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Redactioneel

Gouda heeft maar één stadhuis!
De afgelopen weken heeft zich een voor Gouda histo-
rische gebeurtenis voltrokken, die vreemd genoeg toch 
min of meer onopgemerkt is gebleven. Na maar liefst 
562 jaar zijn alle stadsbestuurders uit hun onderkomen 
op de Goudse Markt getrokken en is het fraaie kalkste-
nen bouwwerk formeel geen stadhuis meer. Daarmee 
is een eind gekomen aan bijna zes eeuwen geschiede-
nis. Als de stenen eens konden spreken! Hoeveel grote 
historische figuren zijn hier niet ontvangen, van Filips 
de Schone tot Erasmus en van Coornhert tot prinses 
Maxima, hoeveel voorname regenten hebben hier ver-
gaderd en hoeveel Gouwenaars zijn hier niet ‘naar boven 
gegaan’, zoals dat heette, om hun zaak te bepleiten bij 
het stadsbestuur of om zich voor schout en schepenen 
te verantwoorden voor hun overtredingen of misdrijven? 
Zelfs doodvonnissen werden hier uitgesproken én ten 
uitvoer gebracht op het achterbordes. Raddraaiers wer-
den aan (op) de kaak gesteld aan de zijkant van het ge-
bouw. Rondom deze plek is de geschiedenis voorbijge-
trokken: opstandige geuzen die de sleutels van de stad 
opeisten in 1572, woedende orangisten die de patriotten 
achterna zaten in 1795 en Duitse soldaten die bezetterig 
over het plein marcheerchen in 1940. Het stadhuis bleef 
bij dit alles onverstoorbaar het middelpunt en wonder-
wel ongeschonden.

De vraag is of het nu allemaal echt anders zal worden? 
De bestuurders zitten voortaan op hun pluche in het Huis 
van de Stad, maar op de Markt zal zich het echte Goudse 
leven blijven afspelen. Voor de inwoners zal er in de ko-

mende eeuwen nog altijd maar één stadhuis in Gouda 
zijn en dat staat op de Markt. Iedereen die het waagt 
de Stroopwafeldoos bij het station het Goudse stadhuis 
te noemen, wacht hoon; elke politicus die morrelt aan 
de publieksfunctie van ons enige echte stadhuis wacht 
electorale afstraffing. En vermelding in het zwartboek 
van onverantwoorde Goudse bestuurders. Voor de ko-
mende 562 jaar!  

Het Huis van de Stad in aanbouw (Cornelis de Keizen/Empire Imaging)
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um verdween op de zolder het schoollokaal 
uit de 18e-19e eeuw om plaats te maken voor 
werkruimten voor het personeel. De twee 
schilderijen die daar hingen gaven het rom-
melig achttiende-eeuwse schoolleven weer. 
Op de ene afbeelding is een meisjesklas te 
zien met de schoolmatres die dreigend met 
een stok in de hand een huilend meisje over-
hoort; een ander wat groter meisje heeft net 
haar beurt gehad en loopt met haar boekje 
in de hand weg. Op de afbeelding van de 
gemengde school is de schoolmeester bezig 
een pen te snijden, terwijl hij een jongetje 
vermoedelijk uit een A-B boek laat spellen. 
Achter hem hangen een roede en een plak 
en schuin daarboven een karwats naast een 
kruik. Staande op een tafel staat een jongen 
met voor straf op zijn borst een papier met 
de tekst ‘kwaaddoender’. Sommige leerlin-
gen buigen zich over hun boek alsof ze de 
vechtpartijen en pesterijen van hun mede-
leerlingen niet opmerken.1

Het Goudse Onderwijzersgezelschap 
de vernieuwing van het onderwijs in de negentiende eeuw

Jet Rijlaarsdam

De overgang van dit twee eeuwen oude individuele, cha-
otische onderwijs naar het klassikale systeem waar bord, 
de banken in een keurige rij, telraam en verantwoorde 
wandplaten de toon aangaven voltrok zich heel geleide-
lijk. Vanaf het begin van de negentiende eeuw bemoeide 
de overheid zich steeds meer met het onderwijs. In de 
wet van 1806, een compromis van de wet van 1801 en 
1803, kreeg de landelijke- en provinciale overheid taken 
toebedeeld. Toen de politieke situatie in het Koninkrijk 
der Nederlanden zich stabiliseerde, werd het tijd om 
voorschriften uit de schoolwet van 1806 in te voeren. 

Interieur van een gemengde school, 18de eeuw, anoniem, mogelijk kopie 
naar Dirk de Vrije (? - 1681) olieverf op paneel collectie Museum Gouda 
(foto Tom Haartsen)
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Interieur van een meisjesschool, 18de eeuw, anoniem, mogelijk kopie naar Dirk de Vrije (? - 1681) olieverf op paneel, collectie Museum Gouda (foto Tom 
Haartsen)

Er kwam een rangenstelsel voor het onderwijzend per-
soneel. De vierde rang eiste een redelijke kennis van taal, 
schrijven en rekenen. Bij de derde rang moest je naast 
de eerder genoemde bekwaamheden een behoorlijke 
kennis van de Nederlandse taal bezitten. Schoolhoof-
den waren bijna altijd in het bezit van de tweede rang, 
het examen waarbij ook aardrijkskunde en geschiedenis 
werd getoetst. Het diploma eerste rang was slechts in 
het bezit van weinigen, het voegde nog Grieks, Latijn, 
wiskunde en natuurlijke historie als vakken toe.2

De centrale overheid liet nog veel bevoegheden aan de 
provincie en de stad over. Een provinciaal inspecteur en 
districtsschoolopzieners controleerden het onderwijs 
waar het onderwijsgevend personeel nu gediplomeerd 
moest zijn.

1.  Twee anonieme schilderijen uit het Gouds museum laten een 
schoollokaal zien van een gewone en een gemengde school uit de 
18e eeuw.
2.  Jet Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’. Twee school-
hoofden en de dagelijkse gang van zaken bij het openbaar lager onder-
wijs in Schoonhoven in de tweede helft van de negentiende eeuw (Rid-
derkerk 2010) 3-25.
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De onderwijssituatie in Gouda in de eerste helft 
van de negentiende eeuw

In de stad Gouda controleerde vanaf 1805 de plaatselijke 
overheid met een plaatselijke commissie van schooltoe-
voorzigt (cvt) het onderwijs. Deze Commissie van Toe-
zicht pleitte voortdurend voor onderwijs aan kinderen 
die op de lijnbanen en in de pijpenfabrieken  werkten 
[Deze wijziging onnodig complicerend]. In 1816 opende 
een armenschool voor kinderen van zeven tot vijftien jaar 
soms de weg om enig onderwijs te ontvangen. De voort-
durende slechte economische toestand noodzaakte ou-
ders om tegen hun zin kinderen naar de armenschool te 
sturen. Uitkomst bood de cvt met haar voorstel tot het 
stichten van een tussenschool in 1837 een schakel tussen 
vaak particuliere burgerscholen en de armenschool.

Vlak daarna in 1838 bezocht hoofdinspecteur mr. Hen-
ricus Wijnbeek (1772-1866) Gouda.3 Volgens hem was de 
kwaliteit van het Goudse onderwijs even goed als in an-
dere belangrijke steden. De tussenschool onder leiding 
van H.M. Kluitman met op dat moment tweehonderd 
leerlingen en twaalf kwekelingen in opleiding was een 
modelschool. Lezen, rekenen ook uit het hoofd, zin-
gen, vormleer, kortom alle voorgeschreven vakken wer-
den in de juiste volgorde behandeld. De meisjesschool 
van mevrouw Van Meerten en haar dochters kreeg een 
pluim. Kritisch uitte Wijnbeek zich over de kostschool 
van Schouten waarin wel de kwaliteiten van eene Cramer 
hem opvielen. Deze hulponderwijzer kende weinig gelij-
ken in het geven van onderwijs in taal en wetenschap-
pen.4

Zeven jaar later kende het lager onderwijs in Gouda 
meerdere schoolsoorten. Er waren openbare scholen: de 
stadsarmenschool met elfhonderd leerlingen (de helft 
daarvan bestond uit bewaarschoolleerlingen) met als 
hoofd W. Reuhl; de stadstussenschool van H. Kluitman 
met ruim vierhonderd leerlingen, en de stads-, dag- en 
kostschool voor ‘jonge jufvrouwen’ van hoofonderwijze-
res M.G. Krom met zestig leerlingen. Tot de particuliere 
scholen behoorden bijzondere scholen van de 2e klasse: 
de dag- en kostschool voor jonge heren van J. Schou-
ten, de dag- en kostschool voor ‘jonge jufvrouwen’ van 

A.B. van Meerten-Schilperoort en haar dochter C.C. van 
Meerten; de Franse school van J.J. Keller, de burger-
school voor jongens van J.L. Terwen, en de de burger-
school van meisjes van J. van Buuren. Aan het hoofd van 
de Maatschappelijke Israëlitische school stond N. van 
Buuren. Hoofdonderwijzeres J. Kempe leidde de Burger-
kleinkinderschool. 

Naast deze scholen was een aantal onderwijzers in-
geschreven om particulier onderwijs te verzorgen. Ook 
Jacob Kramers jr., voormalig kostschoolhouder en hoofd 
van de Nederduitse en Franse school te Schoonhoven 
(1827-1834) – waarschijnlijk de ‘eene Cramer’ die Wijn-
beek noemde – verzorgde particulier onderwijs.5

Het notulenboek van het onderwijzersgezelschap

Om het veranderingsproces te bevorderen stimuleerde 
de overheid het oprichten van onderwijzersgezelschap-
pen in alle schooldistricten. Zij subsidieerde deze gezel-
schappen waarin schoolopzieners de leiding gaven.6 Het 
bewaard gebleven notulenboek van het Gouds Onder-
wijzersgezelschap laat zien dat onderwijzers uit Gouda 
en omstreken in het voor- en najaar maandelijks bij-

Kaart van de regio. Onderwijzers uit verschillende omliggende gemeen-
ten namen aan de vereniging deel. (Collectie: Rijlaarsdam)
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werkzaamheden als predikant en schoolopziener schreef 
Labberton een aantal boeken over bepalingen in school, 
over het Nederlands in de volksscholen en opvoedkunde 
voor opvoeders en onderwijzers.8

Labberton was zelden afwezig en verdroeg het moeilijk 
als sommige onderwijzers het lieten afweten. Als geen 
ander bepaalde hij de loop van de vergaderingen. Het 
voortdurend inzien van de schoonschriften en het altijd 

eeenkwamen. ’s Winters kwamen zij vanwege de onbe-
gaanbaarheid van de wegen minder bij elkaar. Zij spra-
ken over de praktijk en theorie van het onderwijs. Het 
hier bedoelde notulenboek komt uit de nalatenschap van 
Jan Scheygrond, onderwijzer bij het openbaar lager on-
derwijs en hoofd van het vervolgonderwijs voor jongens 
te Gouda. Zijn zoon Arie, leraar biologie aan de Rijks HBS 
en het Coornhert Gymnasium, schonk het notulenboek 
(1845-1875), als enige overgebleven uit een reeks notu-
lenboeken, in september 1940 aan het Gouds archief.7 
De weergave van de maandelijkse vergaderingen in de 
notulen tonen de inzet van het onderwijzend personeel 
om te komen tot verbetering van het lager onderwijs op 
inhoudelijk en didaktisch gebied.

De dominee, de geleerde en de practicus

In het onderwijzersgezelschap had de schoolopziener 
Dirk van Hinloopen Labberton (1800-1873) de leiding. 
Hij zette met Johannes Leonardus Terwen (1813-1873) 
en Martinus Hendrik Kluitman (1808-1882) de toon in de 
bijeenkomsten. Voorzitter Labberton, in het dagelijks le-
ven remonstrants predikant, was bij uitstek geschikt voor 
deze functie. Hij kende taal en wet. Naast zijn drukke 

Titelpagina van Koninkrijk der Nederlanden in schilderachtige gezichten 
van J.L. Terwen (Collectie Rijlaarsdam)

3. Tot ‘zijne grievende miskenning’ zou Wijnbeek in 1850 - hij was 
toen al 78! - door Thorbecke worden ontslagen: J.G. Frederiks en F. 
Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-
nederlandsche letterkunde (Amsterdam 1888-1891) 884-885.
4. R. Reinsma, ‘Verslag lagere, middelbare en latijnse scholen in 
Noord- en Zuid-Holland’, Zuid-Hollandse Studiën 11 (1965) 7-157; 
108-109. 
5. P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl, J.H. Kompag-
nie, Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002) 642-
644.
6. N.L. Dodde, Een speurtocht naar samenhang. Het rijksschooltoezicht 
van 1801tot 2001 (Den Haag 2001) 184-189.
7. samh 0128, Archief van het Onderwijzersgezelschap te Gouda.
8. D. van Hinloopen Labberton, Handleiding tot de kennis van de 
bestaande bepalingen op het lager schoolwezen (Gouda 1848); Handlei-
ding tot denk -spreek- en schrijf- of stijloefeningen voor de volksscholen 
(Gouda 18533); Inleiding tot de algemene opvoedkunde voor opvoeders en 
onderwijzers (Gouda 18562); Handleiding tot de kennis der verordenin-
gen op het lager onderwijs (Gouda 1857).
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controleren en bespreken van taal- en redekundig ontle-
den gaven aan hoe zeer schrijven en taal centraal stond 
in de eerste vijftig jaar van de negentiende eeuw. Na zijn 
aftreden als voorzitter in 1858 kreeg Labberton het ere-
lidmaatschap van het onderwijzersgezelschap aangebo-
den. Hij bleef voortaan nog wel actief in de Commissie 
van Toezicht.

Terwen en Kluitman waren zijn trouwe secondanten, 
vooral waar het de behandeling van het huiswerk betrof. 
Labberton en Terwen werkten nauw samen aan de ver-
taling uit het Duits van de Weltgschichte für das Deut-
sche Volk van Friedrich Christoph Schlosser (1776-1861), 
een standaardwerk over de algemene geschiedenis dat 
achttien delen telde.9 De eerste drie delen vertaalden 
zij samen, waarna Labberton nog zeven en Terwen acht 
delen vertaalde. Elk deel telde gemiddeld ruim driehon-
derd bladzijden. De met de pen uitgeschreven vertalin-
gen hebben de vertalers jarenlang jaar intensieve arbeid 
bezorgd.

Terwen was een taalgeleerde. In 1844 had hij een dui-
zend pagina’s tellend etymologisch handwoordenboek 
der Nederduitsche taal verzorgd.10 Een paar jaar eerder 
was van Kluitman een korte geschiedenis van Gouda ver-
schenen.11 Kluitman was weliswaar niet zo geleerd als 
Terwen, maar met zijn brede vakkennis en organisatie-
talent was hij een steunpilaar in het Gouds onderwijs.

Terwijl het werk aan Schlosser al veel tijd kostte, zag 
Terwen toch kans om in 1856 een pracht-plaatwerk over 
Nederland te doen verschijnen. Van dit werk, waarin in 
duizend bladzijden elk Nederlands dorpje en stad ter 
sprake kwam, verscheen herdruk na herdruk. In 1856 ver-
scheen er ook in Duitsland een uitgave en de daarin af-
gedrukte staalgravures van Nederlandse stadsgezichten 
sieren thans nog menige Nederlandse huiskamerwand.12 
In die jaren verzorgde Terwen nog een mythologiehand-
boek voor algemeen- en schoolgebruik.13 Hij vertaalde en 
schreef opstellen over historische personen en maakte 
met Corstiaan de Jong een boek over beroemde mannen 
en vrouwen.14 De succesvolle onderwijzer, kostschool-
houder, auteur en vertaler van grote standaard-werken 
stierf op zijn zestigste, een paar jaar na zijn benoeming 
als leraar Duits aan het Gouds gymnasium.

Het verloop van de vergaderingen

Het aantal deelnemers aan de vergadering schommelde 
rondom de twintig. Hoofden, ook uit de nabije omge-
ving, en onderwijzers van de tweede rang namen deel 
aan de vergaderingen. De tweederangers vergrootten 

De stadstussenschool van H. Kluitman was gevestigd in de Keizerstraat 
65 (Foto: Ronald van der Wal)
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op die manier, zeker als zij het huiswerk trouw maak-
ten, wellicht hun kans op een benoeming tot hoofd. De 
schoolopziener maakte immers altijd deel uit van de 
commisie die toezicht hield op de vergelijkende hoof-
den-examens in de buurt.

In het begin van het jaar overlegden de schoolopziener 
en de hoofden over de volgorde van de werkzaamheden. 

Soms leidde dit tot een andere aanpak. Het uitlopen van 
de leesbeurten bracht het nakijken van het opgegeven 
werk in het gedrang. De volgorde in de avonden werd 
daarom veranderd, eerst het huiswerk nakijken, vervol-
gens de lezingen aanhoren. Vanaf 1847 toonden de jonge 
onderwijzers hun schoonschriften. Vervolgens kwam de 
controle van het taal- en rekenwerk.

Elke bijeenkomst verklaarde de schoolopziener op 
het bord de zinnen taal- en redekundig. Terwen onder-
steunde hem of gaf zelf uitleg. Na die controle volgde 
uitwerking van de rekenopgaven. Kluitman, Terwen en 
soms ook andere onderwijzers namen hierbij het voor-
touw. Op lang niet elke bijeenkomst kwam rekenen aan 
de orde. De tweederangers waren gedeeltelijk vrijge-
steld, zij hoefden slechts de vragen over geschiedenis te 
beantwoorden.

Met wat voor boeken de inleiders werkten komt 
slechts zelden ter spake. Bij taal kwam een keer het ad-
vies om te werken volgens de aanwijzingen van school-
opziener Gerard van Wieringhen Borski (1800-1869).15 In 
de Nieuwe Bijdragen, een door de overheid uitgegeven 
blad over onderwijs, verschenen veel artikelen over ont-
leden van zijn hand.16 Bij rekenen gaf Kluitman in 1849 
een opgave uit het werk van de kort tevoren overleden 
Jacob de Gelder (1765-1848), die als wiskundige in di-
verse functies voorop liep bij de vernieuwingen in het 
reken- en wiskundeonderwijs.17 Daarnaast wees Terwen 
op het werk van H. Strootman, wiskundedocent aan de 
kma te Breda en later hoogleraar te Delft.18 Voor boeken 
en het tijdschrift de Nieuwe Bijdragen konden de onder-
wijzers terecht in de bibliotheek van het gezelschap.

Vakinhoudelijke bijdragen

De overheid verstrekte voor de bijeenkomsten en het uit-
breiden van de bibliotheek subsidies. Terwen verstrekte 
groeps- en persoonlijke opdrachten bij geschiedenis. Dit 
vak was ronduit favoriet als leesbeurt. De nadruk lag op 
vaderlandse geschiedenis maar Oudheid en Europese 
geschiedenis ontbraken niet. Bij middeleeuwse geschie-
denis kwamen onder andere karaktertrekken en verdien-
sten van Karel de Grote, de Kruistochten, de Hoekse en 

9. Algemeene geschiedenis, onder medewerking van Georg Ludwig 
Kriegk (1805-1878), uitgegeven door Friedrich Christoph Schlosser, 
uit het Hoogduitsch vertaald door D. van Hinloopen Labberton en 
J.L. Terwen (18 dln.; Rotterdam 1855-1860), een vertaling van Frie-
drich Christoph Schlosser (m.m.v. Georg Ludwig Kriegk), Weltge-
schichte für das deutsche Volk (19 dln.; Frankfurt 1844-1857).
10. J.L. Terwen, Etymologisch Handwoordenboek der Nederduitsche 
Taal, of proeve van een geregeld overzicht van de afstamming der Ne-
derduitsche woorden (Gouda 1844).
11. M.H. Kluitman, Beknopte beschrijving der stad Gouda met twee 
kaartjes (Gouda 1841).
12. Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in oorspronkelijke schil-
derachtige gezigten, historisch en topographisch beschreven door 
J.L. Terwen (2 dln.; Gouda 1855).
13. J.L. Terwen, Handwoordenboek der mythologie of fabelkunde van 
alle volken, voor instituten, gymnasiën en huiselijk gebruik, vrij naar het 
Hoogduitsch bewerkt (Amsterdam 1856), bewerking van Johannes 
Minckwitz (1812-1885), Illustrirtes Taschenwörterbuch der Mythologie 
aller Völker (Leipzig 18562).
14. J.L. Terwen en Corstiaan de Jong, Onze tijdgenooten: levensschet-
sen van voorname mannen en vrouwen uit alle landen der aarde. Vrij 
gevolgd naar het hoogduitsche werk Männer der Zeit. Biographisches 
Lexikon der Gegenwart, en verrijkt met levensschetsen van Neder-
landers (Utrecht 1859-1860).
15. Over hem: P.C. Molhuysen en P.J. Blok, NieuwNederland s Bio-
grafisch Woordenboek [nnwb](Den Haag 1911-1937) 4, 427.
16. Zie bv. G. van Wieringhen Borski, Wegwijzer bij de zinsontleding 
(Delft 1852).
17. Danny Beckers, ‘Jacob de Gelder (1765-1848) en de didactiek van 
de wiskunde’, Euclides 71 (1996) 254-257; de opgave was uit De Gel-
ders les IX, ‘het vinden der gemeene maat’, vgl. Jacob de Gelder, 
Allereerste gronden der stelkunst (’s-Gravenhage enz. 18476); Allereerste 
gronden der cijferkunst (’s-Gravenhage 18476);
18. H. Strootman, Beginselen der beschrijvende meetkunst, ... (Breda 
1840); Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die 
zich verder op de wiskunst willen toeleggen I (Breda 1842); Idem, II 
(Breda 1843); Strootman werkte samen met Jacob Badon Ghijben 
(1798-1870), wiens aandeel in de ontwikkeling van het wiskunde-
onderwijs aanzienlijk is geweest, zie nnwb 3, 213.
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Kabeljauwse twisten en het Bourgondische Huis aan de 
orde. In de nieuwe geschiedenis passeerden alle Oranjes 
en de Friese stadhouders de revue.

De drie hoofden, Terwen, Reuhl en Van Buuren liepen 
voorop met spreekbeurten. Terwen leverde een aanvul-
ling op de middeleeuwen met onderwerpen als de Sici-
liaanse Vespers (1282), de Lollar denopstand (1415), de 
Witte Kaproenen van Gent (1379) en de troonsafstand 
van Karel V (1555). Deze onderwerpen had elk hun ac-
tualiteitswaarde. De Siciliaanse Vespers stond model 
als opstand tegen de vreemde heerser – niet het minst 
dankzij de opera van Verdi I vespri siciliani (1853) – en 

Voormalig ondekomen van de RK meisjesschool Het Dubbeld Ancker 
aan de Westhaven 27

vormde een patriottische impuls in de Risorgimento, de 
strijd om de eenheid van een zelfstandig Italië. De Lol-
larden stonden te boek als opstandige boeren en tegen-
standers van kerkelijke dictatuur en vormden dus binnen 
Nederland een dankbaar vergelij kingsobject met episo-
den uit de vaderlandse geschiedenis, te beginnen met 
de Opstand van 1568. De Witte Kaproenen van Gent was 
een vanuit de ambachten gerecruteerd politiekorps dat 
opkwam voor de stedelijke belangen, in de veertiende 
en vijftiende eeuw. 

De troonsafstand van Karel V leeft tot op de dag van 
heden voort in de schoolprent van Isings waarop de oude 
vorst wordt afgebeeld, steunend op de schouders van 
Willem de Zwijger: het voorbeeld van de ‘goede vorst’ 
uit het verleden, een beeld dat door de tirannie van de 
opvolger Filips II zo werd verstoord dat een gerechtvaar-
digde opstand onder leiding van diezelfde Willem van 
Oranje niets anders dan een natuurlijk gevolg kon zijn.

Reuhl richtte zich meer op de Tachtigjarige Oorlog 
en speelde evenals Terwen één keer in 1849 op de ac-
tualiteit met een verhaal over de geschiedenis en de 
actuele toestand van de Noord-Italiaanse republieken. 
Misschien was Van Buuren, die in 1848 het communisme 
behandelde, zijn voorbeeld. In 1853 was een voordracht 
over Turkse vorstendommen, bezet door de Russen als 
gevolg van het uitbreken van de Krimoorlog, actueel. 
Van Buuren reikte verder dan het vaderland. Hij behan-
delde de oorzaken van de dertig- en tachtigjarige oor-
log en gaf een kort overzicht van aardrijkskunde en ge-
schiedenis van Java. Keller, ten slotte, sprak slechts één 
keer over het leven en verdiensten van Coornhert (1522-
1590). Spreekbeurten over de geschiedenis der Joden, 
Confucius, Mohammed, diens daden en lotgevallen en 
de eeuwige gelukstaat der Mohammedanen, waren ge-
heel in de geest van die eertijds verdraagzame humanist. 
De invloed van de Franse revolutie op de beschaving en 
het geluk der mensen als voordracht getuigde van voor-
uitgangsoptimisme.



83

Ti
di

ng
e 

20
12

Aardrijkskunde, zingen en kennis van de natuur kwa-
men zelden aan bod. Behalve in een lezing van een on-
derwijzer over diens tocht naar Harlingen kwam de Ne-
derlandse geografie niet aan de orde. Slechts één keer 
sprak Terwen over de wetenschap vanuit het standpunt 
der natuur. Terwen voegde aan zijn lezing over de ge-
schiedenis van Mexico en Perzië zeker aardrijkskundige 
kennis toe. Aspecten als wiskundige aardrijkskunde en 
het ontstaan van veranderingen op de aardbol waren 
weliswaar interessante onderwerpen om de kennis van  

onderwijzers te verbreden, maar waren voor behande-
ling in de klas waarschijnlijk te abstract en derhalve niet 
zo geschikt. Wel vroeg een spreker zich af hoe je het 
ontstaan van een zonsverduistering goed aan de school-
jeugd zou kunnen uitleggen. Misschien leidde de behan-
deling van Azië en de Engelse bezittingen in Oost- en 
West-Indië en Afrika tot een vergelijking met het Neder-
lands koloniaal bezit.

Begin jaren vijftig organiseerde Kluitman een paar keer 
oefeningen in het zingen. Hij besprak ook het onderdeel 
koorzingen en begeleidde een discussie over welke volg-
orde je bij het koorzingen zou moeten hanteren. De her-
inneringen van hoofdonderwijzer P.W. van Milaan laten 

Een afbeelding van de Goudse Markt in Het Koningrijk der Nederlan-
den, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilder-
achtige gezigten, en beschreven (Collectie Rijlaarsdam)
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strijdt men bijgeloof’ en ‘Het verschil tussen christelijke 
en maatschappelijke deugden’, waren opstelopdrach-
ten. Een ware uitdaging was de titel ‘Kan de onderwijzer 
ook teveel doen in zijn school’?

Straffen mocht, maar hoe zou het onderwijzend per-
soneel dat toepassen? De plak, waarover de Rotterdam-
se onderwijscoryfee Arie de Jager (1806-1877) nog in 
1849 een voordracht hield, kon echt niet meer.20  In alle 

zien hoe de dagelijkse praktijk werkte. Hij beschreef hoe 
zijn ‘patroon’, het schoolhoofd J.W. Regt (1818-1873) te 
Waddinxveen, dat aanpakte: 

“Elke Dinsdagmiddag om 1 uur nam de patroon de 
gehele school voor zijn rekening en dan was het in 
koor: de tafels van vermenigvuldiging van 2 tot 20. 
De middelste klas liet na die van 10 de zaak schieten. 
Wel deden die leerlingen hard mee met het noemen 
der factoren, even vurig als de groten, maar naar het 
product hapten ze maar in de aanvang, maar door het 
voortdurend aanhoren, werd het al beter en beter, 
zodat wanneer zij de hoogste afdeling bereikt had-
den, de tafels tot 20 er muurvast inzaten. Aardrijks-
kunde werd op dezelfde wijze behandeld. Op Vrijdag-
middag klonk het de provincies van Nederland met 
de hoofdsteden en daar begon het koor, altijd en een 
eentonig, vast ritme waarbij de maat door het tikken 
met een lineaal werd aangegeven. Dan volgden op de-
zelfde wijze de steden der provincies en de landen 
van Europa met de hoofdsteden.19 ”

 Voortdurende discussie over de aanpak van 
het onderwijs

Beschouwende bespiegelingen en discussie over prakti-
sche aanpak in de klas behoorden bij de werkzaamhe-
den. Bij sommige voordrachten kunnen we slechts gissen 
naar de inhoud zoals bij ‘Het spreukje van mijn vader’ 3 
en 4, ‘De kracht der gewoonte’ en ‘De onbestendigheid 
en de schaduwzijden van het leven van den onderwijzer’; 
wellicht was het laatste onderwerp een klaagzang over 
het extra werk aan de avondschool.

De onderwijzers waren zich bewust van hun taak in op-
voeding en onderwijs en zij wisten waarom het draaide. 
De vorming van de mens, het bevorderen van de goede 
smaak, het aanbrengen van orde en het opleiden tot een 
arbeidzaam leven was hun inzet. Zelfkritiek en onzeker-
heid over hun functioneren ontbraken niet. De onder-
wijzers moesten altijd een goed voorbeeld geven. Als zij 
zich misdroegen zouden leerlingen misschien de onder-
wijzers hier in navolgen. ‘Socratische lezingen’, ‘Hoe be-

Omslag van Kluitmans Beknopte geschiedenis der stad Gouda 
(Collectie Rijlaarsdam)
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een kleine speelruimte werd geboden voor de oprich-
ting van een bijzondere school op christelijke grondslag, 
bracht de grondwet van 1848 pas echt de vrijheid om 
tot de verwezenlijking hiervan te komen. Na een hevige 
politieke strijd, weer speelde de tegenstelling openbaar 
tegenover bijzonder onderwijs, kwam de wet op het 
lager onderwijs 13 augustus 1857. De wet van 1806 die 
de verandering van individueel naar klassikaal onder-
wijs met als centraal punt het bord en de onderwijzer 
bracht, verviel. De nieuwe wet had als leerstof naast de 
gebruikelijke vakken lezen, schrijven, rekenen en Neder-
landse taal als nieuwe verplichte vakken geschiedenis, 
aardrijkskunde, kennis der natuur, vormleer en zingen. 
De onderwijspraktijk had uitgewezen dat een onderver-
deling in vier rangen van het onderwijzerskorps teveel 
van het goede was. In de nieuwe wet werd het systeem 
vereenvoudigd tot twee rangen: die van hoofd- en hulp-
onderwijzer.23

In afwachting van de nieuwe Onderwijswet werd de 
onder wijzersvergadering tijdelijk opgeheven.25 In deze 
over gangstijd woonden korte tijd de schoolopzieners 
dr Combertus Pieter Burger (1825-1908) en de uit Oost-
Friesland afkomstige dr Albert Ludwig Gastmann (1813-
1874) de onderwijsvergaderingen bij. Benoemingen el-
ders, respectievelijk als leraar aan de Delftse academie 
(1859) en directeur van de Rijkskweekschool te Haarlem 
(1861), tonen de mobiliteit en de professionalisering in 
het onderwijsveld.26 Vanaf eind 1861 tot 1875 onderte-
kende de nieuw benoemde schoolopziener Ds J. Broede-
let (1815-1878) steevast de notulen. Veel minder dan zijn 
voorgangers drukte hij een stempel op het verloop van 
de vergaderingen.

Na de invoer van de nieuwe wet heerste nog even het 
oude vergaderritme. In 1858 en 1859 vergaderden de on-
derwijzers als vanouds negen en acht keer per jaar. On-
derwijzers die weliswaar geen hoofd waren maar nog wel 
de oude tweede rang bezaten bleven welkom. Zij hoef-
den slechts tien cent contributie te betalen, de hoofden 
vijfentwintig cent. Het hinken op twee gedachten: wel 
of niet toelaten van hulponderwijzers, veroorzaakte een 
geringe deelname.

schoolreglementen was het voorschrift om liefdevol met 
de leerlingen om te gaan opgenomen. Maar hier botsten 
de theorie en praktijk. Soms kon een onderwijzer zich 
niet beheersen en zijn hand schoot uit. Hoe moest je nu 
straffen en tot hoe ver mocht een onderwijzer gaan?

De worsteling met de moderne klassikale aanpak be-
stond nog steeds. Kluitman besprak in 1845 de uit Enge-
land afkomstige methode-Lancaster, waarbij begaafde 
oudere leerlingen volgens een streng drilsysteem de 
jongeren in de klas lezen, schrijven en rekenen leerden. 
Vermoedelijk paste hij de methode zelf toe, gezien het 
grote aantal kwekelingen waaraan hij in 1838 leiding gaf. 
Jacobus Wilhelmus Regt (1818-1873), schoolhoofd te 
Waddinxveen en schrijver van een pedagogisch hand-
boek, schetste de aanpak van de eerste twee jaren in de 
laagste klas.21 Ook de vraag hoe je voor de klas een ver-
haal moest vertellen, was inzet voor een discussie. Op-
drachten over verstandsoefeningen22, middelen om het 
geheugen van kinderen te oefenen en hoe ze huiswerk 
moesten maken, toonden aan hoezeer de onderwijzers 
met de dagelijks praktijk in de weer waren. Jammer ge-
noeg geven de notulenboeken noch de inhoud van de 
spreekbeurten noch de uitwerking van de huiswerkop-
drachten weer.

                              De onderwijzersvergaderingen van 1858 tot 1875

Het onderwijs kwam weer in de belangstelling bij de 
voorstellen voor een nieuwe grondwet in 1840. Hoewel 

19. J. Radstaat, ‘Herinneringen van een oud-onderwijzer’, Het dorp 
Waddinxveen. Het tijdschrift van het historisch genootschap 2 (1994) 11-
20; 16.
20. Over hem: Els Meeldijk, ‘Dr Arie de Jager, onderwijzer en taal-
geleerde’, Rotterdams Jaarboekje IX.2 (1984) 237-186
21. Over Regt: nnbw 1, 1430; zie: J.W. Regt, Allereerste beginselen der 
practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, 
hulponderwijzers en hulponderwijzeressen (Gouda 1854; via Picarta: 5e 
druk: Gouda 1873).
22. Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’, 41.
23. Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’, 21-22.
24. Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’, 21-22.
25. Gemeenteverslag Gouda 1857.
26. Voor Burger en Gastmann, zie nnbw 1, 276-277; 3, 430-431. 
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onderwijzers konden er in de klas niet mee uit de voe-
ten. Het vak vormleer werd slechts één keer op een on-
derwijzers-bijeenkomst toegelicht: een duidelijk bewijs 
van het geringe succes. In 1889 verdween het vak van het 
lesrooster en werd vervangen door tekenen.27

De inhoud van de vergaderingen

De schoolopzieners Burger en Gastmann speelden in op 
de praktijk van de nieuwe wet. Zij behandelden nieuwe 
vakken, bespraken het verloop van vergelijkende hoof-
denexamens en de inhoud van de provinciale onderwij-
zersexamens. Gastmann onderstreepte het belang van 
een school-bibliotheek. Onzeker hoe zoiets te regelen, 
gaf de vergadering aan Gerrit Bernardus Lalleman (1820-
1901), schoolhoofd te Moordrecht28, de opdracht om in 
Amsterdam uit te zoeken hoe je zoiets moest aanpak-
ken.

Het inleveren van schoonschriften was voorbij. Vier 
schoolhoofden uit de omgeving kwamen tevergeefs naar 
een vergadering om de Brusselse calligraaf Callewaert 
met een eigen schrijfmethode aan het werk te zien.29 
Regt, die op zijn school de leerlingen in de laagste klas-
sen nog met een veer liet schrijven, verving de niet op-
gekomen Belg met een lezing over de Zwitserse peda-
goog Pestalozzi. 

Lezen was nog steeds het belangrijkste onderdeel 
van het lespakket. Destijds stond de leesmethode van 
Pieter Johannes Prinsen (1777-1854), directeur van de 
Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Haarlem, ter dis-
cussie, een klassikale leesmethode die vanaf 1817 zeer 
succesvol was geweest, maar nu de concurrentie had 

Het reglement van 1858 beperkte het lidmaatschap 
tot hoofdonderwijzers uit de gemeentes Gouda, Moor-
drecht, Gouderak, Haastrecht en de bijschool te Stolwijk 
(vermoedelijk de school in het Beijersche). Vanaf 1860, 
toen de nieuwe Onderwijswet echt algemeen was inge-
voerd, kwam een veel kleiner gezelschap drie à vier keer 
per jaar bijeen. In de jaren 1871 en 1872 piekte de vereni-
ging nog één keer met zes en negen vergaderingen. De 
aanzet en inzet tot de viering van de bevrijding van Den 
Briel 1 april 1572 was vermoedelijk de oorzaak.

Ingevolge de Onderwijswet van 1857 was voortaan 
de gemeente verantwoordelijk voor de uitbouw van het 
openbaar onderwijs: de onderwijzers werden gemeen-
te-ambtenaren. Meer vakken, meer leerlingen, meer on-
derwijzers, met als gevolg stijgende onderwijsuitgaven, 
bepaalden de komende decennia veelvuldig de gemeen-
tepolitiek. De gemeente voerde een ruimhartig beleid in 
de toelating van leerlingen, waarvan de ouders het on-
derwijs niet of maar ten dele konden betalen.

De opleiding tot onderwijzer veranderde, waardoor 
het rangenstelsel verdween. Hoofd- en hulpakte en ak-
tes voor afzonderlijke vakken bepaalden tot ver in de 
twintigste eeuw het carrièrepatroon van het onderwij-
zend personeel. In de Rijksnormaallessen kreeg je op 
woensdag- en zatermiddag een opleiding als hulponder-
wijzer of hulponderwijzeres. Deze opleiding, gegeven 
door Kluitman en Terwen en andere onderwijzers, leidde 
de ondergang in van het Gouds onderwijsgezelschap en 
andere soortgelijke onderwijsgezelschappen. Er was ook 
geen ruimte meer voor de door de schoolopziener zo 
gewenste vereniging van hulponderwijzers met de naam 
‘Oefening kweekt kennis’.

De betrokkenen richtten voortaan hun activiteiten op 
de normaallessen. Deze lessen en het huiswerk daar-
voor slorpten zoveel tijd voor alle deelnemers op, dat 
de animo voor het onderwijzersgezelschap minder werd. 
De vakken rekenen, kennis der natuur, aardrijkskunde 
en geschiedenis werden getoetst in de provinciale hulp- 
en hoofdonderwijzersexamens. In de loop van de jaren 
kregen de leerlingen ook deze vakken voorgeschoteld. 
Het nieuwe vak vormleer, een soort meetkunde voor de 
lagere school, kwam voor op de uurroosters, maar veel 

27. Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’, 154-155.
28. Over hem: nnbw 2, 748.
29. .Pierre Callewaert, Volledige schrijfcursus: methode Callewaert. Ver-
slag over Callewaert’s methode (z.pl.; z..j. [ca 1860]) [UvA ubm: don 
2797]
30. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I, 441-442: Herman 
Bouman; II, 1133-1134: Pieter Johannes Prinsen.
31. Voor de methode Prinsen en de methode Bouman: 
Rijlaarsdam,‘Want ik verlang zeer naar de school’, 144; 148.



87

Ti
di

ng
e 

20
12

Naderend einde

In 1870 had Broedelet zich al af afgevraagd of het nut had 
om door te gaan. Alleen gezellig samen zijn was toch niet 
de bedoeling. Na 1872 sleepten de vergaderingen zich 
voort. Oude thema’s kwamen weer aan de orde, de deel-
baarheid der getallen, over het stelsel van Copernicus, 
schuld en onschuld van Oldebarnevelt en het straffen. 
Ook nu weer zelfkritiek: de onderwijzer moest de fouten 
van zijn leerlingen bij zichzelf zoeken.

Broedelet stelde nog voor om de in heel het land 
bloeiende rederijkerskamers na te volgen. Het voordra-
gen van een groot gedicht of fragmenten uit een boek 
zou het gezelschap weer doen opleven. De vergadering 

Turfmarkt 111, hier huisde in de 19e eeuw de Tweede Burgerschool voor meisjes. (Foto: Nico Boerboom)

gekregen van een nieuwe methode, ontwikkeld door de 
Amsterdamse kweekschooldirecteur Herman Bouman.30

Zou de nieuwe methode Bouman, die met aanschou-
welijke platen van één afbeelding werkte niet beter zijn? 
Velen achtten de methode-Prinsen als minstens even 
doeltreffend als die van Bouman, maar uiteindelijk kreeg 
de methode Bouman de overhand. De waardering voor 
de platen uit die methode maakte de weg vrij voor het 
aanschouwelijk onderwijs.31 Andere onderwerpen kwa-
men terloops aan de orde, zoals sommen over repete-
rende breuken, taalonderwijs en geschiedenisonderwijs.
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Van Hinloopen Labberton en Terwen leverden belangrij-
ke bijdragen. Ook Kluitman en misschien Jacob Kramers 
jr, Nederlands eerst betaalde lexicograaf bij uitgeverij 
van Goor, droegen hun steentje bij.34 De hoofden uit het 
district wisselden zeker met de schoolopziener en hun 
collega’s van gedachten over de theorie en de praktijk 
van hun werk.

De onderwijswet van 1857 bouwde voort op de onder-
wijswet van 1806. Er kwam nu aandacht voor alle vakken, 
het gaf een aanzet tot een betere opleiding voor het on-
derwijzend personeel en de gemeente werd verantwoor-
delijk voor het lager onderwijs en de daarin werkzame 
ambtenaren. Deze drie bouwstenen waren de basis voor 
de uitbouw van degelijk volksonderwijs.

Hoofden en hun personeel kregen in een veranderende 
maatschappij te maken met een groeiend aantal leerlin-
gen in de school en de klas. Deze schaalvergroting bood 
geen ruimte meer voor kleinschalige onderwijzersge-
zelschappen. Verder onderzoek naar financiering en in-
houd van het lager onderwijs en de wisselwerking tussen 
Gouda en het omringende platteland zal vermoedelijk 
aantonen hoe levendig de intellectuele uitwisseling in 
onderwijsland was. De onderwijsgezelschappen legden 
hiervoor een goede basis.35

wilde voor zo’n vernieuwende rubriek wel de aanschaf 
van een katheder. En hoewel op de volgende verga-
dering in maart 1872 een tweede hands katheder voor 
ƒ 1,15 klaarstond, volgden nog maar twee vergaderingen 
in mei 1873 en juli 1875. Dan eindigen de notulen. Een 
ingeplakte brief uit Moordrecht van 17 augustus 1873 
met slechts de voorkant zichtbaar betrof een opzegging 
van lidmaatschap, vermoedelijk van Lalleman. Een paar 
aantekeningen over de inhoud van de kas zijn de laatste 
notities.

Andere onderwijzersgezelschappen

Hoewel het niet in mijn bedoeling lag een volledig on-
derzoek naar onderwijzersgezelschappen te verrichten, 
vroeg ik mij gaande het onderzoek af of andere onder-
wijzersgezelschappen een soortgelijke werkwijze als het 
Goudse gezelschap hadden.32 Notulenboeken van het 
Onderwijzersgezelschap Grave 1835-1873 en Boxmeer 
1874-1913 gaven een soortgelijk patroon als in Gouda 
weer. Veel huiswerk, veel leesbeurten en de schoolop-
ziener als voorzitter. Wel bestond het gefuseerde on-
derwijsgezelschap Grave-Boxmeer langer. Vermoedelijk 
stelden de hoofden van de vele kleine dorpsscholen uit 
het land van Cuijk de contacten met andere onderwijs-
gevenden uit de regio op prijs.33

In Gouda en de Krimpenerwaard ontmoetten de hoof-
den elkaar als docenten van de Rijksnormaallessen in 
Gouda, Bergambacht, Krimpen aan den IJssel en Krim-
pen aan den Lek. Er bleef naast het leiding geven aan de 
steeds groeiende scholen geen tijd meer over om nog 
onderwijzersgezelschappen aan te sturen. Het Neder-
lands Onderwijzersgenootschap (1844) en de in 1874 
opgerichte Nederlandse Openbare Hulponderwijzers-
vereniging zullen via vakbladen de onderwijzers van de 
nodige informatie hebben voorzien.

Conclusie

Tot de invoer van de onderwijswet van 1857 kende 
Gouda een actief opererend onderwijsgezelschap. Het 
niveau van de bijeenkomsten was gedegen. De erudiete 

32.  In het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam is van A.A.M. 
Spapens, De betekenis van onderwijzersgezelschappen en onderwijs-
tijdschriften tegen de achtergrond van de opleidingsvarianten tussen 
ongeveer 1830-1890, Doctoraalscriptie Studierichting Geschiedenis, 
oktober 1991, een goede introductie.
33.  Jan van Goch, Onze meesterlijke voorgangers, onderwijzers Land 
van Cuijk verenigd in het Gezelschap Boxmeer 1874-1913 (Boxmeer 
1990); Jan van Goch, 100 jaar KOV Oss-Boxmeer en Het Onderwijzers-
Gezelschap Grave, 1835-1875 (KOV-Rayon Oss-Boxmeer 1999).
34. Over Kramers: Ewoud Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kra-
mers (1802-1869)’, in: Nicoline van der Sijs (red.), Woordenboeken en 
hun makers (Den Haag 1998) 104-112.
35. .In J.H. Kompagnie, ‘Verheffing van de mens’, Abels e.a. (red.), 
Duizend jaar Gouda, 619-650, komt de periode 1845-1900 wat betreft 
ontwikkelingen in het lager onderwijs amper aan de orde.
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2012 is ‘groen’. Dan denk je in Gouda direct 
aan een fraai stadspark als het Houtmans-
plantsoen. Behalve een grote variatie aan 
bomen, struiken en planten biedt zo’n park 
ruimte aan diverse andere zaken. Zo staan 
er in het Houtmansplantsoen twee herinne-
ringsmonumenten, een ruim honderd jaar 
oude muziektent en verschillende bomen 
die geplant zijn bij jubilea betreffende ons 
Koningshuis. Mits goed onderhouden zor-
gen dergelijke objecten voor een historische 
meerwaarde van de groenvoorziening. In dit 
artikel wordt iets verteld over het herinne-
ringsmonument aan burgemeester mr. A.A. 
van Bergen IJzendoorn, maar eerst iets over 
het plantsoen zelf.

 
Het Houtmansplantsoen

Het Houtmansplantsoen bestond na het slopen van de 
aldaar aanwezige stadsmuur omstreeks 1830 aanvanke-
lijk uit een smalle groenstrook langs de singelgracht.

In 1855 en 1876 ging een deel van het park op de 
schop, respectievelijk voor de bouw en de uitbreiding 
van het Hanepraaigemaal. Sinds 1880 staat er een mo-
nument ter herinnering aan de gebroeders Cornelis en 

De groenstrook langs de singelgracht na afbraak van de stadsmuur. 
Aquarel door D.J. van Vreumingen, circa 1840. (MuseumgoudA)

Frederik Houtman, bekende zeevaarders, van wie de 
wieg in Gouda stond. Het verkeert helaas door achter-
stallig onderhoud en vandalisme in een erbarmelijke 
staat, al is er een begin gemaakt met de restauratie. In 
1893 kreeg het park zijn huidige omvang toen het zui-
delijk deel werd uitgebreid met de enorme tuin achter 
het statige woonhuis van burgemeester A.A. van Bergen 
IJzendoorn (Oosthaven 68). Deze tuin – die tot 1577 met 
een boomgaard deel uitmaakte van het kasteel aan de 
IJssel – vermaakte de burgemeester per testament aan 
de gemeente Gouda. In 1898 kreeg de muziektent er een 
plaats en plantte men ter gelegenheid van de inhuldiging 
van koningin Wilhelmina een Oranjeboom, beschermd 
door een smeedijzeren hek.  In dat jaar kreeg het park de 
naam Houtmansplantsoen.

Een populaire burgervader

Burgemeester Albertus Adrianus van Bergen IJzendoorn 
werd in Gouda geboren op 28 april 1824 als zoon van 

Een monument voor burgemeester Van Bergen 
IJzendoorn in het Houtmansplantsoen

Henny van Dolder – de Wit
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burgemeester Nicolaas van IJzendoorn en Maria van Ber-
gen. Hij combineerde later de naam IJzendoorn met die 
van zijn moeder. Na een burgemeesterschap in Broek, 
Noord- en Zuid-Waddinxveen volgde hij in 1864 zijn va-
der op als burgemeester van Gouda, een functie die hij 
tot zijn dood in 1895 vervulde. Van 1865 tot 1895 was 
hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Op 7 
maart 1878 trouwde hij in Arnhem met Henrietta Johanna 
Wilhelmina Jacoba Evekink Busgers.                                         

De stad beleefde gedurende zijn burgemeesterschap 
een periode van economische bloei na tijden van grote 
armoede. Het scheepvaartverkeer nam toe en het rei-
zen naar andere plaatsen werd eenvoudiger door nieuwe 
spoor- en tramverbindingen. De aanleg van  waterleiding  
bleek een gunstig effect te hebben op de volksgezond-
heid en deed het sterftecijfer dalen. Op cultureel gebied 
was Van Bergen een promotor bij de oprichting van het 
Stedelijk Museum (1872) en van een gemeentelijke ar-
chiefdienst (1892). Zijn populariteit bleek bij zijn 25-ja-

Mevrouw H.J.W.J. van Bergen IJzendoorn-Evekink Busgers (samh)Portret van mr. A.A. van Bergen IJzendoorn. (samh)

rig jubileum als burgemeester dat in 1889 uitbundig werd 
gevierd.1

Groot was dan ook de ontsteltenis toen bekend werd 
dat hij op 16 januari 1895 was overleden. De Goudsche 
Courant meldde de dag erna: ‘Onze gemeente heeft een 
onverwacht en ontzaglijk verlies geleden door het over-
lijden van onzen geachten burgemeester. Deze tijding, 
die zich hedenmorgen als een loopend vuur door de stad 
verspreidde, verwekte allerwege de grootste deelne-
ming, ja ontsteltenis, omdat men algemeen den eersten 
magistraatspersoon waardeerde en hoogachtte. Men 
vertrouwde op hem, omdat men overtuigd was, dat hij 
voor de stad leefde en hare belangen onverdroten be-
hartigde’. 

Hij legateerde aan de stad niet alleen zijn tuin, maar 
ook een bedrag van ƒ 40.000,–, dat werd bestemd voor 

1. H. van Dolder- de Wit, Een Burgemeestersjubileum van honderd 
jaar geleden, in Tidinge 8/1, januari 1990



91

Ti
di

ng
e 

20
12

de aanleg van het Van Bergen IJzendoornpark, dat in 1901 
zijn naam kreeg. Zijn echtgenote overleed nog geen twee 
jaar later, op 26 november 1896.

Het monument

Dat men Van Bergen IJzendoorn drie jaar na zijn dood 
nog niet was vergeten blijkt uit een bericht in het Rot-
terdamsch Nieuwsblad van 4 april 1898, dat in het voor-
jaar onder voorzitterschap van de heer J.J. Noothoven 
van Goor een commissie was opgericht die trachtte ‘…
een gedenkteken op te richten als bewijs van dankbare 
hulde ter nagedachtenis van wijlen den diepbetreurden 
burgervader, mr. A.A. van Bergen IJzendoorn’. Het doel 
was om gesteund door bijdragen van de Goudse burge-
rij een fontein te stichten in de voormalige tuin van de 
burgemeester, die nu tot het plantsoen behoorde. De 
opdracht voor een ontwerp ging naar de architect Wil-
lem Kromhout Czn. Er volgde een uitgebreide beschrij-
ving: ‘De constructie van de fontein zal bestaan uit een 

bovenbouw van Noorsch- granieten blokken, gesteld op 
een gemetselden en overwelfden onderbouw van bak-
steen, waarop bassins van zogenaamd “honierwerk “. 
Al de granieten blokken zijn met ruw-behakte rustieke 
kussens bewerkt. De inscriptieplaat wordt van donkerder 
graniet, gepolijst en met ingehakte vergulde letters. De 
onderdelen voor de waterwerking bestaan uit een kope-
ren kogel, waaruit vijf spruiten met platte broeden ko-
men en een opstijgspruit, overgaande in een koperen of 
bronzen vogel, die het water over de vijf eerste stralen 
heen in het bassin spuit’. Wie het ontwerp uitvoerde is 
niet bekend. 

De onthulling van het monument

Op 30 augustus 1898 vond de onthulling plaats van het 
monument, waarop de  inscriptie luidt: Dankbare hulde 
aan onzen burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn. 
Overleden 16 januari 1895. Nadat een muziekcorps ko-
raalmuziek ten gehore had gebracht, nam voorzitter 
Noothoven van Goor het woord. Hij bedankte allereerst 
de aanwezige familieleden, voorts burgemeester R.L. 
Martens, raadsleden, oud-raadsleden, officieren van de 
dienstdoende schutterij, gemeente- en rijksambtena-
ren en vele belangstellenden. Hij benadrukte ‘…dat de 
onthulling van dit monument  een dankbare hulde is aan 
mr. A.A. van Bergen IJzendoorn, die als burgemeester de 
eerste was in het behartigen en voorstaan der belangen 
van Gouda, die zich als een rechtschapen, onpartijdig 
en nauwgezet man heeft doen kennen’. Hij memoreerde 
nog de voorliefde die mevrouw Van Bergen IJzendoorn 
had voor deze  voormalige tuin en droeg het monument 
over aan de gemeente Gouda. Na aanvaarding door de 
burgemeester speelde het muziekcorps het Wien Neêr-
lands Bloed en het Wilhelmus. Hiermee was de plechtige 
onthulling ten einde.

Tenslotte

Al lezend over de totstandkoming van dit monument 
keer je terug in een tijd waarin het lijkt of de status 
van een burgemeester bijna gelijk was aan een lid van 

Het monument in 2012 . (Foto: Nico Boerboom)
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het koninklijk huis. Dat bleek bij zijn 25-jarig ambtsju-
bileum toen de gehele stad was versierd en de Markt 
overstroomd werd door feestvierende Gouwenaars. Het 
programma omvatte onder meer diverse muziekuitvoe-
ringen, een rijtoer door de stad en ’s avonds een groots 
vuurwerk op de Markt. Anno 2012 kun je je zoiets onmo-
gelijk meer voorstellen.

Het monument staat er tegenwoordig wat verloren bij. 
De koperen waterspuwer ontbreekt en de fontein werkt 
niet meer sinds 1997. Het is echter een representatief 
voorbeeld van een gedenkteken in een aan het eclecti-
cisme verwante bouwstijl en verdient zeker om voor de 
toekomst bewaard te blijven.

Drukte op de Markt bij het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester Van Bergen IJzendoorn in 1889 (samh). 
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ging die Goude haar 80-jarig jubileum. Tij-
dens een feestelijke bijeenkomst in de Sint 
Janskerk presenteren we het eerste deel van 
het nieuwe straatnamenboek. In dat deel en 
de drie daaropvolgende leest u over de ge-
schiedenis van de Goudse straatnamen én 
wijken. Wijken die zich ontwikkeld hebben 
in de loop van de tijd. Sommige plannen 
voor die ontwikkeling zijn uitgevoerd, maar 
veel niet! 

Goudsche straatnamen

In 1979 gaf die Goude het boek Goudsche straatnamen 
uit. Jaren eerder, in 1950, schreef gemeentesecreta-
ris G.J.J. Pot aan het bestuur van de oudheidkundige 
kring dat het ernstige overweging verdiende een boek te 
schrijven over de geschiedenis en de herkomst van de 
Goudse straatnamen. Basis daarvoor konden de artike-
len zijn die hij plaatste in de Nieuwe Zuid-Hollander, het 
katholiek dagblad voor Gouda en omstreken. Twee da-
gen nadat Pot de brief geschreven had, overleed hij. Kort 
daarop werd op initiatief van die Goude een commissie 
gevormd om een straatnamenboek samen te stellen. 
Voorzitter van de commissie was Arie Scheygrond, bio-
loog, historicus en leraar aan het Coornhert gymnasium 
en de rijks-hbs. In het woord vooraf schreef hij: ‘Het is 
er dan…eindelijk! Het boek over de Goudse straatna-

Over straten, wijken en plannen

Miranda van Elswijk

men. Het heeft een lange voorgeschiedenis gehad (…) 
Oorzaken van velerlei aard hebben ertoe geleid, dat het 
gereedkomen van dit boek ernstig werd vertraagd. Het 
dreigde ook te omvangrijk te worden, doordat er in de 
laatste jaren, tengevolge van de snelle uitbreiding van de 
stad, vele nieuwe straatnamen zijn bijgekomen.’

Uitbreidingsplannen

Uiteindelijk heeft de redactiecommissie een grens ge-
trokken bij 27 maart 1903. Op deze datum behandelde 
de gemeenteraad het uitbreidingsplan van Gouda (dat 
onder andere het ontwerp van de wijk De Korte Akkeren 
bevatte). ‘Een plan dat evenwel in de ogen van Gede-
puteerde Staten geen genade kon vinden. Vijf jaar later 
stelde de gemeenteraad een nieuw (herzien) plan van 
uitbreiding op. Het plan voorzag in de uitbreiding van 
de stad in drie richtingen: aan de westzijde van Gouda 
tot aan de Constantijn Huygensstraat, aan de noordzijde 
in een boog om de Katten- en Blekerssingel, en aan de 
oostzijde tot de Krugerlaan. Dit plan werd door Gede-
puteerde Staten goedgekeurd.’1 ‘Het plan van 1908 zou 
in complete uitvoering hebben bijgedragen tot een aan-
trekkelijk en samenhangend stadsbeeld, maar het werd 
echter in 1917 om onbekende redenen door de gemeente 
vervangen door een nieuw plan (Bezemer, Ruimtelijke 
Ontwikkeling, 1972, 54-56). Dit nieuwe ontwerp is ten 
opzichte van het plan van 1908 sterk vereenvoudigd en 

1.  Nico Habermehl in ‘De Josephbuurt: een Gouds tuindorp’, Ti-
dinge april 2004.
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veel minder ambitieus. De meeste straten volgen het 
bestaande verkavelingspatroon van de polder, waardoor 
regelmatig gevormde bouwblokken zijn ontstaan. De 
arbeidersbuurten Burgvliet I en II (Kadenbuurt en Ouwe 
Gouwe), uitgevoerd in de periode 1918 tot 1938, maken 
deel uit van dit nieuwe uitbreidingsplan. Deze buurten 
zijn gelegen in het noordoosten van de stad, respectie-
velijk ten zuiden en ten noorden van de spoorlijn. De 
woningbouw werd hoofdzakelijk aan het particuliere 
initiatief overgelaten, waardoor er weinig eenheid in 
de bebouwing te bespeuren valt. Bovendien werden de 
oorspronkelijk in het plan opgenomen pleinen en par-
ken achterwege gelaten, hetgeen een aanzienlijke kwa-
liteitsvermindering betekende van het toch al niet inspi-
rerende plan.’2

 
Nieuw straatnamenboek 

Toen Goudsche straatnamen in 1979 verscheen, was het 
zo snel uitverkocht dat binnen enkele weken een her-
druk nodig was. In 2006 besloot die Goude dat het tijd 
was voor een nieuw straatnamenboek, ter ere van het 
80-jarig jubileum van de vereniging in 2012. Er werd een 
werkgroep samengesteld, bestaande uit Han Breedveld, 
Nico Habermehl, Sjaak de Keijzer, Cor Revet, Hans Suijs 
en Gerard Struijk. Nico Boerboom zorgt voor het beeld-
materiaal van het nieuwe straatnamenboek. Hij vertelt: 
‘Ik heb van alle straten, hofjes, pleinen, enzovoort foto’s 

gemaakt. Dat viel niet altijd mee; ik wilde het liefst zo 
min mogelijk auto’s, motoren, fietsen, vlaggetjes, vuil-
nisbakken, ballonnen, enzovoort erop hebben. Verder 
was het niet altijd handig om mensen op de foto te zet-
ten. In het boek van Scheygrond zie je foto’s waarop 
mensen trots poseren, maar 35 jaar later zit je meteen 
met privacy-aspecten; niet iedereen wil herkenbaar op 
de foto. Door mijn zoektocht naar mooie foto’s ging de 
stad helemaal leven. Zo kwam ik bij de brug in de Jeru-
zalemstraat, vlakbij de kapel. Waarom heet die Collatie-
brug? Hij bleek genoemd te zijn naar het 15de-eeuwse 
klooster van de Collatiebroeders of broeders des gemee-
nen levens aan de Jeruzalemstraat, waarvan de laatste 
restanten in 1940 werden gesloopt. Ik ben dan meteen 
nieuwsgierig naar de broeders!’
  
Verschillen tussen kaart en realiteit

Bij het maken van de foto’s viel het Nico op dat er ver-
schillen zijn tussen de kaart van Gouda en de realiteit. 
‘Een mooi voorbeeld is de Vrouwenpoort in de binnen-
stad. Die zou door moeten lopen van de Slappendel naar 
de Lange Dwarsstraat, maar er blijkt een schutting te 
staan! Al minstens achttien jaar, hoorde ik van iemand 
die daar woont.

Uitbreidingsplan 1917 (Miranda van Elswijk met dank aan Streekarchief 
Midden-Holland) 

Uitbreidingsplan 1908 (Miranda van Elswijk met dank aan Streekar-
chief Midden-Holland) 
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Schutting in de Vrouwepoort (Nico J. Boerboom) Hofje van Tams (Nico J. Boerboom) 

Straatnamenbordjes van de Walvisstraat

Een ander voorbeeld is het Hoogstraatpad in Bloe-
mendaal. Dat zou in de buurt van het woonwagenkamp 
moeten liggen, maar het bestaat helemaal niet. En soms 
bestaan straten wel, maar kun je er niet komen; dat 
geldt voor het Hofje van Tams aan de Nieuwehaven. Dit 
hofje werd in 1657 gesticht, een jaar nadat Maria Tams 
overleed. In haar testament had ze aangegeven dat ze  
ƒ 7.000,00 beschikbaar stelde voor de bouw van wonin-
gen.Inmiddels zijn de panden niet meer als woning in ge-
bruik, maar als kantoorgebouw. Het hofje is afgesloten 
met een poortje. 

 
Ook over de schrijfwijze van straten en wijken is er ver-
warring. Is het bijvoorbeeld ‘Korte Akkeren’ of ‘De Korte 
Akkeren’? Verder zijn er straten die anders geschreven 
worden op het straatnaambordje dan op de plattegrond 
van Gouda, zoals Klooster / Het Klooster. Over straat-
naambordjes gesproken: daar blijken enorme verschillen 
tussen te zitten, soms zelfs in één straat.’
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Vertragingen

In zijn voorwoord bij het Straatnamenboek van 1978 
schreef Scheygrond: ‘Oorzaken van velerlei aard hebben 
ertoe geleid, dat het gereedkomen van dit boek ernstig 
werd vertraagd.’ Ook de totstandkoming van het nieuwe 
boek verliep niet zonder slag of stoot. Nico Boerboom: 
‘Er is bijvoorbeeld veel te veel informatie beschikbaar. 
We kunnen niet alles kwijt in het Straatnamenboek; 
daarom hebben we ook een weblog: http://goudse-
straten.goudanet.nl. Hierop staat bijvoorbeeld de ver-
deling van de wijken over de vier delen van het Straat-
namenboek. Die wijkindeling is trouwens ook een lastig 
punt; welke straat hoort nou bij een wijk en welke niet? 
Bij de binnenstad bijvoorbeeld hoort ‘Nieuwe Markt en 
omstreken’, maar hoe groot zijn die omstreken? Verder 
bleek het niet eenvoudig te zijn om van de verschillende 
schrijfstijlen één geheel te maken; Nico Habermehl is bij-
voorbeeld historicus en Sjaak de Keijzer is stedenbouw-
kundige; dat zijn twee heel verschillende invalshoeken. 
Sjaak weet trouwens veel over de plannen voor de stad 
die wel zijn doorgegaan, maar ook over de plannen die 
niet zijn doorgegaan.’

Bloemendaalseweg als allee 

Sjaak de Keijzer: ‘Er zijn inderdaad heel wat plannen niet 
doorgegaan. In het Streekarchief zijn daar tekeningen 
van te vinden. Zo had het Albert Plesmanplein een écht 
plein kunnen worden, met de Bloemendaalseweg als een 
soort allee tussen de binnenstad en Bloemendaal. In deze 
wijk en in De Korte Akkeren hadden er veel meer flats 
moeten komen; men wilde daarmee de woonomstandig-
heden verbeteren. Daarnaast waren er plannen om hoge, 
kruisvormige flats te bouwen langs de IJsseldijk. Op de 
plek waar nu de Asfaltcentrale is, had een veemarktter-
rein moeten komen. Burgemeester James kondigde in 
1959 in zijn Stedebouwkundig Basisplan allerlei door-
braken aan om het verkeer beter te laten doorstromen 
(zo moesten de Doelenstraat en de Walestraat verbreed 
worden tot een verbindingsweg). In Goverwelle had de 

landelijke overheid een grote gevangenis gepland; een 
deel van de gracht die eromheen had moeten komen, ligt 
er nog. Later was het plan om de gevangenis te vestigen 
in de Zuidplaspolder, nu Westergouwe. 

Ook is serieus nagedacht over een nieuwe vestiging 
van het Jozefziekenhuis in de wijk. Een ander plan voor 
Goverwelle was de aanleg van een ‘waterwijk’, waar 
woonboten konden liggen. En de Reeuwijkse Plassen 
hadden juist plaats moeten maken voor een woonwijk; 
iets waar Arie Scheygrond zich fel tegen verzet heeft.’ 
Op de vraag welk voorbeeld hem het meest aanspreekt, 
geeft Sjaak de Keijzer aan: ‘het plan voor de Burgemees-
ter Martenssingel! Deze zou doorgetrokken worden aan 
de noordzijde van het Jozefziekenhuis door de Bloemen-
daalpolder, tot aan de wijk De Korte Akkeren. Daarmee 
was het een ruimtelijk element geworden dat wijken met 
elkaar verbond (een verbinding die we nu missen!). Het 
model achter de plannen was de tuinstadgedachte van 
de Britse stedenbouwkundige Ebenezer Howard. Kern 
van deze gedachte is dat mensen groen om zich heen no-
dig hebben. Jammer dat dat plan niet is uitgevoerd. Maar 
ja, ook nu zijn er stedenbouwkundige plannen waarvan 
je eigenlijk al weet dat ze niet door zullen gaan!’

Plannen voor de bouw van een gevangenis (Miranda van Elswijk met 
dank aan sahm) 
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zijn doen en laten is nogal gedurfd, maar 
als je dat in de vierde eeuw na Christus in 
Rome deed en daarbij de discussie aanging 
over heidendom versus christendom,  dan 
kan je wel spreken van een (over)moedige 
actie. Catharina, dochter van de  gouverneur 
van Alexandrië deed het, en dat is haar duur 
komen te staan, zij heeft het met haar leven 
moeten bekopen. 

Nadat Catharina haar gedachten met keizer 
Maxentius had gedeeld, liet hij tientallen 
filosofen met haar in debat gaan. Het resul-
taat daarvan was dat niet Catharina over-
tuigd werd van haar ongelijk, maar dat zij 
de filosofen wist te verzekeren van de on-
juistheid van het heidendom. De gevolgen 
waren desastreus. De filosofen werden op 
bevel van Maxentius onthoofd en Catharina 
zou moeten sterven door het rad. Het rad 
werd echter op wonderbaarlijke wijze ver-
nietigd. Vervolgens werd ook zij onthoofd. 
Haar lichaam is later bijgezet in een klooster 
in de Sinaï dat nog steeds haar naam draagt.

Catharina is door haar dappere optreden 
en haar lijden een zeer populaire heilige 
geworden in de Middeleeuwen. Kerken, 
kapellen en kloosters zijn naar haar ver-

Cornelis Schut (1597-
1655). De verheerlijking 
van Maria. Olieverf op 
doek, 229x203 cm. Collec-
tie Museum Gouda (foto 
Wikipedia)

museumStuk
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Patrones in de 
vergetelheid

Imelda van der Linden

Heilige Catharina van Alexandrië. Plaats van vervaardiging onbekend, 
vermoedelijk  Troyes in Frankrijk,  16e eeuw. Kalksteen, sporen van po-
lychromie. 122 cm hoog. Collectie Museum Gouda (verworven met steun 
van de Vereniging Rembrandt en de Vereniging van Goudse Museum-
vrienden). foto Tom Haartsen
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eeuw. Iets verder, maar toch dicht bij huis, in de Sint Jan, 
vinden we haar terug in glas 6 als beschermvrouwe van 
Margaretha van der Mark, de schenkster van het glas.

Historisch heeft het beeld in de kapel van Museum 
Gouda niets met de kapel en het gasthuis te maken want 
het is pas in 1961 aangekocht en komt van elders. Maar 
Catharina is Catharina, in welke uitvoering dan ook. Met 
het verdwijnen van de naam ‘Museum het Catharina 
Gasthuis’  is de van oudsher bestaande verbintenis tus-
sen Catharina, de kapel en het oude gasthuisgebouw  in 
de vergetelheid geraakt.  De heilige Catharina verdient 
het om als naamgeefster en patrones haar positie weer 
aantoonbaar terug te krijgen. En wie weet, beschermt zij 
als tegenprestatie voortaan het Museum tegen kwaad-
willigen en overige tegenspoed.

noemd, ambachtslieden kozen haar als patrones en zij 
diende als aanspreekster voor zwakken en zieken.  In het 
gasthuis van Gouda aan de Haven werd in 1367 het altaar 
aan haar gewijd, evenals een eeuw later de nieuw aan-
gebouwde kapel. In deze zelfde kapel staat nu, onopval-
lend, als deel van de collectie van Museum Gouda, een 
beeld van Sint Catharina.

Het vriendelijk ogende beeld, waarvan de kleuren gro-
tendeels verdwenen zijn, toont Catharina met haar attri-
buten:  Een kroon op het hoofd ten teken van haar hoge 
afkomst, een boek in de hand vanwege haar wijsheid en 
een rad en zwaard verwijzen naar haar lijden en dood. Zij 
treedt met haar voet op een man: Maxentius.

De heilige Catharina is door de eeuwen heen op aller-
lei manieren uitgebeeld. Beeldhouwers en houtsnijders 
hebben haar vereeuwigd en op geschilderde altaarstuk-
ken is zij regelmatig terug te vinden. In de kapel van Mu-
seum Gouda hangt tegenover het kalkstenen beeld een 
altaarstuk van Cornelis Schut  ‘De aanbidding van Maria’. 
Aan de linkerkant is Catharina afgebeeld. En, in de en-
tree van het museum, Achter de Kerk, is boven de balie 
een mozaïek van haar aangebracht, een geschenk van 
de firma Goedewaagen uit de jaren zestig van de vorige 

Een van de oudste kloosters van de Christelijke wereld (vijfde eeuw )  het 
Catharina klooster in de Sinaï, Egypte. Relikwieën van Sint Catharina 
worden daar bewaard (foto Wikipedia)

Detail Glas 6, Sint Jan Gouda. Dirck Crabeth, 1571. Judith onthooft 
 Holofernus. Achter schenkster Margaretha van der Mark staat Sint 
 Catharina, haar patrones.
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Peter van Eijkelenburg

‘Ik ging tegen mijn zin naar de tweejarige Ulo van de Cal-
vijnschool, in de Keizerstraat. Vooral mijn moeder stond 
er erg op dat ik naar de Ulo ging. Zij had een soort klasse-
gevoel. In haar ogen was je ambtenaar óf ambachtsman. 
Haar vader was molenaar en visser. Een zelfstandige dus, 
geen arbeider, zo zag ze dat onderscheid. Zij had graag 
omgang met de hogere kringen, die zocht ze echt op. 
Een statusziekte, heb ik dat later genoemd.

Ik vond de Ulo niet geschikt voor mij. Geen zin in theo-
retische vakken, ik wilde de praktijk in. Op zaterdag ging 
ik met een perronkaartje op het station eindeloos naar 
de stoomlocomotieven kijken. Ik wilde dus naar de am-
bachtsschool op de Graaf Florisweg. En mijn vader heeft 
me daarin gestimuleerd. Laat de kinderen worden wat ze 
zelf willen, zei hij altijd. Hij was een gevoelsmens. Zo-
doende ben ik van de Ulo overgestapt naar de ambachts-
school. En die heb ik met lof afgemaakt, hoge cijfers.

In mijn examenklas zaten dertig jongens. De Goudse 
Machine Fabriek, aan de Kattensingel en de hoek met de 
Van Strijenstraat, zocht drie leerjongens uit die klas. Ik 
werd een van de drie, in 1943. Opleiding tot machine-
bankwerker, en alle soorten van lassen. Erg leergierig, 
stap voor stap omhoog. Voor 80 cent per uur, die je na-
tuurlijk moest afstaan aan je ouders. Na een lange werk-
dag nog naar de avondschool, om elf uur pas thuis.

Op zeker moment moest ik in drie maanden een hand-
lier zien te maken, dan zou ik twee dubbeltjes per week 
extra krijgen. Dat lukte, ik was zo trots als een hond met 
zeven lullen, mag je gerust weten.

Jo Monster 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 Jo Monster (1928)

Exploderen

Ik klom daar kort na de oorlog op tot tekenaar/construc-
teur, in de verplichte witte stofjas met stropdas, want 
alles moest in stijl. Maar ik kreeg hetzelfde gevoel als 
eerder op de Ulo: ik wilde weer werkelijk iets máken. 
Dus ik vroeg of er niet een mogelijkheid was voor mij om 
in het bedrijf theorie en praktijk te combineren. Om niet 
alleen maar achter die tekenplank te hoeven staan.

Na een half jaar kreeg ik een voorstel van de direc-
tie: het uitwerken van een nieuwe manier van machinaal 
aardappelschillen, zodanig dat er minder verlies was.  Er 
bestonden al schilmachines, maar aan de binnenkant 
van de schil bleef altijd aardappel over. Het idee was om 
met stoom onder hoge druk te werken. Een aardappel 
is voor 80 procent water en de rest is zetmeel. In een 
drukvat met stoom zou je de schil van de aardappel kun-

‘In Iran heb ik  
God gezien’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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nen laten exploderen, zodat je ‘n maximale hoeveelheid 
aardappel overhoudt. Dat idee ben ik uit gaan werken 
en we hebben er een proefmachine voor gemaakt. Het 
bleek te werken. De gmf heeft er octrooi op gekregen. 
Van tien procent schilverlies gingen we naar vier procent. 
Enorme winst natuurlijk. Het werd voor de gmf een groot 
verkoopsucces in heel Europa.

Daarna kwam al snel de vraag: kan dat ook met an-
dere landbouwproducten? Knolselderij probeerden we: 
ja ! Koolrabi: ook. Voor het Franse merk Bonduel deden 
we het met kleine worteltjes: lukte ook. Winterpeen, ge-
wone wortels, en schorseneren, de asperge van de ar-
beiders waren dat toen, alles ging. Ik had natuurlijk wel 
regelmatig slapeloze nachten bij het uitdenken, aanpas-
sen en uit laten voeren van al die nieuwe machines. En 
intussen bleven wel overal al die flinterdunne schilletjes 
achter. Hebben we ook nog machines bedacht en ge-
maakt om die schillen bij elkaar te halen en toch nog als 
varkensvoer te verwerken.

Directiechauffeur

Ik heet Johannis, met een ‘i’. Geboren in 1928 in West-
maas, in de Hoekse Waard. Mijn vader ging mijn ge-
boorte aangeven en de dienstdoende ambtenaar van de 
burgerlijke stand was een boerenknul die mijn voornaam 
‘Johannes’ opschreef zoals hij het hoorde, dus met een  
‘i’. Uit de Hoekse Waard kom je wel meer ‘Johanissen’ 
tegen.

Mijn vader was zoon van een veehandelaar en ging zelf 
met paard en wagen spullen wegbrengen voor de boeren 
in de omgeving. Melktransport bijvoorbeeld. Na verloop 
van tijd breidde dat zich uit en ging hij met paarden en 
koetsen ook rijden voor trouwerijen en begrafenissen. 
Intussen kreeg hij voor het goederentransport concur-
rentie van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij. Begin 
jaren dertig kon hij het niet meer bolwerken en ging fail-
liet. Crisistijd. Familie in Gouda zei: kom bij ons wonen, 
hier is nog wel werk voor je. Zo kwam hij in dienst bij de 
Goudse Stoomblekerij en Garenspinnerij, aan de Turfsin-
gel, als chauffeur. Hij moest tot in het Gooi was ophalen 
en wegbrengen. En hij is er gebleven tot aan z’n pensi-

oen, als directie-chauffeur  voor meneer Scholten, als ik 
me niet vergis.

Wij woonden aan de Verlengde IJssellaan. Daar reed 
toen nog het Schoonhovense ‘Bokje’, zoals wij dat 
stoomtreintje noemden, met de eerste halte bij de Kar-
nemelksloot en de tweede bij Stolwijkersluis.

Melk uit Polsbroek

In mijn leertijd bij de gmf begon de oorlog. Ik zie nu nog 
de zwarte wolken van het bombardement op Rotterdam 
deze kant op komen. Het werd al snel moeilijker. We 
gingen achter de boerenkarren hangen om daar suiker-
bieten van af te jatten om iets te eten te hebben. Een 
nicht van ons lag in het Van Iterson-ziekenhuis met tbc, 
moest daar weg en kwam bij ons in huis. Er kwam een 
groot papier op het raam: ‘besmettelijke ziekte’, om de 
Duitsers af te schrikken. Intussen ging ik elke ochtend 
om vijf uur op de fiets van iemand anders naar een boer 
in Polsbroek, om een liter melk te halen voor die nicht. 
Zij had melk nodig voor haar tbc. Voor ik daar vertrok 
kreeg ik een fles wei te drinken, van de kaasmakerij. Dat 
is tegenwoordig voor de varkens. Op de fiets zaten ‘pit-

Jo Monster rond 1960 met drie collega’s van de GMF-tekenkamer: vlnr 
Fred de Gruil, Jo Monster, Jo van der Pool en Wijnand ’t Hart  (collectie 
Monster ) 
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to-banden’, zo noemden we dat. Was niet meer dan een 
soort tuinslang die om de velg lag. Anderen hadden in 
die tijd van touw een soort banden om de velg gelegd.

Maar toen ik zestien jaar was, werd het gevaarlijk voor 
mij. De bezetters konden me afvoeren naar Duitsland, 
voor werk. Ik ging naar Berkel en Rodenrijs, om bij een 
oom tomaten te plukken en ’s nachts wapens schoon te 
maken voor het verzet. Maar het was ook daar bloedlink. 
De moffen liepen er voortdurend razzia’s te houden. Dus 
ben ik toch weer naar huis gegaan, en heb ik me tot aan 
de bevrijding niet meer laten zien. Want je kon niemand 
vertrouwen. De buren konden tips geven aan de nsb. Je 
wist niet of ze de moffen hielpen. Als er gevaar dreigde, 
kroop ik onder het bed van die nicht met tbc.

De bevrijding was iets geweldigs. Bij de Julianasluis 
zouden de Amerikaanse vliegtuigen voedsel komen 
droppen. Wij daar naartoe gerend natuurlijk. Wittebrood 
en boter. Dat was als gebak voor ons. En op de Markt en 
op de Kleiweg liep de hele bevolking te dansen.

B-25 Mitchell

Meteen na de bevrijding  kon ik weer terug bij de gmf, 
als derde handje, zo heette dat toen als je hulpje van 
een monteur was. Maar al snel kwam voor mij de keuring 
voor de militaire dienst. Ik wil graag bij de luchtmacht of 
bij de marine, zei ik, want ik wilde geen zandhaas wor-
den. Ik wilde alles weten van die grote stermotoren in de 
legervliegtuigen. De selectie-officier gaf me geen enkele 
kans. Maar ik wees op een affiche achter hem met de 
tekst ‘De juiste man op de juiste plaats’. Ik vertelde over 
mijn technische ervaring. Daarna kreeg ik inderdaad een 
oproep voor de luchtmacht en ik moest naar Indië. Uit 
en thuis 12 maanden zou het zijn, maar het werden 34 
maanden.

We gingen met de Waterman, een zeereis van vijf we-
ken. Eerst acclimatiseren in Batavia, en wennen aan het 
Indische eten. Iemand van ons had een eethuisje gevon-
den waar ze rijst met boter en suiker serveerden. Daar 
gingen we naar toe, want dat was vertrouwd. Tot de 
dienstarts het ontdekte en zei dat we toch echt aan het 
plaatselijke voedsel moesten wennen.

Van de 300 jongens met wie ik gegaan ben, zijn daar 
30 gesneuveld. We hebben onder strotten van vuur ge-
legen. Toch had ik het niet willen missen. Ik ben er meer 
mens van geworden en geleerd wat het leven is. Van m’n 
schepper heb ik talenten gekregen en die heb ik kunnen 
benutten, ook daar, al snap ik zelf niet altijd hoe.

Het was niet makkelijk. Ik kwam er als 19-jarige jon-
gen. De verleiding van de vrouwen daar. Jonge meisjes 
met de borsten bloot. Het gevecht met jezelf om dan 
braaf te blijven. Het is me gelukt, en dat heb ik aan m’n 
geloof te danken. Andere soldaten liepen geslachtsziek-
ten op en moesten naar het ziekenhuis. Ik heb daar heel 
veel jongens naar de donder zien gaan. 

Maar het werk vond ik geweldig. Ik werd vliegtuigmo-
tor-monteur en leerde steeds meer. Kreeg de leiding 
over een ploegje van vier soldaten, verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de motoren van de B-25 Mit-
chells. En ook voor het proefdraaien van die motoren. 
Zo werd ik boordwerktuigkundige, en moest ik dus mee 
de lucht in.

De eerste keer scheet ik bagger. Dat was een test-
vlucht met kapitein Hagers, vlieger op de tweemotorige 
B-25. Toen we eenmaal op hoogte vlogen, zei hij dat ik 
de rechtermotor moest afzetten. Ik snapte het niet. Wist 
niet dat zo’n groot tweemotorig vliegtuig op één motor 
ook verder kon. Dus rechtermotor uit, en na een tijdje 
weer aan. Daarna moest ik  natuurlijk de motor aan de 
linkervleugel afzetten, en weer aan. 

De B-25 Mitchell in Nederlandse dienst 
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Bijna ’n buiklanding

Aan het eind van een andere vlucht met Hagers ging het 
landingsgestel wel uit, maar niet in de vergrendeling. 
Dus de wielen naar binnen  en opnieuw uit: weer niet in 
de lock. Hagers meldde via de radio aan het vliegveld dat 
we problemen hadden en dat we misschien een buiklan-
ding zouden moeten maken, met alle risico’s van dien. 
Maar hij wilde eerst nog iets anders proberen. We stegen 
naar grote hoogte en vandaar dook Hagers steil naar de 
aarde. In die duikvlucht deed hij eerst de wielen uit en 
toen de remkleppen vol open. En ja: door de schok van 
die remkleppen schoot het landingsgestel nu wel in de 
vergrendeling weg. Op de landingsbaan kregen we een 
welkom, met applaus. Ik dacht: nu wil ik wel een borrel-
tje, om van de schrik te bekomen. Maar nee: Hagers en ik 
moesten meteen weer naar boven, met een andere B-25. 
Want anders durf je nooit meer te vliegen.

Die kapitein Hagers vond het ook wel leuk om een rot-
streekje uit te halen. Vanuit de lucht  zagen we ’n keer 
een compagnie soldaten marcheren op het exercitieter-
rein. Hij zei tegen me: wedden dat we die lui allemaal 
plat op de grond krijgen? Hij stuurde de B-25 scherp 
naar beneden en raasde op een meter of vijftien over dat 
terrein heen. En inderdaad, al die jongens met hun ge-
zicht op de grond. Wij lachen natuurlijk. Dat soort din-
gen kon toen nog.

Vlak voor een vlucht was ik twee cilinders van zo’n 
grote vliegtuigmotor aan het verwisselen. Kwam er een 
jong luitenantje naar me toe en zei dat hij mee wilde op 
onze trip naar Bandung. Of ik z’n koffer maar vast in het 
bomruim wilde zetten. Dat weigerde ik. En hij wilde tij-
dens de vlucht in de cockpit zitten. Maar dat hield Ha-
gers tegen. De luitenant mocht achterin zitten, naast z’n 
koffer. Meteen na de start deed Hagers net alsof we in 
heel onrustige lucht kwamen. Hij liet de kist alle kanten 
op stuiteren. Nou, na de landing zag die luitenant letter-
lijk groen en geel en hij stonk enorm omdat hij over z’n 
nek was gegaan in de lucht.

Ik kan nog wel eens kwaad worden over wat nu gezegd 
wordt over de actie-Westerling, over het achteraf vol-
komen kapot maken van Westerling. Natuurlijk was niet 

Elk jaar stond Jo Monster voor de gmf drie weken op de beurs Anuga in 
Keulen. Hier geeft hij uitleg over een machine  (collectie Monster )

alles goed wat Westerling deed in Indië. Maar je hoort 
nooit wat die ploppers daar met onze mensen uithaal-
den. Een heel peloton uitgeroeid. Nederlandse soldaten 
werden teruggevonden met hun afgesneden geslachts-
delen in de mond gepropt. Dat vergeten we wel eens.

Na bijna drie jaar was ik in 1952 terug. We kregen een 
kop koffie en een zak drop, en dat was het. We hadden 
geen cent. Pas vorig jaar had ik het gevoel dat er van ho-
gerhand enige waardering voor onze inzet in Indië kwam. 
Een mooie plechtigheid in de Ridderzaal, met prins Wil-
lem-Alexander er bij, dat was goed.

Bidden voor baankeuze

Ik kon kiezen uit drie banen. Met mijn vliegtuigervaring 
kon ik bij Fokker terecht, die net begonnen was met de 
licentie-productie van de Gloster Meteor, een van de 
eerste straaljagers. Bij de universiteit van Leiden kon 
ik laboratoriumapparatuur gaan maken. En ik kon terug 
naar de Goudse Machine Fabriek. In mijn gebeden heb 
ik gevraagd wat ik het beste kon doen. Terug naar de 
gmf, was de boodschap die ik doorkreeg. Daar luisterde 
ik naar. Want alles is gestuurd door het geloof, dat wist 
ik heel zeker.  Kiezen voor de gmf had ook als praktisch 
voordeel dat ik bij mijn ouders kon blijven wonen.

En ik voelde me op m’n gemak bij de gmf en kreeg er 
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Dood in m’n armen

Daarnaast was ik, op verzoek van de gmf, ook actief als 
ehbo-er. De fabriek vond verbetering van de arbeidsom-
standigheden belangrijk, dus ook de veiligheid. En om-
dat ik ehbo-er in het bedrijf was, kon ik ook uitrukken. 
Een fietser sloeg vanaf de Kattensingel linksaf de Van 
Strijenstraat in, zonder hand uit te steken. Bleek later 
een rij-instructeur te zijn, nota bene. Die man werd bij 
het oversteken geschept door een vrachtauto, fataal he-
laas. Is op straat in mijn armen gestorven.

Van jongsaf ben ik actief geweest in de kerk. Eerst in de 
knapenvereniging, later de jongelingenvereniging, waar-
van ik voorzitter werd. Daarna ruim dertig jaar lid van de 
kerkeraad van de gereformeerde kerk aan de Turfmarkt. 
Eén periode als diaken en drie perioden als ouderling.  
Je moest zorgen voor de armlastigen, en hulp bieden bij 
ziekte of overlijden. Dertig gezinnen onder je hoede, bij 
wie je minstens eenmaal per jaar op huisbezoek ging. En 
dan aan de dominee rapporteren, zodat die wist wat in 
z’n gemeente leefde.

Het was een combinatie van sociaal werk en begelei-

veel kansen. Als ik een machine zag, wist ik al snel: dit 
en dat kan beter. Vaak zag niemand anders dat. Ik heb 
het nog steeds. Vorig jaar waren ze hier naast de Rons-
sehof een bouwkraan aan het installeren. Ik ging met de 
uitvoerder praten: waarom doe je het zo, het kan anders, 
makkelijker. En ik leg uit wat ik bedoel. Zegt hij: je hebt 
gelijk, daar hebben wij nog nooit aan gedacht. Inzicht, 
relativeren, nadenken, oplossingen zoeken: het zijn ga-
ven die ik kreeg van m’n schepper, geen verdiensten van 
mij.

Spookhuis

Bij de gmf kon ik verder komen. Directeur Hupkes 
stuurde me al gauw naar de jaarlijkse machinebeurs in 
Utrecht. Daar speurde ik naar oplossingen voor prakti-
sche problemen in onze fabriek. Als de kermis in Gouda 
opgebouwd werd, kreeg ik vrij om daar te gaan kijken. 
Bijvoorbeeld om na te gaan hoe de techniek van het 
spookhuis onder de vloer was weggewerkt. Dat vond ik 
fascinerend en het vergrootte mijn inzicht, dat ik weer 
kon gebruiken bij het ontwerp-werk bij de gmf.

Ik was nog geen dertig jaar oud toen de gmf me al naar 
achter het IJzeren Gordijn stuurde. Om ergens een ma-
chientje op te meten en te bekijken of wij dat konden 
maken. Zo’n uitdaging nam ik altijd aan. Ik heb nooit ge-
zegd: dat doe ik niet of dat kan ik niet. Kan niet, dat is 
voor mij gelijk aan het einde, de dood. Ik werd een soort 
levende reclame voor de gmf. Als de fabriek een offerte 
wegstuurde, kreeg ik thuis wel eens een telefoontje van 
die klant: sta jij er achter?  Vanuit de halve wereld kreeg 
ik vragen om advies, soms midden in de nacht. Mijn 
vrouw Riet zei: ben je met mij getrouwd of met de gmf? 
Ja, inderdaad, ik zat soms thuis wel tot halverwege de 
nacht oplossingen te bedenken voor technische proble-
men.

Directeur Hupkes zei: deze klant wil dit of dat. Kunnen 
wij dat maken? Dan ging ik rustig weken zitten denken en 
tekenen. De tekenkamer aan de Kattensingel bleef voor 
mij ’s avonds altijd open. En dan een proefmachine ma-
ken, uittesten en kijken of we het in productie konden 
nemen. Heerlijk, als dat lukte.

Overzicht van het complex van de Goudse Machine Fabriek aan de Kat-
tensingel   (collectie Monster)
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 Uitpraten

We hebben altijd een goed huwelijk gehad. Nog steeds 
verliefd. Belangrijk is dat je dingen uitpraat. Ook als dat 
moeilijk is. We hebben eens tot laat in de nacht doorge-
praat, terwijl ik voor dag en dauw op moest, naar Schip-
hol, voor een klus in noord-Finland. Ik ben op het vlieg-
veld en bel Riet nog even. Ik vroeg: is alles nu weer goed? 
Ja, hoezo? Nou, zei ik, als je ‘nee’ had gezegd, verscheur 
ik nu m’n instapkaart en kom ik meteen terug naar huis. 
Dus als je woorden hebt onderling, moet je dat samen 
altijd zo snel mogelijk wegwerken.Met een schone lei 
opnieuw beginnen, dat is belangrijk.

Op een van m’n reizen voor de gmf zat ik op ’n avond 
aan de hotelbar in Minsk met een Nederlander te pra-
ten. Hij zei dat hij twaalf jaar getrouwd was, maar ging 
scheiden. Waarom? Omdat mijn vrouw mij qua seks geen 
nieuws meer te bieden heeft, zei hij. Toen heb ik hem 
keihard uitgescholden. Ik zei: heb jij je wel eens afge-
vraagd wat jouw vrouw in bed eigenlijk aan jou te bele-
ven heeft? Hij stond op van z’n kruk, liet z’n glas staan en 
liep weg. Nooit meer teruggezien.

We hebben drie geweldige kinderen, die nog regelma-
tig naar Gouda komen. Sjaak is mede-oprichter en direc-
tielid van de christelijke stichting De Hoop in Dordrecht, 
een groot dorp voor opvang van ex-drugsverslaafden. En 
hij is met de stichting ProRomi erg actief in Roemenië 
voor zigeunerhulp. Zijn dochter Larissa is in Iran bezig 
met opleiden en naar werk en zelfstandig wonen van 
ook weer ex-drugsklanten. Onze tweede zoon Han is in 
Hoorn personeelschef bij een fruitgroothandel met ruim 
duizend  werknemers. Derde is Petra, nu ook bij De Hoop 
in Dordrecht, als secretaresse en verpleegkundige. Ook 
haar man Arie Kortleven, die voorheen een supermarkt 
had aan de Jan Luykenstraat hier, werkt nu bij De Hoop.

Moppen

Na mijn pensioen ben ik sociaal actief gebleven. Ik ging 
biljarten, waar ik me daarvoor nooit de tijd voor gunde. 
Ik ben nog steeds jurylid en speler in de Goudse com-
petitie, met 48 wedstrijden in het jaar. Ik kan me er in 

ding in het geloof. We konden de leden van de kerkge-
meente er op wijzen als ze iets verkeerds deden, maar 
we hadden natuurlijk zwijgplicht. Ik heb het meegemaakt 
dat ‘n keurige kerkganger op zakenreis met andere vrou-
wen bezig ging. Als je dan allebei weer thuis was, zei je 
daar iets van, om te waarschuwen. Als ze zoiets in de 
wind sloegen, zei ik: dan moet je het later zelf maar voor 
God zien te verantwoorden. Op mijn zestigste ben ik met 
dat kerkwerk gestopt, mede omdat ik toen ook met m’n 
werk bij de gmf kon stoppen. Ik zei: vanaf nu ga ik voor 
mijn vrouw en kinderen leven.

Riet en ik hebben elkaar gewoon hier op straat in Gou-
da leren kennen. Maria Griffioen.  Haar moeder en haar 
opa brachten met een zeilschip turf vanaf Drenthe naar 
Gouda, naar de Turfmarkt natuurlijk. Ook haalden ze met 
hun schip boomstammen uit Frankrijk en België, brach-
ten die naar een zagerij in Helmond en voeren vervolgens 
de planken naar Gouda voor de huizenbouw hier.

Jo Monster aan z’n bureau op de hoek Kattensingel / Van Strijenstraat, 
rond 1980.  (collectie Monster)
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ontspannen, tijdens en na het spel met de anderen pra-
ten over alles, plezier hebben en moppen vertellen. Veel 
lachen, je weet hoe dat gaat met mannen onder elkaar.

Bijna tien jaar reisleider voor DrieTours in Driebergen, 
een christelijke reisorganisatie. Altijd per bus, naar Hon-
garije, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Italië, Duitsland 
en België. Moest ik natuurlijk veel voorstudies voor ma-
ken,  boeken en reisgidsen lezen, met hotels overleggen 
over de maaltijden, etceterea. 

Lid van de cliëntenraad van zorgcentrum Ronssehof, 
waar Riet en ik heel tevreden wonen in een aanleunhuis. 
Als ik voor het slapen gaan in m’n blote kont voor de 
spiegel sta, zie ik m’n eigen gebreken heus wel. Maar als 
ik een duidelijke mening heb, sta ik daarvoor en ga ik 
niet opzij. Dus ik heb wel eens ‘n meningsverschil met 
de leiding hier in Ronssehof. Als je redelijke argumenten 
hebt, krijg je daar erkenning voor. Dat was ook zo bij de 
recente directiewisseling.

We hebben de benoeming van Jos de Lang van harte 
gesteund, en inmiddels heeft hij hier een vaste aanstel-
ling. Zijn voorganger Willem Bezemer werkte hier al heel 
lang. Die klom op van verpleegkundige tot vestigingsma-
nager. Maar met de nieuwe Ronssehof werd de klus te 
groot voor hem.

Ik was ook nog bestuurslid van de huurdersvereniging 
Ronssehof , die ik mede-opgericht heb. Tot eind 2011, 
toen heb ik er een punt achter gezet. Anders ga ik er zelf 
aan onderdoor, dacht ik.

En lang gast-docent op scholengemeenschappen in 
Zuid-Holland. Om de jeugd kennis te laten maken met 
vakwerk, met ambachten. Want daar kun je altijd in 
doorgroeien, is nog steeds mijn overtuiging. Als ik vroeg 
in zo’n klas: wat willen jullie worden, dan hoorde ik altijd 
dingen als dierenarts  of zoiets. Ik zei dan: je gaat leren 
voor de werkloosheid, want zoveel dierenartsen hebben 
we straks niet nodig. 

God in Iran

Op een reis voor de gmf naar Iran heb ik de Heere ge-
zien, dat weet ik heel zeker. Het was in januari 1985, 
toen Iran volop in oorlog lag met Irak. In Mashad, in het 

noordoosten van Iran, kwam een fabriek voor het maken 
van sap uit appels en peren. Nectar, noemden ze dat in 
de reclame zelfs. Mashad was toen al een stad van drie 
miljoen mensen. De gmf leverde de machines voor het 
schillen van die vruchten. En iemand van ons moest er 
naar toe om die machines op gang te helpen. Niemand 
wilde, ik wel. Maar ik zag er tegenop als tegen een berg 
en wist van niets. Alleen de naam van het hotel dat voor 
me geboekt was. Ik moest een zwart gat in. Uiteindelijk 
heeft die zakenreis m’n geloof versterkt.

Het is een lang verhaal, maar in het kort als volgt. gmf 
liet me altijd eerste klas vliegen. In het vliegtuig naar Te-
heran zat ik naast een staffunctionaris van Iran Air. De 
man naast me merkte dat ik me niet helemaal op m’n 
gemak voelde over wat me te wachten stond. In Teheran 
zou ik moeten overstappen naar Mashad. Hij bood me 
hulp aan. Op het vliegveld stonden 200 mensen voor de 
douane, heel veel vrouwen in boerka. Het ging tergend 
langzaam. Daar stond deze christenhond dan tussen al 
die als aalscholvers verklede vrouwen. Mijn buurman 
vroeg me wat geld en zei dat ik op hem moest wachten. 
Vijf uur later kwam hij terug en loodste me soepel langs 
de douane. Daarna bleek dat ik voor m’n binnenlandse 
vlucht naar Mashad eerst naar een ander vliegveld van 
Teheran moest. Was ik niet op voorbereid. Hij regelde 
een privé-transport, zodat ik ineens bij een vreemde 

Met zijn vrouw Riet tevreden wonend in een zelfstandig appartement in 
de Ronssehof  ( foto: Cornelis de Keizer/Empire Imaging)
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zei ze. Dat was ook geen toeval, natuurlijk. God brengt je 
naar iemand die je kan helpen. Dat kun je niet verklaren, 
maar  toeval is het niet. Het is er gewoon.

De Heere

Ik ben geen poepekak, geen status-mens. Uiterlijkheid 
zegt mij weinig, daar kijk ik doorheen. Vreselijke hekel 
aan mensen die zich dikker voordoen dan ze zijn. Een 
kwartiertje met iemand praten en in de ogen kijken, dan 
ken je die persoon wel. Als je voldoende mensenkennis 
hebt opgedaan, dan zie je aan de uitstraling van de ander 
meteen wie je voor je hebt. 

Ik ben in wezen een eenzame knul, maar ik ben niet 
alleen. De Heere is bij mij. Hij heeft met mij een plan 
gehad. Het is allemaal zijn werk, ik mag zijn lof verkon-
digen. Ik ben niet bang voor de dood. Want ik weet dat 
ik dan naar huis ga. Dit klein Monstertje van Gouda heeft 
de Heere lief.’

vent in de auto zat. Op dat andere vliegveld bleek  m’n 
vlucht vol, en al op weg naar de startbaan ook, zei men. 
Wat nu? Daar tikte de Iran Air-man ineens weer op m’n 
schouder. Hij kon het vliegtuig ophouden en ’n stoel vrij 
krijgen, verzekerde hij. En dat lukte inderdaad. 

Pas in het hotel in Mashad hoorde ik bij welk bedrijf 
ik eigenlijk m’n klus had te doen. Ik vond het er moeilijk 
werken. Je mocht vrouwen niet aankijken en geen hand 
geven. En op zaterdag wilden de mensen niet werken, 
vanwege gebedsdag, maar dat deden ze toch voor me, 
omdat ze wisten dat ik weinig tijd had. Dus toen ik zei 
dat ik dan ook op zondag door wilde werken, als tegen-
prestatie, waardeerden zij dat weer erg. De Iranezen 
probeerden me geweldig te helpen.

Paar dagen daarna verliep mijn visum, dus ik wilde 
naar huis, naar mijn meisje. Maar de machines in die 
sapfabriek draaiden nog niet.  De directeur ging naar 
Teheran, om te proberen mijn visum te laten verlengen. 
Ik vertrouwde er niet op. Dus ging ik bidden, om toch 
maar snel weer thuis te mogen komen. Dat gaf me rust. 
Ik kreeg m’n paspoort terug, plus een nieuw visum. En 
toen de fabriek eenmaal goed draaide met die nieuwe 
schilmachines en ik dus weg kon, was mijn man van Iran 
Air er weer. Hij regelde een vlucht voor me naar Teheran, 
bleef daar in m’n hotel voor de overnachting en bracht 
me de volgende ochtend binnen het uur door de douane 
op het vliegveld.

Voor we afscheid namen nodigde ik hem thuis in Gou-
da uit, als hij ooit in Nederland zou komen. Maar ik heb 
deze boodschapper van God nooit meer gezien. Want 
dat was hij, daar ben ik van overtuigd. Straks in de hemel 
zien hij en ik elkaar weer. Ik weet dat. De Heere is altijd 
bij ons. Hij zorgt voor ons. Andere mensen zeggen over 
zo’n verhaal: dat is allemaal toeval. Maar dat is het niet. 
Er is geen toeval.

We hebben het gezien met mijn vrouw Riet. Zij heeft 
vijf keer kanker gehad, maar ze leeft nog en is gelukkig, 
vrolijk en geniet van het leven. Op zeker moment was 
haar gezegd dat ze nog maar ’n paar weken te leven had. 
Ze zat alleen maar te huilen. Kregen we een telefoon-
tje van een domineesvrouw die we op vakantie op Kreta 
hadden leren kennen. Ik voel dat Riet mij nodig heeft, 

Jo Monster met uitzicht op het nieuwe Huis van de stad (foto: Cornelis 
de Keizer/Empire Imaging)
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lezingen
Maandag 3 september staat de lezing in het teken van 
de Open Monumentendag. De lezing wordt verzorgd 
door Carla Oldenburger en heeft als onderwerp ‘Groen van 
toen’. 

Maandag 26 november verzorgt Arjan van ’t Riet een 
lezing over turfwinning.

De locatie van de lezingen is Zaal Concordia, Westhaven 27.

jubileum 
Vrijdag 12 oktober a.s. viert historische vereniging die Gou-
de haar 80 jarig jubileum. Op deze feestelijke avond, die in 
de St. Janskerk zal plaatsvinden, wordt het eerste exemplaar 
van het nieuwe Straatnamenboek gepresenteerd. Nadere 
bijzonderheden vindt u in de Nieuwsbrief. Houd deze dus 
in de gaten!

AgendaAuteurs

Henny van Dolder-de Wit is redacteur van dit blad 
en schrijft ook dit jaar weer mee aan de uitgave 
Erfgoud dat ter gelegenheid van Open Momumen-
tendag zal verschijnen. 

Jet Rijlaarsdam studeerde geschiedenis in Gro-
ningen. Vanaf 1970 was zij tot 2005 als lerares 
geschiedenis werkzaam aan het Minkema-College 
te Woerden. In 2010 promoveerde zij aan de Vrije 
Universiteit op het proefschrift ‘Want ik verlang 
zeer naar de school’. Twee schoolhoofden en de 
dagelijkse gang van zaken bij het openbaar lager 
onderwijs in Schoonhoven in de tweede helft van 
de negentiende eeuw (Ridderkerk 2010). In  de lijn 
van haar proefschrift verzorgt zij voordrachten en 
publicaties over plaatselijke onderwijsaangelegen-
heden met name in de Krimpenerwaard en aanpa-
lende gebieden.    

Miranda van Elswijk is publiciste en organiseert 
jaarlijks de stadswandeling van die Goude. Daar-
naast verzorgt zij de periodieke Nieuwsbrief van de 
vereniging.

Imelda van der Linden is redacteur van dit blad en 
verzorgt de rubriek Museumstuk.

Peter van Eijkelenburg is vaste medewerker en 
verzorgt de rubriek Gouwe Verhalen.  
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