens 
geeft het een overzicht van de diverse bronnen die in 
het Streekarchief Midden-Holland te vinden zijn met 
betrekking tot huizenonderzoek. Van panden in de bin-
nenstad van Gouda kan men al gauw interessante gege-
vens terugvinden. Maar ook voor huizen buiten de sin-
gels zijn er diverse mogelijkheden. Op de website www.
groenehartarchieven staan al vele gedigitaliseerde foto’s 
en beschrijvingen van bouwtekeningen, waardoor u een 
idee krijgt of u iets kunt vinden over uw huis. Bewoners 
vindt u terug in de adresboeken en bevolkingsregisters. 
Onderzoek in het kadaster of notariële archieven in het 
streekarchief vergt wel wat meer oefening. Zeker als, 
zoals bij deze panden, percelen nogal eens gesplitst en 
boedels gescheiden worden. Maar wellicht krijgt u de 
smaak te pakken en schrijft u binnenkort een artikel over 
uw huis of straat voor dit tijdschrift! Bovendien zult u 

dan ontdekken dat er nog vele onbekende monumenten 
en Goudse geschiedenissen schuil gaan achter op het 
eerste oog onbetekende gevels.

Plattegrond begane grond bestaande toestand, collectie Bouwvergun-
ningen Gouda, toegangsnummer 0468, inv.nr 1906/55
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Peter van Eijkelenburg

Neelie van der Veen werkte bijna veertig jaar als ver-
pleegkundige in het diaconessenhuis ‘De Wijk’. Zij door-
liep er alle disciplines: de algemene verpleging, de klas-
sen-afdeling, de kinderverpleging, de operatiekamer, 
het laboratorium en ze was de grondlegger en het eerste 
hoofd van de trombosedienst voor Gouda en verre om-
streken.

Het christelijk diakonaal werk was de kern van de 
wijkverpleging, eind negentiende eeuw. Hulp aan huis 
voor zieke stadgenoten, zonder aanzien des persoons. 
Daaruit is het ziekenhuis De Wijk voortgekomen, aan de 
Oosthaven.

Herinneringen aan haar eerste 25 jaar in dienst van De 
Wijk publiceerde Neelie van der Veen in 1993 in het boek 
Ga maar even naar De Wijk. Uit dit boek hieronder een 
aantal (deels ingekorte) citaten, tussen de actuele terug-
blikken van Neelie van der Veen op haar leven. 

‘U moet mijn boek maar lezen. Daar staat alles in. Er zijn 
twee drukken van verschenen. Ik heb het voornamelijk 
uit mijn hoofd opgeschreven. Ik heb nooit een dagboek 
bijgehouden of zo. Maar ik wist nog heel veel details, 
compleet met de jaartallen. En ik heb er veel over ge-
sproken met een heel goede voormalig collega, Johanna 
Mak, voorheen Meijer. Zij wist zich nog veel meer te her-
inneren dan ik. Telkens als ik een hoofdstuk af had, liet 
ik het haar lezen. En dan zei zij: dit of dat kan er ook 
nog bij.’

Neelie van der Veen vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan de 
ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een serie 
interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

gouwe verhalen Neelie van der Veen (1923 )

Het is januari 1946, 2 januari om precies te zijn. De trein 
nadert Gouda. Ziezo, denkt Neelie, nu gaat het beginnen. 
Gouda, de stad waar ze als leerlingverpleegster zal gaan 
werken. In het diaconessenhuis ‘De Wijk’. Eigenlijk weet ze 
niets van diaconessen af.

‘Mijn moeder is jong overleden. Ik woonde met mijn va-
der en zijn tweede vrouw in Harderwijk. Een nicht van 
mijn stiefmoeder was diacones in Gouda, in ziekenhuis 
De Wijk aan de Oosthaven. Dat was zuster Ewoldt, ofwel 
zuster Jo. Meteen na de oorlog heeft zij in Gouda voor 
mij een goed woordje gedaan. Zodat ik ook in De Wijk 
kon komen.’

68

‘Af en toe je mond 
dicht houden, dat 
hoort ook bij het 
volgen van Christus’
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1946: Juffrouw Straatsma 
deelt mee dat ze Neelie haar 
uitzet moet controleren. Al-
les wordt in orde bevonden. 
Neelie is best  trots op haar 
spulletjes. Het heeft moeite 
genoeg gekost alles bij el-
kaar te krijgen, zo kort na de 
oorlog.

“Je moest zo- en zoveel van 
alles hebben als je begon in 
‘De Wijk’, aan kledingstuk-
ken. Dat lag precies vast en 
ze waren er heel streng in. 
Alleen de schorten die we 
droegen tijdens het werk, 
waren bijna dezelfde als 
we thuis toch al droegen. 
Dus dat was makkelijk. Ons 

lange haar moesten we opgerold dragen. Dat vonden we 
niet leuk. Dus gingen we naar de kapper. Toen was de 
boot aan. Maar ja, die haren konden we er niet opnieuw 
aanzetten natuurlijk. Ja, ik was eigenwijs, en dat ben ik 
nog steeds wel.”
 
1946: ‘Hebben jullie al eens met Dr. De Jong te maken ge-
had?’ vraagt Geesje.
‘Ja zeker,’ vertelt Hennie, ‘een echte directeur. Hij heeft 
een doordringende blik en ziet elke ongerechtigheid. Al-
les moet punctueel gebeuren. Maar hij is heel voorkomend, 
echt een heer.’

“Dokter De Jong noemden wij onder elkaar ‘de paus’. Hij 
was geneesheer-directeur, en liet altijd goed merken dat 
hij de baas was. Een autoriteit. Hem zou je nooit over het 
hoofd zien. Als hij ’s morgens binnenkwam, wilde hij dat 
laten weten ook. Hij had een heel harde stem. Je hoorde 
die stem door alle gangen heen en door het hele trap-
penhuis. Waarom die bijnaam ‘de paus’ verzonnen is, en 
door wie, weet ik niet meer. Zijn opvolger, dokter Lopez 
Cardozo, was een heel ander type. Hij heeft altijd ach-

Neelie in mei 1949, na het behalen van het 
A-diploma (collectie Van der Veen )

ter mij gestaan. Dan zei hij: dat kan Neelie wel doen. Ik 
mocht hem veel meer dan dokter De Jong. Cardozo was 
ook een buitengewoon goede internist. Met hem ben 
ik altijd in contact gebleven, tot aan zijn dood toe. Ook 
met zijn vrouw trouwens, een heel lieve dame.”

1946: Neelie voelt dat men iets van haar verwacht. Haar 
hart bonst, maar ze probeert toch iets te zeggen.
‘Meneer Van Vliet, u weet toch dat de Here Jezus voor u en 
voor ons allemaal de kruisdood is gestorven? Hij heeft onze 
schulden op zich genomen om ons met God te verzoenen.’ 
Nog diezelfde nacht sterft hij. Op zijn gezicht ligt een ont-
spannen trek.

‘Ik vond het als jonge verpleegster niet leuk om te mer-
ken hoe mensen omgingen met patiënten die wisten dat 
ze gingen sterven. Sommige dominees praatten de men-
sen gewoon het graf in. Ze gaven helemaal geen troost. Ik 
heb dat soms wel gedaan, terwijl het niet hoorde bij mijn 
werk van verpleegkundig. Als diacones is je godsdienst 

De kledingvoorschriften, plus de handgeschreven uitleg door Neelie 
(collectie Van der Veen )
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belangrijk. Je leeft en werkt in navolging van Christus. 
Maar je hebt niet de taak van geestelijk verzorger. Ik heb 
wel mensen beloofd voor hen te bidden, als ze een ope-
ratie moesten ondergaan. Dat helpt, daar geloof ik echt 
in. Ik weet het van mezelf. Ik heb meerdere operaties ge-
had en andere moeilijke medische toestanden. In januari 
2010 kreeg ik nog een hersenbloeding. Ben ik uit mijn 
bed gevallen. En daarna was ik helemaal in de war. Ik ben 
natuurlijk naar het ziekenhuis gebracht, maar daar weet 
ik niets meer van. Later was ik ontzettend dankbaar, en 
ik heb God er voor gedankt, dat mag u best weten. Ik 
heb God gedankt dat ik er geen verlamming aan over heb 
gehouden.’

1947: Mevrouw Van Dam is nog steeds nerveus. ‘Heeft u 
voor me gebeden, zuster Neelie?’ vraagt ze. ‘Ja, mevrouw,’ 
jokt Neelie. Ze is het straal vergeten, maar dat kan ze toch 
niet tegen deze angstige vrouw zeggen?

Zwerver in bad

1947:
Neelie moet ineens denken aan een patiënt, die ieder jaar 
tegen de Kerstdagen opgenomen wil worden. De man is zo 
vuil dat zuster Hennie beveelt een borstel en groene zeep 
te gebruiken. Niettegenstaande deze barbaarse handeling 
komt de man ieder jaar terug. Hij wast zich dan het hele 
jaar niet meer. Het is een komisch verhaal, maar eigenlijk 
ook wel triest.

‘We deden hem dan in bad, dat vond-ie fijn. Inderdaad, 
met groene zeep en een heel harde borstel. Hij bleef al-
tijd een week. Hoewel hij helemaal niet ziek was. Maar 
voor hem maakten we ieder jaar een uitzondering, rond 
kerst en jaarwisseling. Dat kon toen nog gewoon. Ik 
dacht dat hij boer was in de omgeving van Gouda. Of was 
hij een zwerver, een dakloze? Dat weet ik eigenlijk niet. 
Bestond dat begrip toen al?’

1947: Neelie wordt overgeplaatst naar de kinderafdeling. 
Ze vindt het jammer, want ze heeft prettig gewerkt op de 
‘klas’. De kinderafdeling grenst aan de klassenafdeling. 

Het is een volkomen andere wereld. De meeste kinderen 
hebben voedingsstoornissen. Het is dikwijls moeilijk de 
voeding er in te houden.

‘Ik wilde eigenlijk altijd al directrice van een kindertehuis 
worden. Wat dat betreft kwam het goed uit om op de 
kinderafdeling ervaring op te doen. Maar in De Wijk was 
die afdeling heel verschrikkelijk, vond ik. De hoofdzus-
ters waren er zo ontzettend zuur en streng. Ze contro-
leerden altijd alles, of we het werk wel goed gedaan had-
den. Die zuurpruimen. Ik wilde er weg, maar dat ging zo 
maar niet. Toen heb ik gevraagd of ik mijn kinderaante-
kening kon gaan halen in het Diaconessenhuis in Utrecht. 
Maar dat was een uitvlucht. Ik wilde zo bereiken dat ik in 
De Wijk weer op een andere afdeling kon gaan werken. 
En dat is gelukt. Want toen dokter Lopez Cardoso hoorde 
dat ik weg wilde, heeft hij daar een stokje voor gestoken. 
Hij bood me een plaats aan in het laboratorium van De 
Wijk.’

Neelie van der Veen in 1962, in het laboratorium aan ’t werk met 
de microscoop (collectie Van der Veen )
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1947: Robbie is die nacht gestorven. De ouders laten hun 
tranen de vrije loop als ze het mooie blonde ventje zien. 
Ook Neelie kan haar ogen niet droog houden. Wat is dit 
toch moeilijk te begrijpen. Wat moet ze zeggen? Ze weet 
niet of de ouders gelovig zijn. Zacht zegt ze: ‘Veilig in Je-
zus’ armen.’ De moeder lacht door haar tranen heen en 
zegt: ‘Ja, dat is waar, zuster.’ Neelie krijgt een warm ge-
voel van binnen.

Brutaal

1948: Geesje en Neelie maken allebei een jurk. Op de 
markt hebben ze een aardig lapje gekocht. Neelie heeft 
een eenvoudig model uitgezocht, maar toch heeft de jurk 
iets aparts. Vanuit de taille zit een flapje over de rok.. Als 
juffrouw Kuiper de jurk ziet, vraagt ze of dat een vijgeblad 
voor moet stellen. Neelie kleurt, maar weet niet wat te 
zeggen. De schort moet twee cm korter dan de japon. De 
officiële lengte van de japon is twintig cm. Vanaf de grond. 
Daar houdt niemand zich aan. De stof is nog schaars, is 
een veel gehoorde smoes.

‘Dat was natuurlijk hetzelfde verhaal als met onze haren, 
die we hadden laten afknippen. Een rok die te kort is, kun 
je niet meer langer maken. Dus de hoofdzusters hadden 
het maar te accepteren dat onze rokken korter waren. Ja, 
we waren een leuke groep met elkaar, 
af en toe een beetje brutaal.’

1949: Zuster Anna laat zien hoe je de 
geslachtsdelen van een man moet was-
sen. Zo uitvoerig heeft Neelie dat nog 
nooit gedaan. Ze voelt zich een beetje 
gegeneerd. Ze kan niet begrijpen, dat 
zuster Anna dat zo rustig kan doen. Toch 
is ze dankbaar voor deze bijzondere les. 
Er zijn wel zusters die vriendjes hebben, 
sommigen staan zelfs minder goed be-
kend, maar het juiste weet Neelie er niet 
van. Over seksuele zaken wordt altijd 
heel geheimzinnig gedaan. Ook de col-
lega’s praten er onder elkaar niet over. 

‘Ik heb wel het een en ander meegemaakt met de man-
nelijke patiënten in De Wijk. Veel mannen daar hebben 
het voor mij opgenomen. Sommigen hadden de andere 
zusters wel de deur uit willen trappen. Maar één keertje 
vond ik het echt heel erg. Dat was toen ik een nog be-
trekkelijk jonge man moest wassen. Kwam de penis in-
eens omhoog. Ik probeerde die erectie naar beneden te 
drukken. Terwijl ik niet eens wist wat er gebeurde. En alle 
andere mannen op die zaal kijken natuurlijk. Een groot 
gemis dat in onze opleiding helemaal niets aan seksuele 
voorlichting bestond.’

1949: Op kamer 20 ligt een heel ernstig zieke patiënt. Er 
wordt gevreesd voor zijn leven. Gelukkig is hij volkomen be-
reid om te sterven. De infuus is eruit gehaald. Dat heeft 
geen zin meer, heeft Dr. Cardozo besloten. Neelie is er blij 
om, het leven steeds maar rekken kan toch ook niet Gods 
bedoeling zijn. Enkele dagen later overlijdt de patiënt. 
Neelie ervaart het als een opluchting. En dat gevoel ver-
bijstert haar. Is het al zover met mij gekomen, dat ik opge-
lucht ben wanneer een patiënt overlijdt?

Diaconessenhuis ‘De Wijk’. Derde klas zaal. (collectie Nico Habermehl)
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Vensterbank soppen

1949: Meneer Horstman is advocaat van beroep. Neelie 
mag hem niet. Ze kan niet helemaal verklaren waarom 
niet. Hij wil de eerste helft van het bezoekuur zijn vrouw 
ontvangen en de tweede helft een andere dame. Een ne-
telige kwestie, vinden de zusters. Neelie doet nog een ont-
dekking. Iedere zondagmorgen vraagt de heer Horstman 
of de vitrage weggeschoven mag worden. Zijn bed staat 
namelijk dicht bij het raam. Om die tijd lopen er dikwijls 
mensen in de Peperstraat die op weg zijn naar de Mis in 
de Rooms-Katholieke Kerk op de Gouwe. Onder die men-
sen bevindt zich de bewuste dame. Als Neelie daar achter 
komt, gaat ze de vensterbank uitvoerig soppen. Een extra 
goeie beurt geven. Ze blijft net zolang bezig tot mevrouw X 
is verdwenen. Ze heeft een diepe minachting voor mannen 
die hun vrouw bedriegen. Mevrouw Horstman is een lieve 
vrouw. 

‘Horstman lag op een kamer voor twee mannen. Die an-
dere patiënt had goed door wat ik aan het doen was. Die 
lag stiekem in z’n bed te stikken van het lachen. Horst-
man was trouwens niet de echte naam van die advocaat. 
Die heb ik verzonnen. Ik durfde het niet aan z’n werke-
lijke naam te gebruiken in mijn boek. Dat zou alleen maar 
trammelant hebben gegeven. Misschien ga ik anders wel 
de gevangenis in, dacht ik.’ 

1953: Het wordt volop winter. Er is zelfs al sprake van een 
Elfstedentocht. Iedere avond dat Neelie niet bereikbaar 
hoeft te zijn, gaat ze naar de Breevaart. De baan is ver-
licht en een gezellig muziekje verhoogt de sfeer. Ze heeft 
een paar Friese doorlopers. Na een beetje oefenen gaat het 
weer heerlijk. Vroeger schaatste ze op de Zuiderzee met 
een stel vriendinnen. Ze maakten soms lange tochten. Dan 
zag je de kust niet meer. Dat het gevaarlijk was, besefte 
je niet. Vooral de stilte, de eenheid met de natuur vond 
Neelie zo fijn. 

1955: Op een keer heeft ze bloed afgenomen. Op het lab 
kijkt Mart op de fles en leest de naam van een bekend 
Gouds burger. ‘Hé, is meneer R. geweest? Kon hij van je af-

blijven?’ ‘Natuurlijk,’ protesteert Neelie, maar dan slaakt 
ze een kreet. Ze voelt ineens weer een strelende hand over 
haar arm gaan. Als ze het aan Rie en Mart vertelt, vallen zij 
bijna flauw van de lach. ‘Die Neelie,’ snikt Rie. ‘Ze heeft het 
niet eens gemerkt.’ Neelie lacht een beetje beschaamd. ‘Ik 
ben nu eenmaal een groentje op dat gebied,’ zegt ze ver-
ontschuldigend. 

‘Ik voelde wel dat hij me zo’n beetje een aai over mijn 
pols gaf. Ik stond er eigenlijk niet bij stil. Nee, ik zeg 
ook van hem niet wie hij was. Ik heb zijn naam nooit ge-
noemd. Af en toe je mond dicht houden, dat hoort ook 
bij het volgen van Christus.’

Dafje in voortuin

1963: Neelie moet op een keer bij Dr. Cardozo komen. Ze is 
benieuwd. Dr. Cardozo doet heel plechtig en zegt: ‘Zuster 
Neelie zou je er iets voor voelen een trombosedienst op te 
zetten? Daar is nu de tijd rijp voor in Gouda en de regio. 
Er is nog wat voorwerk te verrichten en intussen kun jij je 
rijbewijs halen. Ik stel me voor dat we dan op 2 januari 
1964 starten.’

Neelie is dolgelukkig met dit werk. Ze kan iets gaan op-
bouwen. De splinternieuwe Daf staat al op haar te wach-
ten. Tot nu toe is Neelie samen met Marijke op pad gegaan. 
De eerste keer dat Neelie chauffeert gaat Marijke mee voor 
morele steun. Bij de Van Heuven Goedhartstraat in Reeuw-
ijk slaat Neelie rechtsaf. Op die weg komt een Volkswa-
genbus aanrijden. Niets bijzonders. Wat er precies gebeurt 
weet Neelie zelf niet, maar ze geeft vol gas en belandt met 
auto en al in de tuin van het hoekhuis. Ze ziet tegelijkertijd 
de deur van het busje opengaan. Er vliegen zes mannen uit 
die komen kijken wat er aan de hand is. Marijke en Neelie 
zitten verstijfd van schrik in de Daf. Marijke ziet spierwit en 
Neelie knalrood. De bouwvakkers, want dat zijn het, laten 
de dames uitstappen en tillen met elkaar de Daf over de 
heg en zetten het voertuig op de weg. Neelie bedankt de 
mannen heel hartelijk. Op de Daf zit geen schrammetje. 
Marijke neemt geen enkel risico en rijdt het laatste stuk 
zelf. Neelie gaat beschaamd naast haar zitten. Ze kunnen 
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er nu nog niet om lachen. Later wel. Het was ook net een 
film. Ze beseft heel goed dat ze reden tot dankbaarheid 
heeft. Als er toch eens iemand op het trottoir had gelo-
pen…. Ze durft er niet aan te denken.

‘De volgende dag wist natuurlijk heel Reeuwijk dat trom-
bosezuster Van der Veen met haar nieuwe Dafje in die 
voortuin had gestaan. Niet veel later ben ik bij onver-
wachte gladheid nog drie keer in de rondte gedraaid. Ge-
lukkig kon ik de auto zelf weer in het rechte spoor krijgen 
en kon ik veilig thuis komen. Daarna nooit meer onge-
lukjes gehad. Op de dijk naar Gouderak zag ik ’n keer 
een hondje op het laatste moment. Ik dacht dat ik het 
beestje aanreed. Maar in de achteruitkijkspiegel zag ik 
gelukkig dat het weghuppelde. Dat viel dus weer mee.
Bij de trombosedienst heb ik twintig jaar gewerkt als 
hoofd, tot aan mijn pensioen. Ik begon helemaal alleen, 
en op het laatste waren we met dertien mensen. Het ging 
er gemoedelijk aan toe, er was onderling altijd een goede 
stemming. Mijn opvolgster was geen succes, heb ik later 
gehoord. Jammer. Na haar zijn er ook nog veel wisselin-
gen geweest in de leiding van de trombosedienst.’ 

Bibliotheek Ronssehof

1965: Neelie is nu 42 jaar. De laatste tijd vraagt ze zich 
wel eens af, of ze er goed aan heeft gedaan om niet te 
trouwen. Het is toch wel heerlijk om bij iemand te horen. 
Bij iemand die van je houdt en zo nu een dan eens een arm 
om je heen slaat. Haar vriendinnen zeggen: ‘Je bent te kri-
tisch.’ Dat is waar. Neelie verdedigt zich door er een grapje 
van te maken. Ze zegt: ‘ik heb geen sexappeal’. En ook dat 
is waar.

‘De eerste jaren woonden we intern in De Wijk. Later 
kwam er het zusterhuis. En daarna kochten ze verspreid 
over Gouda huizen voor de diaconessen. Dan woonde je 
met twee of drie collega’s samen in een huis. Dat was 
heel fijn. nog weer later ben ik gaan samenwonen met 
één collega, zuster Do ter Burg. Eerst aan de Burtonlaan, 
daarna in een van de Ronsseflats, langs het spoor. Met 
haar heb ik 23 jaar samengewoond. Het was een fijne 

vriendschap. En dan denken mensen meteen dat je les-
bisch bent. Waarom moet dat nou? Do kon heel goed en 
veel lachen. Daar genoten de patiënten van. En ik ook. 
Ik lach heel graag. Jammer genoeg is Do in 1989 over-
leden.

Na mijn pensioen in 1983 heb ik veel lange wandelrei-
zen gemaakt. Telkens een stuk van een lange-afstands-
wandelroute afleggen. Daar schreef ik dan later weer uit-
voerige reisverslagen over. En ik heb haast twintig jaar 
in zorgcentrum Ronssehof de bibliotheek beheerd. Ik 
hou zelf veel van boeken. Dus boeken rondbrengen bij 
de mensen vond ik erg leuk. En af en toe er over praten 
natuurlijk, als ik de boeken weer moest ophalen of als de 
bewoners ze kwamen terugbrengen.
Nu woon ik zelf in de Ronssehof. Ik lees veel, en schrijf 
brieven. Ik heb nog overwogen om een computer te ko-
pen, maar daar begin ik toch maar niet meer aan. Met 
mijn laatste verjaardag kreeg ik meer dan vijftig brieven 
van kennissen. Heb ik allemaal een lange brief terug ge-
schreven. Vaak krijg ik bezoek. Daar zijn andere bewoners 
hier wel eens verbaasd over, dat ik zoveel aanloop heb. 
Dan zeg ik: ja, maar je moet er wat voor doen natuurlijk. 
Je moet je kennissenkring wel zelf onderhouden.’

Bron: N. van der Veen, Ga maar even naar ‘De Wijk’. Erva-
ringen van een Goudse diacones, Leiden 1993

Neelie van der Veen nu, in haar woning in De Ronssehof (foto Tidinge)
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lezingen georganiseerd door die Goude
27 april Lokatie: Hoge Gouwe 141
Ewout Mijnlieff over de nieuwe plannen van MuseumgoudA

6 juni Lokatie: Hoge Gouwe 141
Nico Habermehl over ‘Ziekte en gezondheid in Gouda’ 

11 juni Aanmelden verplicht (zie pagina 55)
Themawandeling ‘Ziekte en gezondheid in Gouda’

23 juni Locatie: Sint Janskerk (zie pagina 55)
Waterconferentie 

AgendaAuteurs

Dr. Ronald van der Wal is historicus en hoofdre-
dacteur van Tidinge. Hij promoveerde op de rol 
van het leger bij de ordehandhaving in Nederland. 
Het proefschrift werd uitgegeven onder de titel Of 
geweld zal worden gebruikt! Militaire bijstand bij de 
handhaving en het herstel van de openbare orde, 
1840-1920 (Uitgeverij Verloren).

Dr. Nico Habermehl is historicus. Van zijn hand ver-
schenen meerdere publicaties over het Goudse ver-
leden, waaronder ook een bijdrage over de stadsarts 
dr. Büchner. Voor Gouwestad TV werkt hij mee aan 
de historische programmaserie Vensters op Gouda. 

Drs. Coretta Wijbrans studeerde Algemene Lette-
ren met Middeleeuwse geschiedenis als specialisa-
tie in Utrecht en Archiefwetenschap in Amsterdam. 
Zij is sinds 2001 werkzaam bij het Streekarchief 
Midden-Holland, dat onderdeel is van de Groene 
Hart Archieven en houdt zich daar bezig met de ex-
terne dienstverlening. Tevens is zij projectleider van 
het educatieve samenwerkingsverband bam (biblio-
theek, archief en museum). 
 
Imelda van der Linden is redacteur van dit blad en 
verzorgt in samenwerking met MuseumgoudA de 
rubriek Museumstuk

Errata
In het vorige nummer Tidinge 1, 2011 is in het artikel Goudana, 
Een uniek gekleurde wenskaart bovenaan pagina 24 een tekst-
regel weggevallen. De volledige zin luidt: ‘Met zijn prent was 
Johannes van Oyen overigens niet vernieuwend, want hij sloot 
met zijn Oranjeboom aan bij een reeds lang bestaande traditie 
om op deze wijze de trouw aan Oranje te verbeelden.’

In het artikel over Paul Kruger (Tidinge 1, 2011) staat op pa-
gina 15 dat Hotel De Romein gelegen was op de hoek van de 
Kattensingel en de Vredebest. Echter het hotel lag op de hoek 
van de Kattensingel en de huidige Spoorstraat op de lokatie 
van de huidige Vredebest die toen nog moest worden aange-
legd.

In het artikel Saaie mannen (Tidinge 1, 2011) wordt op pa-
gina 26 abusievelijk de naam van Nicolaas van Bergen IJzen-
doorn vermeld. Dit moet zijn Nicolaas IJzendoorn. 

In Tidinge 4, 2010 zijn in de rubriek Gouwe Verhalen met dhr. 
Zoeteman in de hoofdrol, zijn enige fouten geslopen. Zoete-
man werd geboren op de Burg. Martensingel. Zijn ouders kwa-
men uit Capelle aan de IJssel. Zijn vader was kaashandelaar in 
Gouda. Het gezin bestond uit elf kinderen en de lagere school 
bevond zich evenals de Mulo aan de Burg. Martenssingel.
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redactie: Henny van Dolder-de Wit, Paul Abels, Christiaan van der Spek,  
Imelda van der Linden, Ronald van der Wal (eindredacteur)

vaste medewerkers: Marcel van Dasselaar, Peter van Eijkelenburg,  
Diederick Habermehl, Janet Hoogendoorn, Cornelis de Keizer: Empire Imaging

redactieadres: Mondlanestraat 55, 2807 rj Gouda, telefoon 0182-531913 (na 18 uur)
e-mail: ronaldvanderwal@tiscali.nl

secretariaat van die Goude: Postbus 307, 2800 ah Gouda, telefoon 0182-534884 
e-mail: info@diegoude.nl

ontwerp en opmaak: Peterpaul Kloosterman, Gouda (www.2pk.nl)

drukkerij: drukkerij Twigt Grafisch Facilitair, Waddinxveen

isbn: 0168-0498

tijdschrift van de historische vereniging die Goude

www.diegoude.nl

colofon

Lid worden van Historische Vereniging die Goude: Het lidmaatschap kost 28 euro voor particulieren per jaar; 
bedrijven betalen 45 euro. U kunt zich opgeven via onze website. www.diegoude.nl 
Opzeggen: U kunt uw lidmaatschap tot vier weken voor het einde van een kalenderjaar opzeggen.  
Uiteraard zijn ook overlijden en verhuizing redenen voor beëindiging van het lidmaatschap. 
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