
Paul Kruger in Gouda
Gouda en de Tweede  
Boerenoorlog 1899-1902

Unieke gekleurde 
nieuwjaarskaart uit 1791

Een actieve Marokkaanse 
vrouw in Gouda

ja
ar

ga
ng

 2
8 

| j
an

ua
ri 

20
11

 | 

1



Op doorreis: Paul Kruger in Gouda
Gouda en de Tweede Boerenoorlog 1899-1902

Goudana: Unieke gekleurde nieuwjaarskaart uit 1791

MuseumStuk: Saaie mannen

Assia Chouli-Ben Chekh
Een actieve Marokkaanse vrouw in Gouda

Goudse historie in het nieuws

Gouwe verhalen: Bob en Els Visser

Op de voorpagina: Station Gouda Staatsspoor in 1900 (sahm)  
Hier bracht de Goudse bevolking op 6 december 1900 een groet aan president Paul Kruger  
Op de achterzijde: De Krugerlaan rond 1900 (sahm) 

tijdschrift van de historische vereniging die Goude

4

22

26

28

33

34



3

Ti
di

ng
e 

20
11

Redactioneel

In het oktobernummer van 2009 spraken we op deze 
plek over het MuseumGoudA. Wij constateerden dat het 
museum het aloude karakter van een historisch stads-
museum was kwijtgeraakt. Van de geschiedenis van Gou-
da was nog maar weinig te herkennen. Wij stelden voor 
om onder meer met behulp van de Goudse Canon de 
stadsgeschiedenis weer zichtbaar in het museum terug 
te brengen. Ondertussen hebben wij zelf al een voorzet 
gegeven met onze nieuwe rubriek MuseumStuk.

Inmiddels is er een nieuwe directeur aangetreden. U 
las hierover al in het vorige nummer. Het is Gerard de 
Kleijn. In het Algemeen Dagblad van 13 november jongst-
leden geeft hij precies aan wat wij toen ook al in grote lij-
nen schreven: ‘Het museum is nu te veel van alles en nog 
wat. Het moet vooral de geschiedenis van Gouda gaan 
vertellen, van het bier en de pijpen tot het Gouds pla-
teel, inclusief het werk van Goudse kunstenaars’. Gezien 
ons eerdere commentaar hoeft het geen betoog dat deze 
woorden ons, als liefhebbers van de geschiedenis van de 
stad, goed doen. In zijn verhaal geeft de directeur al een 
deel van zijn plannen prijs. De schuttersstukken komen 
terug in de grote zaal en de stijlkamers zullen met be-
hulp van de Goudse Canon veel meer de geschiedenis 
gaan vertellen. Wij wensen de heer De Kleijn van onze 
kant veel succes toe en waar mogelijk willen wij hem ook 
graag met raad en daad terzijde staan.

Overigens bleek maar weer eens dat musea soms een 
ware schat aan materiaal in huis hebben. Via Jan Willem 

Klein van het Goudse archief werden wij geattendeerd 
op het bestaan van een album dat de Goudse bevolking 
in 1901 speciaal voor president Paul Kruger liet vervaar-
digen. Meer hierover is te lezen in het eerste artikel 
van dit nummer: ‘Op doorreis: Paul Kruger in Gouda’. 
Dit pronkstuk wordt bewaard in het Paul Kruger House 
Museum in Pretoria. Contact met het museum leverde 
enkele fraaie illustraties op. Uiteraard gaat onze dank 
uit naar dit museum, in het bijzonder junior naar con-
servator Nikki Haw, die enkele pagina’s fotografeerde en 
opstuurde en natuurlijk ook naar onze tipgever zonder 
wie wij niet hadden geweten dat het album zich nu in 
Pretoria bevond.

Het stadhuis. Een bladzijde uit het album dat namens de Goudse bevol-
king aan de president werd aangeboden. (Collectie: Paul Kruger House 
Museum) 
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Op 6 december 1900 was een enorme me-
nigte verzameld op en rondom het Goudse 
station. Op het perron stond het voltallige 
gemeentebestuur, vergezeld van de verte-
genwoordigers van vrijwel alle organisaties 
en verenigingen die Gouda op dat moment 
rijk was. Het wachten was op een bijzondere 
treinreiziger. Het was niemand minder dan 
Paul Kruger, president van Transvaal, gele-
gen in zuidelijk Afrika. Zijn land was op dat 
moment in een bloedige strijd verwikkeld 
met Groot-Brittannië. Toen de trein halt 
hield werd Kruger toegesproken en uitbun-
dig toegezongen, waarna hij zijn reis ver-
volgde. De ontvangst duurde niet veel langer 
dan vijf minuten, maar dat deed niets af aan 
het enorme enthousiasme van de Goudse 
bevolking. Waar kwam deze geestdrift van-
daan? En waarom werd de president van een 
klein land aan het andere einde van de we-
reld ook in Gouda zo bejubeld? 

Op doorreis: Paul Kruger in Gouda
gouda en de tweede boerenoorlog, 1899-1902

Ronald van der Wal

Prent getiteld ‘De kafferaanvaal op het Boerenleger’ in L. Penning, Transvaal-
sche Historische verhalen. De helden van Zuid-Afrika, Gorinchem, 1900.

De aanloop naar de Tweede Boerenoorlog

Om het enorme enthousiasme te kunnen verklaren moe-
ten we terug naar het begin van de Tweede Boerenoorlog. 
In 1806 verloor Nederland het gezag over de Kaapkolonie 
aan Groot-Brittannië. Om zich aan de Britse heerschappij 
te onttrekken was een grote groep van de van oorsprong 
grotendeels uit Nederland afkomstige kolonisten, aange-
duid als ‘boeren’, in de periode van 1835-1837 naar het 
noorden getrokken waar zij de Boerenrepublieken Oranje 
Vrijstaat en de Zuid-Afrikaanse Republiek, beter bekend 
als Transvaal, stichtten. Hier konden de boeren in alle af-
zondering werken aan hun eigen godvruchtige en agrari-
sche samenleving.1 

Als gevolg van grote diamant- en goudvondsten kreeg 

1. I. van de Wijdeven, ‘Boerenslimheid tegen Britse overmacht’, in 
Historisch Nieuwsblad, 2010, nr. 5, p. 39; T. Pakenham, The Boer War, 
Guersney, 1988; H.L. Wesseling, Verdeel en heers. De deling van Afrika 
1880-1914, Amsterdam, 1992.
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ook dit gebied in de jaren 1870 voor Groot Brittannië 
economisch belang. In 1880 deden de Britten een eerste 
poging om het gebied te annexeren, wat leidde tot de 
Eerste Boerenoorlog, die in 1881 in het voordeel van de 
boeren werd beslecht. De spanning tussen beide landen 
bleef. De Britse regering maakte zich vooral zorgen over 
de vele Engelsen die in de goud en diamantmijnen in de 
boerenrepublieken werkten. Hoewel hun aantal gestaag 
groeide werden zij als tweede rangsburgers, ook wel uit-
landers genoemd, behandeld. Onderhandelingen over 
de positie van de uitlanders mislukten, waarop het Britse 
gezag in Zuid-Afrika doelbewust aanstuurde op een con-
frontatie. Britse troepen werden aan de grens van Trans-
vaal samengetrokken. 

De president van Transvaal, Paul Kruger, verzekerde 
zich van de steun van president Martinus Steyn van de 
aangrenzende Oranje Vrijstaat. In september 1899 eiste 
Kruger de terugtrekking van de Britse troepen aan zijn 
grenzen. Groot Brittannië gaf taal noch teken. Op 11 
oktober voerden de boeren hun eerste aanvallen op de 
Britse posities uit.

De boerenstrijdmacht bestond uit iets meer dan 
35.000 zogeheten boerencommando’s. Zij waren goed 
geoefend, goed gemotiveerd en vrijwel allen bereden, 
wat hen een groot voordeel gaf op het oorlogsterrein. 
Bovendien kenden zij het ruige en desolate gebied als 
hun broekzak. In de eerste fase van de oorlog brachten 
de boeren hun vijand dan ook enkele gevoelige slagen 
toe. De Britse garnizoenen van Mafeking, Ladysmith en 
Kimberley, het centrum van het diamantbedrijf, werden 
omsingeld en belegerd. Pogingen om deze plaatsen te 
ontzetten draaiden uit op een militair fiasco en kostte 
aan duizenden Britse soldaten het leven. 

Paul Kruger

De boeren van Transvaal gingen door het vuur voor hun 
leider president Paul Kruger. Foto’s van de president la-
ten een op het eerste gezicht weinig charismatische per-
soon zien. Meestal zittend afgebeeld, in stemmig zwart 
gekleed met hoge hoed en grijze ringbaard was Kruger 
het archetype van een Zuid-Afrikaanse boer. Hij was in 

1825 geboren als zoon van 
een trekboer. Op tienjari-
ge leeftijd trok hij met zijn 
ouders naar het noorden. 
Al in zijn tienerjaren viel 
hij op door zijn talent voor 
militaire zaken. In 1858 
werd hij tot commandant-
generaal benoemd, de op 
een na hoogste functie in 
de staat. Hij vocht met zijn 
mannen tegen de Zoeloes. 

Op 30 december 1880 
werd hij benoemd tot pre-
sident van Transvaal. Suc-
cesvol loodste hij zijn land 
door de Eerste Boerenoor-
log, wat hem wereldwijde faam opleverde als de stand-
vastige en dappere leider van een klein staatje dat het 
machtige Britse Empire had weten te weerstaan. Kruger 
werd nog drie keer herkozen, de laatste keer in 1898. 

Ook op religieus terrein toonde de jonge boer leider-
schap. In 1859 richtte hij met enkele medestanders de 
Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika op. De kerk zou een 
sterke basis vormen voor de nieuwe staat. Kruger was 
een diepgelovig man. Hij vertelde menigmaal dat er voor 
hem slechts één boek bestond en dat was de Bijbel. 

Steun voor de boeren

Europa reageerde geschokt op het nieuws van de oor-
log. Verontwaardigd wees men met de beschuldigende 
vinger naar Groot-Brittannië. Dat gebeurde in Duitsland, 
in Frankrijk en in Rusland en had alles te maken met de 
toenmalige internationale verhoudingen. Het Britse im-
perialisme, het streven naar een groot wereldrijk, had 
meer vijanden dan vrienden gemaakt. Massaal betuigde 
de bevolking haar sympathie aan de beide boerenrepu-
blieken. 

In Nederland was de situatie niet anders. Ongeacht 
godsdienstige gezindte of politieke kleur schaarde men 
zich achter de boeren. Die solidariteit werd mede inge-

Paul Kruger (Paul Kruger House Museum) 
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geven door de ideeën over een groot Nederland. Het 
einde van de negentiende eeuw was een periode van 
grote veranderingen, die de weg effenden naar een vol-
waardige parlementaire democratie en sociale wetge-
ving. De standenmaatschappij veranderde in een ver-
zuilde massamaatschappij. Deze veranderingen riepen 
ook een heftig nationalisme op. Er was een behoefte aan 
een duidelijke Nederlandse identiteit. 

Hoewel Nederland in de internationale politiek nog 
maar een bescheiden rol speelde was het land in de ogen 
van veel mensen groter dan zijn territoriale grenzen. Er 
was sprake van een Nederlandse stam, waartoe niet al-
leen de Vlamingen behoorden maar ook de Zuid-Afri-
kaanse boeren.2  Op zich was dat geen vreemde gedach-
te. Veel boeren hadden immers hun wortels in Nederland 
liggen. Hun taal was een afgeleide van het Nederlands en 
zij hingen het gereformeerde, calvinistische, geloof aan 
waarmee veel Nederlanders zich prima konden identifi-
ceren.3  

Nederland was vanaf de jaren tachtig ook steeds meer 
betrokken bij de ontwikkeling van Transvaal. Veel Neder-
landers werkten er als ingenieur, onderwijzer, predikant, 
journalist en jurist. De persoonlijke adviseur van Kruger, 
W.J. Leyds, was Nederlander.4 De in 1881 opgerichte Ne-
derlandse Zuid-Afrika Vereniging (nzav) speelde hierbij 
een centrale rol. Deze organisatie riep mensen op om 
hun kennis en vaardigheden ter beschikking te stellen 
van de boerenrepublieken. De organisatie was wijd ver-
takt en had ook een Goudse afdeling. In het bestuur zat 

Boerencommandos klaar voor vertrek naar het frontgebied 

onder meer de directeur van de Stearine Kaarsenfabriek, 
H. IJssel de Schepper.

Tenslotte wekte ook het Britse koloniale beleid in Afri-
ka ook veel irritatie. Al tijdens de Eerste Boerenoorlog 
had de Nederlandse bevolking de Britse agressie sterk 
afgekeurd. De ergernissen namen toe toen de Britse re-
gering in juni 1899 de deelname afwees van vertegen-
woordigers van de beide boerenrepublieken aan de in-
ternationale vredesconferentie in Huis ten Bosch in Den 
Haag. 

De Goudsche Courant en de Boerenoorlog

Ook in Gouda liepen de emoties hoog op. Net als elders 
werden deze opgeroepen door een mengsel van veront-
waardiging over de ongelijke strijd en enthousiasme over 
de onverwachte militaire successen die de kleine boe-
renstaatjes op het machtige tegenstander behaalden. 

Hoewel er in Gouda verschillende kranten en tijd-
schriften werden gelezen, was de Goudsche Courant de 
belangrijkste bron van informatie. Dagelijks werd de 
Gouwenaar op hoogte gehouden van de laatste vorde-
ringen op het verre strijdtoneel. Elke dag opnieuw bracht 
het blad de laatste berichten van het front. De redac-
tie had geen eigen correspondent in Afrika en was dus 
voor dit wereldnieuws afhankelijk van de grote landelijke 
dagbladen. Een groot deel van het nieuws ontleende zij 
ook aan de buitenlandse pers. Daaronder waren ook de 
Britse kranten, die vrijwel allemaal een eigen journalist 
in het gebied hadden. Probleem was dan wel dat het 
nieuws geschreven was vanuit een Brits perspectief. De 
Goudsche Courant sprak dan ook geregeld over de ‘jingo-
pers’, wat beslist geen compliment was.

Over de gehele linie had de redactie weinig goede 
woorden over voor de Britten. De nieuwjaarsboodschap 
voor 1900 was één scherpe veroordeling aan het adres 
van de Britse regering. De redactie liet geen onduidelijk-
heid bestaan over wie schuld had aan de oorlog:
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zonder enige luxe. De zwarte bedienden en landarbei-
ders werden door de boeren menselijk behandeld.6  

Spannend om te lezen waren de persoonlijke versla-
gen van de strijd die na verloop van enkele weken na het 
uitbreken van de oorlog binnendruppelden. In meerdere 
gevallen betrof het de belevenissen van Nederlanders 
die op dat moment nog in één van de boerenrepublieken 
verbleven. Hun brieven werden door familieleden aan de 
redacties beschikbaar gesteld. Een aantal was afkomstig 
van mensen uit de regio en dat bracht de oorlog wel heel 
dichtbij. Een Schoonhovenaar schreef hoe het de boeren 
in zijn verblijfplaats Dundee was opgevallen dat er na het 
vertrek van de Britten zoveel nieuwe graven op het kerk-
hof waren bijgekomen. Allen waren voorzien met een 
bord met het opschrift: ter herinnering aan, maar zon-

Den bloedigen oorlog die in Zuid-Afrika woedt ten 
gevolge van de hebzucht en heerszucht van enkele 
staatkundigen en financiers, welke het Engelsche volk 
hebben weten te misleiden en te drijven tot een ver-
woeden aanval op de rechten en vrijheden van een 
volk dat alles achting en eerbied verdient en door 
stamverwantschap  ons Hollanders in den eersten 
plaats sympathiek is. 

De Britse regering werd beticht van een trouweloze dub-
belhartige politiek, iets waar zij volgens de redactie be-
rucht voor was.5 

In vrijwel alle berichten over de oorlog moesten de 
Britten het ontgelden. Keer op keer schreef de krant 
over de ongelijke strijd en de onverschrokken helden-
moed van de dappere boerenstrijders, die hun machtige 
tegenstander steeds weer te vlug af waren. De toon in 
de Goudsche Courant was dus pro-boers. Transvaal en 
Oranje Vrijstaat werden herhaaldelijk afgeschilderd als 
‘Hollandse Boerenrepublieken’ of ‘zusterrepublieken’, 
waarmee de verwantschap met de Nederlandse stam nog 
eens werd benadrukt.

Behalve het reguliere oorlogsnieuws was er ook ruimte 
voor verdieping. Zo verschenen er verscheidene artikelen 
over de achtergronden van de oorlog en de levenswijze 
van de boeren. In een van die artikelen werd de lezer een 
inkijk gegund in het dagelijks leven van een boerenge-
zin. Het was het beeld van een streng gelovige en hard 
werkende gemeenschap. Bij het ontbijt las het gezins-
hoofd meerdere malen voor uit Oude Testament en werd 
hardop gebeden door alle gezinsleden. De vrouwen aten 
aan een afzonderlijke tafel. Het leven was eenvoudig en 

2. H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en natio-
nalisme in Nederland 1870-1918, Groningen 1992, p. 11-13.
3. Zie ook: M. Bossenbroek, Holland op zijn breedst. Indië en Zuid 
Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900, Amsterdam 1996 en 
C.A.J. van Koppen, De Geuzen van de negentiende eeuw. Abraham Kuy-
per en Zuid-Afrika, Maarsen 1992.
4. E.H. Kossmann, De lage landen. Twee eeuwen Nederland en België, 
I, Amsterdam 1978, p. 350.
5. Goudsche Courant, 1-1-1900
6. Goudsche Courant, 22-11-1899

Lange Tiendeweg 60. Hier was het kantoor van de nzav gevestigd. 
Thans huist hier Duijvendijk Woninginrichting (foto: Cornelis de Keizer, 
Empire Imaging)
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der naam. Het schrift was op alle borden van dezelfde 
hand. Nieuwsgierig geworden gingen de Boeren aan het 
graven, en nu bleek dat er geen lijken in lagen, maar mu-
nitie. De Engelse militairen hadden de kogels en grana-
ten bij het verlaten van de plaats in alle haast begraven, 
hopende dat deze niet in handen van de vijand zouden 
vallen.7 Met dergelijke verhalen was de Goudsche Courant 
een belangrijke voedingsbron voor het pro-boerensenti-
ment in de stad.

Gouda in actie voor de Boeren

Amper een week na het uitbreken van de oorlog kwamen 
niet alleen landelijk maar ook in Gouda de eerste steun-
acties op gang. Overal kwam de bevolking in beweging. 
Liefdadigheid in wat voor vorm dan ook was geen on-
bekend fenomeen. De Goudse bevolking was vertrouwd 
met collectes voor de slachtoffers van rampen, zoals wa-
tersnood, brand of economische tegenslag. De gemeen-

te nam in veel gevallen de regierol op zich. Andere inza-
melingsacties werden door particulieren georganiseerd. 
Graag zag men dan ook zijn naam aan de actie verbon-
den. Aan het einde van de negentiende eeuw veranderde 
het karakter van deze steunacties. Er was sprake van een 
nieuwe humanitaire gevoeligheid. Mensen konden zich 
steeds meer verplaatsen in het lot van anderen. Er was 
sprake van een toenemend onbaatzuchtig mededogen. 

Die verandering werd mede veroorzaakt door de verzui-
ling, waarbij politieke en religieuze leiders hun aanhang 
opriepen om iets af te staan voor het goede doel.8 In 
Gouda waren het niet alleen de kerken en de kiesvereni-
gingen, die een rol zouden spelen, maar ook de scholen, 
de culturele en sportverenigingen. Het Rode Kruis kreeg 
in 1870 een Goudse afdeling die in dat jaar meer dan 
2300 gulden bijeenbracht ten bate van de slachtoffers 
van de Frans-Duitse Oorlog.9

Op 19 oktober 1899 startte de nzav een eerste grote 
landelijke inzamelingsactie voor de financiering van een 
veldambulance, een eenheid van voertuigen, middelen 
en personeel onder leiding van een of meerdere artsen, 
en voor de aanschaf van verbandmiddelen van het Ne-
derlandse Rode Kruis, die op dat moment op het oor-
logsterrein actief was. Een ander deel van het bedrag 
was bestemd voor ‘ondersteuning van door de strijd ver-
minkten en voor algemeene verzachting van de gevolgen 
van den oorlog’. De nzav werkte onder meer met inte-
kenlijsten waarop burgers zelf een bedrag konden invul-
len. In Gouda lag een dergelijke lijst in het agentschap 
van de nzav aan de Lange Tiendeweg 60.10  

In Gouda was het vooral de lokale afdeling van het 
Rode Kruis dat actie voerde voor de nzav. Het bestuur, 
dat geheel op dat moment geheel uit vrouwen bestond, 
stelde vrijwel onmiddellijk een bedrag van 150 gulden 
uit de afdelingskas beschikbaar. Volgens voorzitter me-
vrouw M.J. ten Bosch-Scholtens zat het Rode Kruis in 
Zuid-Afrika dringend om geld verlegen. Een eerste expe-
ditie waarbij een volledig Nederlands bemande ambulan-
ce hulp bood op het slagveld had al duizenden guldens 
gekost. De hulpmiddelen van de Rode Kruisverenigingen 
in Bloemfontijn en Pretoria moesten worden aangevuld.11 
De afdeling maakte zijn gift op 23 oktober bekend. De 
dames besloten, na verkregen toestemming van de bur-
gemeester, om ook huis aan huis te gaan collecteren.12 

Na het Rode Kruis kwam ook het Goudse verenigings-
leven in beweging. Meerdere sport- en culturele vereni-
gingen zamelden geld in. Kegelclub De Poedel bracht 
tijdens een onderlinge wedstrijd op 29 oktober een be-
drag van 5,70 gulden bijeen en droeg dit over aan het 
damescomité van het Rode Kruis. Op de kansels spoor-

Aankondiging in de Goudsche Courant van de soirée ten bate van de 
Transvaalse stamgenoten (sahm)
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den de Goudse predikanten de 
kerkgangers aan om de Boeren te 
steunen. De collectezakken wer-
den goed gevuld. Ook de kiesver-
enigingen roerden zich en riepen 
hun achterban op om de beurs te 
trekken. Leerlingen van de hoog-

ste klassen van de school van meneer Leopold en van 
de Hogere Burgerschool zamelden ieder een bedrag van 
rond de vijf gulden in. 

De inzamelingsactie bereikte een hoogtepunt op 3 no-
vember 1899. Die avond was er een grote protest meeting 
voor Transvaal georganiseerd. Massaal kwam het Goudse 
publiek naar zaal Kunstmin van Sociëteit Ons Genoegen. 
De zaal was zo vol, dat enkele bezoekers op het toneel 
moesten plaatsnemen. Het publiek werd onderhouden 
door de heren N. Oosterbaan, een uit Naarden afkom-
stige onderwijzer, actief in de Anti-Revolutionaire Partij 
en in de redactie van het christelijk dagblad De Standaard 
en G.Wisse, predikant van de gereformeerde gemeente 
in Gouda. Wisse opende de avond met gebed en wees de 
aanwezigen vervolgens op de eenheid die de Goudse be-
volking met betrekking tot de Boerenoorlog uitstraalde. 
Wanneer er verkiezingen waren stonden de partijen pal 
tegenover elkaar, maar nu het om Transvaal ging waren 
anti-revolutionair, sociaal-democraat, conservatief en 
zelfs de anarchist allen één, zo hield de predikant zijn 

toehoorders voor. De zaal was het roerend met hem eens 
en beloonde Wisses woorden met een luid applaus. Ver-
volgens vertelde Oosterbaan over de geschiedenis van 
Transvaal. Hij moest regelmatig even stilhouden vanwe-
ge het applaus. Na Oosterbaans verhaal werd op initia-
tief van Wisse een motie aangenomen. Deze luidde:

1. Het volk van Gouda gehoord hebbende de goddelo-
ze politiek inzake Transvaal spreekt daarover schande 
uit;
2. Het volk van Gouda spreekt, waar het hier geldt 
een volk zoo na verwant in afkomst, taal en levensbe-
schouwing, zijn volle sympathie uit, bereid vrijwillig 
te doen wat het kan;
3. Hoopt dat God onze broeders bezielde met die 
moed en kracht, waardoor de nieuwe eeuw kan be-
ginnen met de Vereenigde Zuid-Afrikaansche repu-
bliek. 13

De bijeenkomst werd afgesloten met het Wilhelmus, dat 
door iedereen uit volle borst werd meegezongen. 

De organisatoren konden tevreden terugkijken. De 
avond leverde een totaalbedrag van 908 gulden op, ver-
kregen uit een collecte en de verkoop van de toegangs-
kaartjes en programmaboekjes. Dit bedrag werd in zijn 
geheel overgemaakt naar het Rode Kruis. De collecte van 
het damescomité van het Rode Kruis leverde nog eens 
1287,35 gulden op. Op de lijsten van de nzav was voor 
een bedrag 588,75 gulden ingetekend. Ook landelijk ge-
zien was de nzav-actie een succes. Er werd een bedrag 
van 1,3 miljoen gulden opgehaald. Voor die tijd was dit 
een enorm bedrag. 

Dominee Wisse was niet alleen begaan met het lot 
van de boeren, maar dacht ook aan het thuisfront. Het 
ging hem in het bijzonder om de ongeveer vijfduizend 
Amsterdamse diamantbewerkers voor wie Transvaal de 
belangrijkste leverancier van ruwe diamanten was. Door 
de oorlog viel de aanvoer van diamanten nagenoeg stil. 
De diamantbewerkers zagen hun inkomsten vrijwel van 
dag tot dag slinken. Een financieel vangnet in de vorm 
van een calamiteitenfonds of andere verzekeringen had-
den zij niet. Begin januari 1900 organiseerde Wisse een 

Dominee G. Wisse (1873-1957) In 1928 
werd Wisse benoemd tot hoogleraar aan 
de Theologische Hogeschool van de Chris-
telijke Gereformeerde Kerken. (www.sez.st)

7. Goudsche Courant, 12-1-1900
8. H. Hoekstra, Het hart van de natie. Morele verontwaardiging en 
politieke verandering in Nederland 1870-1919, Amsterdam 2005, p. 
9. F.G. IJsselstijn, 125 jaar Rode-Kruiswerk in Gouda. De geschiedenis 
van een jubilerende afdeling, Gouda 1995, pp. 11-13.
10. Goudsche Courant, 24-10-1899
11. Goudsche Courant, 23-10-1899
12. IJsselstijn, p. 19.
13. Goudsche Courant, 6-11-1899.
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Advertenties in de Goudsche Courant (SAHM)

actie om ook deze groep te helpen. In dit geval richtte 
zich speciaal tot de Goudse arbeiders, die hij opriep tot 
solidariteit met hun getroffen broeders in de hoofdstad. 
In de Goudsche Courant gaf hij een beschrijving van de 
ellendige toestand in de hoofdstad: 

Stelt u eens voor, geliefde medeburgers: geen vijf 
cent ‘s Zaterdags ’s avonds aan moeder de vrouw ter 
hand kunnende stellen, en dan vrouwen en kinderen 
bibberend van koude; en dan geen vuur; en schreiend 
om een boterhammetje en die niet te hebben.14

Goedwillende Gouwenaars konden een enveloppe met 
inhoud bij de predikant in de brievenbus stoppen. We-
kelijks liet hij in de krant weten hoeveel hij had ontvan-
gen. 

Tegen de Britten

Net als elders in het land was de stemming in Gouda anti-
Brits. Wie voor de boeren was, was tegen de Britten. Elke 
andere keuze was vrijwel ondenkbaar. De anti-Britse ge-
zindheid manifesteerde zich op meerdere plaatsen en 
momenten in de stad. Een bijeenkomst van de Korpo-
raals Gymnastiek en schermvereniging Excelsior, op 28 
oktober 1899, werd afgesloten met het uitbeelden van 
de door de Transvalers verslagen Engelse troepen.15 Een 

drukbezochte feestavond van de Goudse afdeling van de 
Nederlandsche Bond van Oud Onderofficieren bestond 
uit een blijspel, gevolgd door een spreker die een voor-
dracht hield over de Haagse vredesconferentie. 

‘Glanspunt van de avond was de voordracht Boer en 
Brit. Toen de Brit ten toneele verscheen en het Engel-
sche volkslied aanhief werd hij uitgefloten, niet om-
dat hij die rol niet goed vertolkte, maar omdat hij een 
Brit voorstelde en die zijn tegenwoordig niet gewild. 
De Boer daarentegen werd bij zijn optreden met ap-
plaus begroet, toen hij het volkslied der Transvaalers 
aanhief, werd dit door de meesten medegezongen’.16

Op de kansels kozen de predikanten openlijk partij voor 
de boeren. Boodschappen waren verpakt in preken zoals 
die van dominee Wisse die zijn aanhang het verhaal van 
koning Hizkia van Juda verkondigde. Hizkia verzette zich 
tegen de Assyrische expansie. Hij bereidde Jeruzalem 
voor op een beleg en steunde de Babylonische opstand 
tegen de Assiriërs. Met het verhaal van Hizkia verbeeld-
de hij de strijd in Transvaal. Wisse sloot de preek af met 
Krugers psalm.17 

De Goudse middenstand liet zich evenmin onbetuigd. 
Behendig speelde men in op de Boerenoorlog. Sigaren-
magazijn Van Wijngaarden aan de Korte Tiendeweg ver-
kocht Krugersigaren. Bij sigarenhandel Bisschop aan de 
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Dubbele Buurt kreeg men bij de aankoop van sigaren de 
tekst van het Transvaalse volkslied cadeau. Banketbak-
ker Zaal verkocht Krugermoppen en broodbakker Slegt 
op de Nieuwe Haven bakte geen Engelsch brood meer, 
maar uitsluitend echt boerenbrood. 

Ruimte voor nuance was er nauwelijks in Gouda. Al-
leen de Gouwenaar J. Bos liet in een tegengeluid klinken. 
Bos was in de jaren tachtig en negentig zelf in Transvaal 
geweest. Hij kende het land en zijn bewoners. Hij had 
zelfs met belangrijke leiders als Kruger en Joubert ge-
sproken. In de Goudsche Courant typeerde hij de boeren 
als indolent en van een gering intellectueel peil. Tegen 
beter weten in probeerden zij de Engelse invloed buiten 
hun grenzen te houden. De Engelsen hadden echter het 
grote geld binnengebracht. Bovendien waren zij zo lang-
zamerhand in de meerderheid. Uit angst voor Engelse 
supremacy had de Transvaalse regering autocratische 
maatregelen getroffen, door de uitlanders gelijke poli-
tieke rechten te onthouden. Bos vroeg zich af of dit de 
juiste weg was. Het verbaasde hem dan ook dat de Ne-
derlandse bevolking de boerenrepublieken zo onvoor-
waardelijk steunde.   

Ik ben vol bewondering voor mijne landgenoten die 
niets wetende van de feitelijke toestanden daarginds, 
zelfs nooit een Afrikaansche boer van aangezicht tot 
aangezicht aanschouwd hebbende, bij het uitbreken 
van den oorlog zoo precies wisten te vertellen, dat 
het recht aan Transvaalsche zijde was, dat de boeren 
zulke brave menschen en de Engelsche zulke wreede 
en ontaarde dwingelanden waren.
  

Hiermee was Bos een van de weinige die de houding van 
de boeren ter discussie durfde te stellen. Of zijn kriti-
sche blik op dat moment enig verschil maakte, valt te 
betwijfelen.

 

1900: De acties gaan door

De eerste grote nzav-actie was nog maar het begin. 
In de eerste maanden van het nieuwe jaar was er bijna 
wekelijks een bijeenkomst die in het teken stond van de 
strijd in Transvaal. Sprekers betraden het podium, vaak 
voorzien met een projector met lichtbeelden. Koorzang 
en toneelspel luisterden de avonden op. De boog kon 
immers niet altijd gespannen staan. Bovendien maakte 
deze formule van ernst en amusement de avonden aan-
trekkelijk. De avonden werden in de regel afgesloten met 
het Wilhelmus gevolgd door de nationale hymne van 
Transvaal. Menig Gouwenaar kon dit vreemde volkslied 
net zo goed zingen als de verplichte twee coupletten van 
het eigen Wilhelmus.

Op 28 februari werd het jaarlijkse Bal Masqué gevierd, 
de Goudse variant van carnaval. Ook nu weer was er aan-
dacht voor de Boerenoorlog. Bij de verkiezing van het 
meest originele kostuum ging de hoofdprijs naar drie 
bosnegers, die zowel door hun kostuum als door mimiek 
en hoogst verdienstelijk spel op gitaar en citer veel suc-
ces hadden. Ook hier ging de collectebus rond. Onder 
het spelen van het Transvaalse volkslied werd door twee 
dames, toepasselijk verkleed als zusters van het Rode 
Kruis, een bedrag van bijna dertig gulden opgehaald.18

Het meest in het oog springend was de bijeenkomst 
van 22 februari. Deze avond was georganiseerd door een 
organisatiecomité, bestaande uit verscheidene promi-
nente Gouwenaars uit het bedrijfsleven en de politiek. 
Onder hen ook wethouder J.A. Noothoven van Goor. Zaal 
Kunstmin was opnieuw tot de nok toe gevuld. Meerdere 
bezoekers moesten genoegen nemen met een staan-
plaats. Er was een spreker met lichtbeelden en het Goud-
se dameskoor Arnold Spoel zorgde voor muzikale omlijs-
ting. Aan het einde van de avond werd het Transvaalse 
volkslied uit volle borst door alle aanwezigen gezongen. 
De opbrengst van de kaartverkoop en de programma-
boekjes à 373,40 gulden ging naar het goede doel. 14. Goudsche Courant, 3-1-1900.

15. Goudsche Courant, 29-10-1899.
16. Goudsche Courant, 9-1-1900.
17. http://kerkgeschiedenis.web-log.nl/kerkgeschiedenis/2007/08/
g_wisse_het_wer.html
18. Goudsche Courant, 27-1-1900.
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schappelijke weerbaarheid.21 Volgens de grondleggers 
van de vereniging waren dit de garanties voor het voort-
bestaan van de Nederlandse staat. 

De Tweede Boerenoorlog legitimeerde het streven 
naar volksweerbaarheid. De boeren leverden het bewijs 
dat alleen een volk dat zich van jongs af aan militair oe-
fende in de wapenhandel, zelfs een grootmacht als het 
Verenigd Koninkrijk kon weerstaan. Prins van Doesburgh 
maakte dan ook volop gebruik van het Zuid-Afrikaanse 
voorbeeld om in Gouda de geesten rijp te maken voor 
zijn vereniging. In een van zijn ingezonden stukken 
schreef hij: 

Met verbazing, gemengd met trotsch, hebben wij ge-
zien, hoe, toen de kreet: ,,Ten strijde, ten strijde te-
gen onrecht en bedrog!” over de Afrikaansche velden 
weerklonk, al die Hollandsche mannen aan de andere 
zijde van de evenaar hun huis, hun werk verlieten, 
om het geweer te grijpen en op te trekken tegen de 
geweldenaars, en hoe die ongeorganiseerde afdee-
lingen van een eenvoudige burgers het sterke, geoe-
fende Engelsche leger maanden lang wisten tegen te 
houden en terug te dringen.22

Hij beschreef vervolgens hoe de knapen zich oefenden in 
het schieten, het doorstaan van allerlei vermoeienissen, 
het trotseren van gevaren.23 

In Afrika heeft men voortdurend de zwarte bevolking 
in bedwang te houden; de jacht stelt daar de jonge-
lingen reeds vroegtijdig en meest plotseling tegen-
over groote gevaren, waardoor een zeldzame kalmte, 
moed en vastberadenheid niet kunnen uitblijven. Het 
geldt daar vaak een enkel juist schot, om zich het le-
ven te redden. Mist men dan is men verloren. 

Prins van Doesburg erkende dat de situatie in Zuidelijk 
Afrika wel ver van Nederlandse samenleving afstond, 
maar dat nam niet weg dat het boerenverzet in zijn ogen 
de noodzaak van volksweerbaarheid aantoonde. In het 
streven naar een breed draagvlak voor zijn vereniging 
waren alle middelen geoorloofd. De oprichting van de 

Volksweerbaarheid 

Transvaal en de Oranje Vrijstaat toonden als geen ander 
dat een volk weerbaar moest zijn. Dat zij zich tegenover 
het Britse leger staande konden houden had niet alleen te 
maken met de enorme toewijding waarmee zij hun land 
verdedigden, maar ook met de militaire vorming die al 
op jonge leeftijd begon. Dat was ook wat de Gouwenaar 
J.J. Prins van Doesburg ambieerde. Hij was in 1900 de 
grondlegger van de Goudse afdeling van de Vereeniging 
Volksweerbaarheid. Volksweerbaarheid vroeg een sterke 
betrokkenheid van de burgerij. Dit concept hield in dat 
er naast een goed geoefend leger van voldoende sterkte 
“er achter dat leger en burgerij moest staan, die, hier-
toe geroepen door toewijding, physieke geschiktheid en 
geoefendheid een macht kan, waarmede de vijand, al zij 
hij nog zoo sterk, rekening zal hebben te houden”, aldus 
Prins van Doesburg in de Goudsche Courant van 3 maart 
1900.19

Het idee van een weerbaar volk was vooral in liberale 
kringen populair. Het was hun doel om de Nederlandse 
bevolking tot een eenheid te smeden door de nationale 
gevoelens en de fysieke kracht van het volk te verster-
ken. Zij maakten zich zorgen over de internationale ver-
houdingen in Europa en baseerden zich hierbij op de 
destijds populaire theorie van het sociaal darwinisme. 
Volgens deze theorie moest het maatschappelijk leven 
als een voortdurende overlevingsstrijd worden gezien, 
waarbij de beste of sterkste overleefde in een natuurlijk 
selectieproces. Die strijd vond niet alleen plaats tussen 
de soorten maar ook tussen staten.20 Het kleine Neder-
land zou makkelijk het slachtoffer kunnen worden in een 
nieuwe Europese oorlog. 

Volksweerbaarheid was de oplossing. Het was aan de 
burgerij om zich voor te bereiden op een mogelijk gewa-
pend conflict. Daar hoorden eigenschappen bij als tucht, 
gemeenschapsgevoel en lichamelijke en morele opvoe-
ding. Deze eigenschappen kwamen duidelijk naar voren 
in de vijf peilers van de Vereeniging Volksweerbaarheid 
te weten: vaderlandsliefde, onafhankelijkheidszin, na-
tionaal zelfbewustzijn, militaire weerbaarheid en maat-
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Goudse afdeling vond in april 1900 plaats. Tientallen 
Goudse mannen werden lid. De vereniging zou de boeren 
een warm hart blijven toedragen en nam in verscheidene 
acties voor de boerenrepublieken het voortouw. 

 
Het tij keert

In het voorjaar van 1900 stemden de berichten van het 
verre oorlogsfront steeds somberder. Met de komst van 
verse troepencontingenten en nieuwe bevelhebbers 
werden de boerenlegers geleidelijk aan tot de terugtocht 
gedwongen. In maart 1900 naderden de Britse troepen 
Pretoria. President Kruger verliet per trein de hoofdstad. 
Hij moest zijn vrouw Gerina achterlaten, omdat haar ge-
zondheid een verre reis niet toestond. Achtervolgd door 
Britse troepen, die de opdracht hadden om de president 
in te rekenen, voerde de vlucht naar Laurenco Marquez, 
het huidige Maputo, in de aangrenzende Portugese ko-
lonie Mozambique. Daar aangekomen nam Kruger zijn 
intrek in het paleis van de gouverneur. Gelaten wachtte 
hij op een mogelijkheid om naar Europa uit te wijken om 
daar de benodigde steun te zoeken voor zijn volk. 

De sombere berichten van het front temperden het 
enthousiasme van de Nederlandse bevolking. In Gouda 
werden er gedurende de zomer van 1900 vrijwel geen bij-
eenkomsten meer georganiseerd die in het teken ston-
den van de Boerenoorlog.  Andere onderwerpen eisten 
de aandacht op, waaonder de kiesstrijd die vooraf ging 
aan de Tweede Kamerverkiezingen van 1901. De nzav zag 
dit alles met lede ogen aan en spoorde de bevolking in 
de dagbladen op om de boeren te blijven steunen. Haar 
oproep werd ook in de Goudse Courant afgedrukt. 24

  
Het bezoek van Kruger 

In oktober laaide het vuur weer op toen bekend werd dat 
een Nederlands marineschip op weg was naar Laurenço 
Marquez om president Kruger op te halen. Wakende over 
de neutraliteit van het land, had de Nederlandse rege-
ring zich tot dan toe afzijdig gehouden. Dit tot grote er-
gernis van de bevolking. Met het naderen van de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1901 nam de druk op de regering 
toe. Niet alleen het internationaal belang speelde nu een 
rol, maar ook nationaal politieke belangen. 

De vlucht van Kruger uit Pretoria bood een uitweg. Het 
was de minister van Marine die als eerste het voorstel 
deed om een Nederlands oorlogsschip ter beschikking te 
stellen om zodoende de druk van de politieke ketel te 
nemen. De Britse regering reageerde uiterst lauw toen 
Nederland het plan bekend maakte. Het leek er dus niet 
op dat de neutraliteit in gevaar zou komen. 

Op 12 oktober ging Kruger aan boord van het gloed-
nieuwe pantserdekschip ‘De Gelderland’ op weg naar 
Europa. De Nederlandse pers, inclusief de Goudsche 
Courant, volgde de reis op de voet. Op 22 november zet-
te Kruger voet aan Europese wal in de Franse havenstad 
Marseille. Duizenden Fransen waren naar de haven geko-
men om de president toe te juichen. Van Marseille ging 
Kruger per trein naar Parijs en vervolgens naar Keulen. De 

Pantserdekkruiser HMS De Gelderland, waarmee Kruger naar Europa 
werd gebracht (Wikipedia)

19. Goudsche Courant, 3-3-1900.
20. J. de Louter, “Persoonlijke dienstplicht” in De Gids (1898 II),  
p. 39.
21. W. Klinkert, Het vaderland verdedigd. Plannen en opvattingen over 
de verdediging van Nederland, 1874-1914. Den Haag 1992, pp. 360-262. 
H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en Nationa-
lisme in Nederland 1870-1918, Groningen 1992, pp. 171-174.
22. Goudsche Courant, 20-4-1900.
23. Goudsche Courant, 6-3-1900.
24. Goudsche Courant, 10-8-1900.
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eindbestemming was Den Haag.
Op 4 december 1900 meldde de Goudsche Courant dat 

president Kruger naar alle waarschijnlijkheid op 6 de-
cember per trein van Keulen naar Den Haag zou reizen. 
Het traject liep via Gouda en wellicht was het dan moge-
lijk om de president een hulde te brengen. De redactie 
maakte zich overigens geen illusies over de duur van het 
bezoek. “Ofschoon de tijd voor een langdurige begroe-
ting wel zal ontbreken mag toch wel gevraagd worden of 
niet uit deze gemeente eenig blijk van belangstelling zal 
worden gegeven aan den nobelen Transvaler”.25 Volgens 
de dienstregeling zou de trein niet langer dan vijf minu-
ten aan het Goudse station halt houden. Om precies te 
zijn van 2.30 tot 2.35 uur. Uiteindelijk zou de dienst-

regeling worden aangepast om de president wat langer 
de tijd te gunnen om de mensen op de stations aan te 
horen. 

Amper twee dagen had de stad de tijd om de president 
een onvergetelijke ontvangst te bereiden. In het stad-
huis werkte het gemeentebestuur koortsachtig aan een 
toespraak die aan de president zou worden voorgelezen. 
Buiten het raadhuis was het de Vereeniging Volksweer-
baarheid die het voortouw nam. Voorzitter Prins van 
Doesburg vond dat de vijf minuten die Kruger in Gouda 
zou zijn, optimaal moesten worden benut. Voor Sinter-
klaasdag 5 december nodigde hij alle Goudse verenigin-
gen uit om in vergadering bijeen te komen. De belang-
stelling was groot. Maar liefst 38 verenigingen gaven acte 

Station Gouda Staatsspoor rond 1900 (SAHM) 
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de presence. Aanwezig waren de vertegenwoordigers van 
de sportverenigingen, de toneelverenigingen en zangko-
ren, religieuze organisaties van alle gezindten, de kies-
verenigingen, de bedrijfsverenigingen en de schutterij. 
Anderen, die op zo’n korte termijn niemand hadden 
kunnen sturen, zegden toe de volgende dag aan de be-
toging te willen deelnemen. Afgesproken werd dat van 
elke vereniging twee vertegenwoordigers op het perron 
mochten plaatsnemen. De hoofdrol bij de ontvangst was 
weggelegd voor het college van burgemeester en wet-
houders en de gemeenteraad. Burgemeester Martens 
zou Kruger toespreken. De muziek werd verzorgd door 
het muziekkorps van de dienstdoende schutterij. Het 
plan was verder om de president een ingebonden adres 

te overhandigen met alle namen van de bestuurders van 
de verenigingen die aan de ontvangst – Prins van Doe-
burg sprak van een betoging – deelnamen. Het was ech-
ter te kort dag om hier nog iets moois van te maken. 
Daarom werd besloten om het adres zodra het klaar was 
aan de president toe te laten komen.26

Op 6 december zag de stad er feestelijk uit. De bur-
gerij was gevraagd de nationale driekleur uit te steken, 
een verzoek waaraan massaal gehoor was gegeven. Vanaf 
negen uur ´s ochtends konden er strikjes in de kleuren 
van Transvaal worden afgehaald bij de tailleur Van Os aan 
de Kleiweg. Blijkbaar had hij het alleenrecht om deze 
versiersels te verkopen. Alle scholen hadden het Trans-
vaalse volkslied geoefend. 

Om twee uur verzamelden het Goudse gemeente-
bestuur en de vertegenwoordigers van ruim vijftig ver-
enigingen zich bij café De Romein, op de hoek van de 
Kattensingel en de Vredebest. Ook de burgemeester 

25. Goudsche Courant, 4 december 1900.
26. Goudsche Courant, 5 december 1900

Hotel De Romein, van waaruit de stoet in optocht naar het station wandelde (sahm) 
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en wethouders van Berkenwoude en Gouderak waren 
present. Vervolgens ging het hele gevolg, voorafgegaan 
door het muziekkorps van de schutterij, in optocht naar 
het station. Het was een bonte stoet. De deelnemers 
hadden hun beste pak aangetrokken en allen hadden 
het strikje met de kleuren van Transvaal opgespeld. Een 
schooljongen schreef hoe ‘alle hooggeplaatste personen 
hun hogen hoed ophadden. De politie en de militairen 
waren in groot tenue’.27 De verenigingen die in het trots-
te bezit waren van een vaandel droegen dit mee. Het hele 
gezelschap stelde zich op het perron op, en wachtte daar 
de komst van de exprestrein af. Rond het station was nog 
eens een menigte verzameld van naar schatting enkele 
duizenden Gouwenaars. Alle schoolkinderen hadden een 
vlaggetje gekregen om mee te zwaaien. 

De speciale exprestrein met Kruger en zijn gevolg had 
inmiddels de nodige vertraging opgelopen. In Zevenaar, 
Arnhem, Ede, Zeist en Utrecht was de president toege-
juicht en toegesproken. Overal nam hij de tijd om de 
aanwezige massa persoonlijk te bedanken, waarna de 
trein zich onder de klanken van het Transvaalse volks-
lied weer in beweging zette. Nederland sloot de bejaarde 
president in de armen. Meerdere kranten noemden hem 
Oom Paul. Het was een ware zegetocht.28 

Even na drie uur arriveerde de trein dan eindelijk in 
Gouda. Terwijl de trein ronkend en piepend het stati-
on binnenreed, zette het muziekkorps het Transvaalse 
volkslied in dat luidkeels door de menigte werd meege-
zongen. Na de laatste strofe van het lied ging een luid 
en lang gejuich op. Kruger verscheen op het balkon. 
Burgemeester Martens trad op president toe en nadat 
het gejuich was bedaard was begon hij zijn toespraak. 
Daarbij gaf hij aan dat het de stad een groot voorrecht 
was, dat de president op het Goudse station wilde stop-
pen. Hij vertelde hoezeer de Goudse burgerij de helden 
van Transvaal en de Oranje Vrijstaat bewonderde en hoe 
de Gouwenaars in hart en ziel meeleefden met de boe-
ren. Vervolgens verwees hij toepasselijk naar het Goudse 
stadwapen:

Doornentakken zijn ons stadswapen van Gouda ge-
vlochten, maar na redding uit zware beproeving voe-

ren wij de wapenspreuk: ‘Door de doornen naar de 
sterren’ Moge de Allerhoogste het alzoo beschikken 
dat met en door U ook Uw volk van Zuid Afrika spoe-
dig met vreugde zal kunnen getuigen van verlossing 
uit langen nood!

Daarna las hij het adres van de gemeenteraad voor met 
de wens dat de strijd rechtvaardig voor de boeren zou 
eindigen. De vurige wens van de Goudse burgerij was:

dat die strijd spoedig een voor Transvaal en den 
Oranje Vrijstaat bevredigend einde mogen nemen 
en dat de pogingen, welke door U met zoveel vader-
landsliefde en toewijding worden aangewend om voor 
Uw volk een eervollen vrede te verkrijgen, onder des 
Allerhoogsten zegen met gunstigen uitslag mogen 
worden bekroond.
 

Kruger bedankte de burgemeester voor zijn mooie woor-
den. Kort vertelde hij dat de strijd van zijn volk moeilijk 
was. Het was honderd tegen duizend. Maar hij vertrouw-
de erop dat de rechtvaardigheid met Gods hulp zou ze-
gevieren. 

Vervolgens was het de beurt aan Prins van Doesburg, 
die een korte toespraak hield namens het Goudse vereni-
gingsleven. De president kreeg een aantal bloemstukken 
en kransen aangeboden van onder meer het personeel 
van het Staatsspoor, de gemeenteraad van Berkenwou-
de en Gouderak, de Goudse afdeling van het Rode kruis, 
de Hollandse Maatschappij van Landbouw en een vijftal 
Goudse verenigingen. 

Daarna verliet de trein onder luid gejuich het station. 
Al met al had het bezoek volgens de nrc iets meer dan 
vijf minuten geduurd, maar dat deed niets af aan het 
enorme enthousiasme. De stemming bleef uitbundig. 
‘Terug naar school zongen wij uit volle borst: de boertjes 
hebben het overwonnen hiep, hiep, hoera,’ zo schreef 
een schooljongen. Gouda kon terugkijken op een waar-
dige en feestelijke gebeurtenis.29 

De avond na het bezoek kwam het verenigingsleven 
opnieuw bijeen in Café De Romein om te vergaderen 
over het cadeau dat zij aan Kruger als herinnering aan 
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zijn kortstondige bezoek aan de stad wilden aanbieden. 
Besloten werd om een fraai leren album te laten vervaar-
digen met daarin niet alleen het adres van het gemeente-
bestuur, maar ook een vermelding van alle verenigingen 
en organisaties die aan het eerbetoon hadden deelgeno-
men. Het resultaat kwam in maart gereed. Alle pagina’s 
waren fraai met de hand geschreven door de heer Van 
der Pool, die daarvoor alle lof kreeg toegezwaaid. Daar-
naast was de stad in twaalf foto’s geportretteerd. Te zien 
waren onder meer het stadhuis, de Markt, de visbanken 
en aantal grachten. Zo kreeg Kruger toch een beeld van 
de stad waarvan hij alleen het station had kunnen zien. 

Op 8 maart reisde een deputatie van Volksweerbaarheid 
onder leiding van Prins van Doeburg naar Hotel Pays Bas 
in Utrecht om het drukwerk persoonlijk aan Kruger te 
overhandigen.30  

Overigens zou niet alleen Prins van Doesburg Kruger de 
hand schudden. De Gouwenaar Henricus Dercksen raakte 
zelfs persoonlijk met de president bevriend. Dercksen 
was directeur en eigenaar van de beschuit- en suiker-
werkfabriek De Gebr. Dercksen, die was gevestigd op 
de hoek van de Karnemelksloot en Eerste Kade. Hij was 
ouderling in de Gereformeerde Kerk en het eerste anti-
revolutionaire gemeenteraadslid in Gouda. Weliswaar 
woonde hij ten tijde van Krugers bezoek in Amsterdam, 
waar hij zich in 1899 aansloot bij het Christelijk Natio-
naal Boeren-Comité. Daar ook leerde hij Kruger kennen. 
Zijn vijftiende kind, dat in 1900 werd geboren, naar de 
president vernoemd, die ook tijdens de doop als peter 
aanwezig was. In 1903 keerde de familie Dercksen naar 
Gouda terug.31 

Twee pagina’s uit het handgeschreven boek dat aan Kruger werd aangeboden. Afgebeeld zijn vier van de deelnemende verenigingen (Paul Kruger House 
Museum, Pretoria)

27. Aantekeningen betreffende politie, sahm
28. Nieuwe Tilburgse Courant, 8-12-1900, op http://geschiedenis.vpro.
nl/artikelen/43685378/
29. Aantekeningen betreffende de politie, sahm, 
30. Goudsche Courant, 21-2-1901 en 9-3-1901.
31. Stg. Oude Begraafplaats Gouda, 1832-2007. Stenen tot leven ge-
bracht, Gouda, 2008, pp. 43-44.
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Na het bezoek

Het bezoek van Kruger wakkerde de actiebereid weer 
aan, al zou het niveau van de eerste oorlogsmaanden niet 
meer worden geëvenaard. Na lange tijd kwamen er weer 
sprekers naar de stad. Een van hen was dr. Van Leersum, 
voormalig hoofd van de Russisch-Hollandse Ambulance 
in Transvaal, die op uitnodiging van de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen over zijn oorlogservaringen kwam 
vertellen.

In februari 1901 ging de Goudse schooljeugd met zo-
genaamde prikkaarten langs de deuren. Op de kaarten 
waren een 5 en een 2½ gedrukt. De opdracht was sim-
pel. Wanneer een schoolkind aanbelde met het verzoek 
iets te willen afstaan voor de boeren, dan toonde hij de 
kaart. De gulle gever gaf een prikje in de 5 of in de 2½ en 
betaalde tegelijk het overeenkomstig bedrag. Voor een 
prikkie kon je dus de boeren helpen. In Rotterdam was 
met een soortgelijke actie al drieduizend gulden bijeen-
gebracht.32 

De Vereeniging Volksweerbaarheid bleef zijn best 
doen om de aandacht voor de Boerenoorlog levend te 
houden. Dat deed zij onder meer met herhaalde oproe-
pen in de Goudsche Courant. In februari 1901 kreeg Volks-

weerbaarheid versterking van het Algemeen Nederlands 
Verbond (anv) dat in Gouda een afdeling oprichtte. Het 
anv stond voor het behoud en de verbreiding van de 
Nederlandse taal en cultuur en de behartiging van de 
belangen van Nederlandse stam. Daartoe rekende het 
niet alleen de Noord- en Zuid-Nederlanders, maar ook 
de Afrikaanders. Het bestuur, dat bijeenkwam aan de 
Wijdstraat 163, sprak dan ook nadrukkelijk van het ‘Hol-
landse element van Zuid Afrika’ wanneer zij het over de 
boeren had.33 

Ook de gemeente maakte een gebaar toen zij in april 
1901 besloot om de te beplanten weg over het gedempte 
deel van de Breevaart de naam van Krugerlaan te geven. 
Op de Blekerssingel liet wasserijeigenaar Jaspers in de 
gevel van zijn nieuwe woonhuis de hoofden van de pre-
sidenten Kruger en Steyn, en de boerengeneraals Retief 
en Joubert aanbrengen. De hoofden werden vervaardigd 
door de Goudse modelleur C.P. Clemens.

Gezien de oplaaiende bereidheid om weer in actie te 
komen voor de boeren, mocht Krugers missie als ge-
slaagd worden beschouwd. Maar zijn verwachting dat 
ook de regering openlijk tot diplomatieke steun zou 
overgaan kwam niet uit. 

Pand Blekerssingel 57 met daarin de hoofden van Cgristiaan de Wet en Paul Kruger (foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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Concentratiekampen

Het laatste oorlogsjaar werd vrijwel geheel beheerst 
door de berichten over de Britse concentratiekampen. 
Het was een onorthodox middel dat werd ingezet om het 
laatste boerenverzet te breken. Nadat de laatste steden 
aan het einde van 1900 in Britse handen waren gevallen, 
voerden de boeren een guerillaoorlog. Daarmee brach-
ten zij de Britten opnieuw rake klappen toe. Het Britse 
opperbevel antwoordde met drijfjachten en de tactiek 
van de verschroeide aarde. Boeren die krijgsgevangene 
werden gemaakt werden onmiddellijk verscheept naar 
verafgelegen interneringskampen op St. Helena, Ceylon 
en de Bermuda’s. 

Om de druk nog verder op te voeren werden de gezins-
leden van de boerencommando’s stelselmatig opgepakt 
en in concentratiekampen geïnterneerd.34 In juni 1901 
waren er 45 van zulke kampen, bewoond door duizen-
den vrouwen, kinderen en bejaarden. Door het slechte 
beheer van de kampen bezweken grote aantallen kamp-
bewoners aan honger en besmettelijke ziekten. Overi-
gens was het aan de Engelsen zelf te danken dat de el-
lende in de kampen wereldkundig werd. De Britse Emily 
Hobhouse, die met een klein dames-comité de concen-
tratiekampen bezocht, voerde een felle campagne om de 
situatie in de kampen te verbeteren. 

In juni 1901 verschenen de eerste berichten over de 
concentratiekampen in de Goudsche Courant. In die 
stukken werd een beklemmend beeld geschetst van de 
mensonterende toestand in de kampen. Over de situatie 
in het kamp bij Bloemfontein schreef de krant:

Hier werkt alles samen om vooral de kinderen ten 
grave te sleepen: vliegen dragers van infectie, ondra-
gelijke hitte, onvoldoend en slecht voedsel, water-
gebrek. Voeg daar nog bij, dat de meeste bewoners 

plotseling in geheel andere leefomstandigheden zijn 
geplaatst geworden en door de ellende van den oor-
log reeds zoo zijn verzwakt en men behoeft zich wel 
niet meer over de reusachtige sterfte te verbazen.

De gemiddelde sterfte in de kampen was 116 per duizend 
kampbewoners. Dat was ongeveer honderd meer dan in 
een gemiddelde Europese stad met redelijke hygiënische 
omstandigheden. Bloemfontein brak alle records met 
een sterftecijfer van 383.16 per duizend bewoners. 35

Voor zover de verontwaardiging die zomer nog niet 
was weggeëbd, laaide deze door de berichten over de 
concentratiekampen weer hoog op. De damescomités 
voor de hulpbehoevende boeren die werkten onder de 
vlag van de nzav kwamen weer in beweging en begonnen 
geld in te zamelen voor de slachtoffers van de concen-
tratiekampen. Bodegraven had er één en Boskoop ook. 
Beiden haalden in november 1901 ieder zo’n vijfhonderd 
gulden op. 

Gouda moest een dergelijk damescomité ontberen. 
Het Algemeen Nederlands Werklieden Verbond vroeg 
zich verbaasd af waarom er in Gouda niets gebeurde. Het 
bestuur constateerde dat men zich zelfs in de kleinste 
gemeenten beijverde om in de nood van de concentra-
tiekampslachtoffers te voorzien, maar dat er in Gouda 
tot dan toe nog niets was gebeurd. Dat was jammer om-
dat Gouda het nog nooit had laten afweten als het om 
een goed doel ging. Volgens het anwv stonden onder-
linge meningsverschillen de samenwerking in de weg. 
Het werd dus de hoogste tijd dat de dames het met el-
kaar eens werden. Zij mochten niet langer op zich laten 
wachten, aldus het anwv. 36

Bij gebrek aan een damescomité werden op Kerstdag 
1901 de leerlingen van de zondagscholen op pad ge-
stuurd om te collecteren voor de kampslachtoffers. De 
opbrengst viel tegen. Een Gouwenaar was van oordeel 
dat er te weinig publiciteit aan de actie was gegeven. 
Ook geloofde hij dat de opbrengst hoger zou zijn ge-
weest indien de collecte door dames was gehouden.37

Behalve een enkele lezing over de concentratiekampen 
gebeurde er niet veel meer. Een lezing tegen de oorlog 
moest zelfs op het laatste moment worden geannuleerd, 

32. Goudsche Courant, 18-2-1901
33. Goudsche Courant, 25-2-1901
34. Pakenham, p. 493.
35. Goudsche Courant, 25-6-1901
36. Goudsche Courant, 17-12-1901.
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vanwege gebrek aan belangstelling. De spreker was voor 
niets helemaal uit Middelburg naar Gouda gereisd. Of de 
Gouwenaar nog in beweging wilde komen voor alle oor-
logsellende viel te betwijfelen. 

Op 1 maart 1902 stond Gymnastiekvereniging Excelsi-
or nog eenmaal stil bij de concentratiekampen. Het leek 
het verenigingsbestuur een goed idee om de jaarlijkse 
gymnastiekdemonstratie in Kunstmin te combineren 
met het goede doel. Voorzitter D.C.W. van Laar gaf aan 
enerzijds zijn vereniging in de schijnwerpers te willen 
zetten en anderzijds de opbrengst van de avond te wil-
len schenken aan de slachtoffers van de ‘moordkampen’. 
Goed beschouwd speelde de oorlog die avond zelf een 
ondergeschikte rol. De belangstelling was er niet minder 
om. Er waren zoveel kaarten verkocht dat de politie aan-
vankelijk bezwaren maakte, omdat de veiligheid in het 
geding kwam. Uiteindelijk liet zij de voorstelling toch 
doorgaan. De avond was bijzonder geslaagd. Gymnas-
tiekoefeningen werden afgewisseld met zang en muziek. 
‘Het was het neusje van de zalm’, schreef een journalist 
in de Goudsche Courant. Hoeveel de opbrengst bedroeg 
is niet bekend, maar gezien het grote aantal bezoekers 
moet dit toch een aanzienlijk bedrag zijn geweest.  

Op 13 juni zou Gouda nog een laatste maal aandacht 
besteden aan de Boerenoorlog. Althans, dat was de be-
doeling. Bij een voorstelling van de leerlingen van de 
stedelijke muziekschool, getiteld ‘De Woudkoningin’ 
zou de gehele opbrengst bestemd zijn voor de concen-
tratiekampslachtoffers. 

Maar op het moment dat het bestuur zijn plannen ont-
vouwde, werd er aan de andere kant van de wereld al 
druk onderhandeld over een wapenstilstand. Op 31 mei 
1902 werd de Vrede van Vereeniging getekend, waarmee 
een einde kwam aan de Tweede Boerenoorlog. In Gouda 
werd De Woudkoningin geheel volgens plan opgevoerd. 
Of de opbrengst uiteindelijk nog richting Zuid-Afrika 
ging is niet te achterhalen. Bij het verslag dat de Goud-
sche Courant van deze avond maakte, werd geen woord 
aan de concentratiekampen besteed. 

De nzav zette haar werk ook na de oorlog nog voort. 
De organisatie ondersteunde de terugkeer van de krijgs-
gevangenen en de geïnterneerde vrouwen en kinderen. In 

hoeverre de Goudse afdeling hier nog een rol bij speelde 
is niet duidelijk. In Zuid-Afrika namen de partijen al snel 
een verzoenende houding aan. In 1910 werd de Unie van 
Zuid-Afrika gevormd, die een onafhankelijke staat bin-
nen de Britse Gemenebest werd. Kruger zou zijn vader-
land nooit meer terugzien. Na enige tijd in Nederland te 
hebben verbleven reisde hij naar Zwitserland waar hij op 
14 juli in 1904 overleed. 

Tot besluit

Terugkijkend naar de periode van de Tweede Boerenoor-
log mag zeker worden gesteld dat de Goudse bevolking 
zich van een goede kant had laten zien. Goed beschouwd 
zijn er drie fasen van actiebereidheid te onderscheiden. 
De eerste fase duurde van oktober 1899 tot april 1900. 
In deze periode was de morele verontwaardiging over 
het uitbreken van de oorlog het grootst en daarmee ook 
de bereidheid om voor de boeren in actie te komen. De 
tweede fase liep van december 1900 tot maart 1901 en 
speelde zich hoofdzakelijk af rond de komst van pre-
sident Kruger naar Nederland. Ten slotte kan de derde 
fase worden geplaatst in de periode van juni 1901 tot 
eind 1901, toen de berichten over de Britse concentra-
tiekampen een nieuwe golf van grote verontwaardiging 
opwekten. 

Dat de aandacht voor de Boerenoorlog in de tussenlig-
gende perioden verslapte is op zich goed te verklaren. 
Naarmate een conflict langer duurt is wordt het moeilij-
ker om de aandacht vast te houden, zeker wanneer het 
om een conflict aan het andere eind van de wereld gaat. 
De bereidheid om actie te voeren voor de boeren nam 
dan ook geleidelijk aan af en leefde alleen weer op rond 
het bezoek van Kruger en vanwege de berichten over de 
excessen in de Britse concentratiekampen.  

De grootste acties werden landelijk aangestuurd door 
organisaties als de nzav en het Rode Kruis. Vele anderen 
waren georganiseerd door het Goudse verenigingsleven. 
De verenigingen hadden een belangrijke mobiliserende 
rol. Bovendien was het meewerken aan een goed doel 
ook bevorderlijk voor het imago van de eigen vereniging 
of organisatie.
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Dat liefdadigheid vele vormen kent bleek ook in Gou-
da. Zo waren er de steunbijeenkomsten. Aanvankelijk 
hadden deze vooral een informatief karakter, met spre-
kers en lichtbeelden om het verhaal te illustreren. Spoe-
dig nam het amusementsgehalte toe. Met uitzondering 
van de bijeenkomst van 3 november 1899 waren alle 
andere grote bijeenkomsten een mengeling van ernst 
en vermaak. De sprekers werden afgewisseld met zang, 
muziek of toneelspel. Het is een formule die nog steeds 
werkt. Veel recente inzamelingsacties worden gedragen 
door beroemde artiesten. Naast de steunbijeenkom-
sten waren er de collectes van het damescomité en de 
schoolkinderen. 

Bovenal was de steun aan de boeren een manifestatie 
van nationalisme. De Tweede Boerenoorlog werd door 
veel Gouwenaars gezien als een Hollandse strijd. De boe-
ren waren verwant aan de Nederlandse stam. Zeker toen 
de boeren in de eerste maanden hun machtige opponent 
enkele gevoelige nederlagen toebrachten, zorgde dit 
voor veel opwinding. De boeren lieten zien hoe een klein 
volk groot kon zijn. Dat gevoel heerste ook in Gouda.

 

In Gouda zijn de sporen van de Boerenoorlog tot op de 
dag van vandaag zichtbaar. Genoemd zijn al de Kruger-
laan en de panden de Blekerssingel 53-57 waar de hoof-
den van de Zuid-Afrikaanse helden van weleer nog steeds 
de gevel sieren. Ook de straten in de omgeving van de 
Krugerlaan herinneren aan de Tweede Boerenooorlog. 
Het gemeentebestuur had in eerste instantie andere na-
men voor deze straten in gedachte. Bij de uitbreidings-
plannen van 1918 voor de aanleg van een verbindingsweg 
naar het voormalige Van Itersonziekenhuis, op de locatie 
van de tegenwoordige Zuidrandflat, en de woonstraten 
stelde het andere namen voor als Plein 1918, de Goejan-
verwellestraat en de Van Itersonlaan. De gemeenteraad 
besliste anders. Zij vond dat de straten in de buurt rond 
de Krugerlaan vernoemd moesten worden naar ‘Trans-
vaalsche personen’. Zo kregen de straten namen als het 
Pretoriaplein, De la Reylaan, Christiaan de Wetstraat en 
Cronjéstraat.38 Piet Retief was de laatste beroemde boer 
die in 1957 zijn naam leende aan een Goudse straat. 

Toen de strijd tegen het Zuid-Afrikaanse Apartheids-
systeem in de jaren tachtig een hoogtepunt bereikte 
werden de straatnamen ter discussie gesteld. De boe-
ren werden door velen gezien als de architecten van de 
apartheid. De straten behielden hun namen, maar als 
sympathiebetoon voor de slachtoffers van de strijd te-
gen de apartheid werd in 1980 de nieuwe brug over de 
Kromme Gouwe de Steve Bikobrug genoemd, naar de 
zwarte studentenleider en anti-apartheidsstrijder die in 
1977 in een Zuid-Afrikaanse cel overleed aan zijn ver-
wondingen opgelopen tijdens het politieverhoor. 

37. Goudsche Courant, 30-12-1901.
38. sahm, Gemeenteraadsverslagen 1918.

Schrijnende beelden van een Brits concentratiekamp (Gutenberg Project)
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versiteit van Amsterdam van een verzame-
laar een collectie van 122 kermis- en Nieuw-
jaarsprenten uit de 18de en 19de eeuw in 
bruikleen.1 Het gaat daarbij om gelukwensen 
die diverse groepen ambachtslieden uit de 
hoofdstad ter gelegenheid van de Amster-
damse kermis of het naderende Nieuwjaar 
naar hun ‘klanten’ of – in modern jargon 
– ‘relaties’ lieten brengen door hun gilde-
knechten of andere loopjongens. Deze ge-
woonte vertoont veel overeenkomsten met 
de nieuwjaarswens, die tegenwoordig door 
aanbellende krantenbezorgers in de han-
den van de abonnees wordt gestopt, met de 
bedoeling dat zij in ruil daarvoor een klein 
geldbedrag ontvangen. Het uitgeven van 
speciale kermisprenten lijkt vooral een Am-
sterdamse gewoonte te zijn geweest, maar 
gedrukte nieuwjaarswensen werden ook el-
ders in Holland veelvuldig gedrukt en ver-
spreid; zo ook in Gouda.

Het laten drukken van nieuwjaarswensen kwam al vanaf 
het begin van de zeventiende eeuw voor, maar het ge-
bruik nam in de tweede helft van de achttiende eeuw 
een grote vlucht. Het betrof vrijwel altijd een op een 

groot blad (plano) gedrukt gedicht of lied, in combinatie 
met een afbeelding in de vorm van een houtsnede. Aan 
het einde van de achttiende en in de eerste helft van de 
negentiende eeuw werden dergelijke wenskaarten – ei-
genlijk geen kaarten dus, maar vellen papier -  vooral uit-
gegeven door of op naam gesteld van groepen of ambten 
die te maken hadden met de overgang van dag en nacht. 
Vaak waren het lantaarnopstekers die hun stadsgenoten 
veel heil en zegen wensten, maar er zijn ook kaarten be-
kend van de lantaarnpoetsers, de ‘gaz-lantaarnopste-

Unieke gekleurde nieuwjaarskaart  
uit 1791

Paul H.A.M. Abels

goudana

22

De Goudse Nieuwjaarskaart in de versie van 1789. Een exemplaar be-
vindt zich in de Atlas van Stolk te Rotterdam.
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1. Victor de Kok, ‘Gildewens’. De Volkskrant, 16 september 2010.
2. M. De Meyer, Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900 (Amster-
dam – Antwerpen 1970) 176-177.
3. Delfsche tamboers nieuwe jaars heil en zeegenwensch (1784/85).
4. N. Sluijter-Seijffert, ‘Een zilveren speldenbakje uit 1691’ [van de 
Goudse zilversmid Johannes van Oyen]. Museumbrief 28 (1990).
5. Gouds zilver. Werk van Goudse zilversmeden (tot 1813). Stedelijke mu-
sea (Gouda 1980) 4: stamboom familie Van Oyen en verwanten.

waarmee de trouw van de schutters aan de stadhouder 
wordt gesymboliseerd.  

De gravure van de tamboers is gesigneerd met een 
naam (‘J.V. Oije’) en het jaar waarin zij vervaardigd is 
(1757). Het mag opvallend genoemd worden dat deze 
prent – afgaand op de nu bekende versies van de Goudse 
nieuwjaarskaart – pas ruim twintig jaar na de vervaardi-
ging voor dit specifieke doel is gebruik. De maker was ook 
geen tekenaar of graveur van professie, maar een telg uit 
een bekend Gouds zilversmedengeslacht. Johannes van 
Oyen (1722-1791), die zijn hele leven vrijgezel zou blij-
ven, was de kleinzoon van een gelijknamige grootvader4  
en zoon van Dillis van Oyen.5 Het is moeilijk na te gaan in 
welke context de gravure tot stand is gekomen. Zij ge-
tuigt in elk geval van een grote aanhankelijkheid aan het 
stadhouderlijk gezag, die zich ten tijde van de productie 
van de prenten nog uitstekend leende voor een Orangis-
tische getinte Nieuwjaarswens als politieke boodschap 
tegenover de patriotten.

Met zijn prent was Johannes van Oyen overigens niet 

kers’, de stads-torenwachters, de klapwakers, klepper-
lieden en de politie-nachtwacht.2 Een andere categorie 
kaarten stond op naam van bijzondere functiegroepen 
binnen de stedelijke schutterij, met name degenen die 
met behulp van muziekinstrumenten signalen van waak-
zaamheid of vreugde konden laten klinken: de trompet-
ters of de tamboers. Ook zij stonden daarbij min of meer 
symbool voor duisternis en licht, in de vorm van gevaar 
en vreugde.

Goudse tamboers

In Gouda, net als in Delft,3 waren het de tamboers van de 
schutterij die in de tweede helft van de achttiende eeuw 
op schrift gestelde heilswensen voor het nieuwe jaar aan 
hun stadsgenoten deden uitgaan. Hoe vaak zij dit gedaan 
hebben is onduidelijk. Voor zover ik weet zijn er wens-
kaarten bekend voor de jaarwisselingen van 1779/80, van 
1788/89 en van 1790/91. Alle keren is het planovel op 
dezelfde manier opgebouwd. Het grootste deel wordt in 
beslag genomen door een gravure met twee tamboers. 
Beide trommelslagers staan onder een sinaasappelboom, 
een verwijzing naar de stadhouderlijke Oranjefamilie. 
Rechts van de boom is het stadswapen van Gouda weer-
gegeven, met de bekende zes sterren. Links is het wapen 
met de Hollandse leeuw te zien, het gewest waarbinnen 
Gouda in rangorde de zesde stad was. In het midden van 
de boom is een grote kroon te zien, met daaronder het 
wapen van stadhouder Willem V. In het randschrift staat 
de Franse tekst Honi Soit Qui Mal Y Pense (Schande over 
hem, die er wat kwaads over denkt). Het betreft hier de 
wapenspreuk van de Britse Orde van de Kousenband, 
de ridderorde waartoe de Hollandse stadhouder in 1752 
toetrad. Tussen de tamboers is ook nog een hond te zien, 

Nieuwjaarskaarten worden aan de deur afgegeven. Afbeelding uit een 
Rotterdamse almanak uit de zeventiende eeuw. Dit keer is het de ratel-
wacht die de Nieuwjaarsprent bezorgt.
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vernieuwend, want hij sloot met zijn Oranjeboom aan bij 
een reeds lang bestaande traditie om op deze wijze de 
trouw aan Oranje te verbeelden. Zo is al een Utrechtse 
Nieuwjaarsprent uit 1584 bekend met een dergelijke 
boom, die in dat geval geflankeerd wordt door twee 
prinselijke bodes. Uit het begin van de 17de eeuw da-
teert een soortgelijke kaart, waarop zelfs al een tamboer 
(samen met een fluitspeler) het nieuwe jaar aankondigt: 
‘Za tamboer, slaat u trom en pijper d’fluyter, ten beste 
van ’t land en d’Oranje spruyten!’.6 Hetzelfde doen twee 
soldaten (hellebaardiers) van het Hof in s’Gravenhage op 
een kaart uit 1644 waarop ook weer de Oranjeboom te 
zien is. 

De tekening van Van Oyen is overigens niet zijn enige 
uiting geweest van de Oranje-aanhankelijkheid van deze 
familie. Er is ook zilverwerk van hem en vader Dillis be-
waard gebleven met afbeeldingen van Oranjeprinsen 
en daarmee verbonden symbolen.7 Bovendien is er een 
Goudse pijpenkop met een Oranjeboom bekend, die 
wordt toegeschreven aan Johannes van Oyen.8 Hieruit 
blijkt dat hij ook vormgraveur is geweest voor het ont-
werpen van messing persvormen voor Goudse pijpenma-
kers.9 

Keren we terug naar de prent. Onder de gravure wordt 
onder de kop ‘nieuwe jaars zegen-wensch, door de 
tamboers van de schutterij van Gouda’ en een aandui-
ding van het nieuwe jaartal over twee kolommen een 
heilswens op rijm afgedrukt. Dit dichtwerk is niet van 
hoogstaand literair niveau. Het metrum is vaak krakke-
mikkig en het rijm gezocht, maar de goede bedoelingen 
druipen er wel vanaf.

‘Wy Tamboers wenschen weer veel heil en 
zegeningen,
Ons waarde Burgers al en Goudaas Stedelingen’

Uit deze strofe uit 1790/91 blijkt uit het woordje ‘weer’ 
dat de tamboers deze exercitie al eerder hebben onder-
nomen, maar onduidelijk blijft of het een jaarlijkse ge-
woonte van de schutterij is geweest. Zoals gezegd zijn 
er van slechts drie jaarwisselingen exemplaren bekend. 
Uiteraard krijgt ook het Goudse stadsbestuur de beste 
wensen toegezwaaid, evenals de diverse geledingen van 
de schutterij:

‘En Goudaas Schutters al die ’s nagts de Stad be-
waake,
Leef lang in zegening, geen onheil u genaake’

Ook in dit gedicht voor nieuwjaarsnacht wordt dus ver-
wezen naar de nachtelijke taak van degenen die de heils-
wens uitbrengen, waarmee de Goudse kaart aansluit bij 
de eerdergenoemde bredere Nederlandse traditie. Hoe 
en wanneer de nieuwjaarskaart in Gouda werd bezorgd 
is niet bekend. Toch lijkt het niet te gewaagd te veron-
derstellen dat dit op Oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag 
gebeurde. 

Stadsdrukker

Onderaan de kaart staan de plaats van uitgave (Gouda) 
en de naam van drukker (Johannes van der Klos) vermeld. 
Van der Klos was een Hagenaar, die in 1762 poorter werd 
van Gouda. Zijn drukkerij bevond zich aan de Markt, met 
‘In de Chronyk’ op het uithangbord. Hij werd naar de 

De ingekleurde gravure 
op de Nieuwjaarskaart 
van 1791
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6. J.A.L. de Meyere, Met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Utrechtse 
Nieuwjaarsprenten in vroeger eeuwen (Baarn 1981) 13.
7. Gouds zilver, passim.
8. K. Faas, ‘De Oranjeboom van J.V. Oije’. Pijpologische Kring Neder-
land 18 (1996) dl. 72, 799-800.
9. Don Duco, De oudste Goudse persvorm. www.pijpenkabinet.nl
10. De Meyere, Met de beste wensen, 14.

stad gehaald of gelokt om er de officiële stadsdrukker 
te worden, als opvolger van Johannes van Outhuyse. In 
zijn bedrijf werd dan ook vrijwel al het officiële drukwerk 
van de stedelijke overheid gedrukt, maar ook veel ge-
legenheidsdrukwerk voor bijvoorbeeld de rederijkerska-
mer De Goudsbloem en de Goudse schutterij.  Daarnaast 
werd het officiële gidsje voor de Goudse Glazen veelvul-
dig door hem herdrukt, mede dankzij het octrooi dat hij 
daarvoor van het stadsbestuur verwierf. Johannes van 
der Klos bleef werkzaam in zijn drukkerij tot 1 juli 1794, 
toen hem om leeftijdsredenen ontslag werd verleend als 
stadsdrukker.

Waarde

Nieuwjaarskaarten als die van de Goudse tamboers zijn 
waarschijnlijk in grote oplages gedrukt. Bovendien was 
het een wijdverbreid gebruik in vele Nederlandse ste-
den. Het betreft gelegenheidswerk dat in principe niet 
werd vervaardigd om lang te bewaren. Ook de vorm, een 
groot eenzijdig bedrukt vel, nodigde daar niet bepaald 
toe uit en al helemaal niet in ongevouwen staat. Van der 
Klos hield waarschijnlijk ook de nodige exemplaren over, 
maar die gooide hij niet weg. Dat blijkt althans uit een 
exemplaar van het Glazengidsje uit 1787, waarvan door 
het losraken van de papieren omslag zichtbaar is gewor-
den dat de prent met de Goudse tamboers door de druk-
ker is hergebruikt als kaft om dit boekje. [zie illustratie]

Als gevolg van vernietiging en hergebruik zijn er toch 
maar weinig Nieuwjaarskaarten bewaard gebleven, wat 
ze zeer gezocht maakt. Dat blijkt ook uit de waarde die 
aan de nieuw verworven collectie van 122 prenten wordt 
toegekend door de universiteitsbibliotheek van Am-
sterdam. Deze wordt geschat op 25.000 euro. Van de 
Goudse versie is ook maar een zeer klein aantal exem-

plaren bewaard gebleven. Zo bezit het Museum GoudA 
een exemplaar uit 1779/80. De Rotterdamse Atlas van 
Stolk bewaart een exemplaar uit 1788/89. Daarbij gaat 
het, net als bij soortgelijke kaarten uit andere steden, 
doorgaans om eenvoudige zwart-wit gravures. Inge-
kleurde Nieuwjaarsprenten zijn zeer zeldzaam, aange-
zien ze niet ingekleurd werden gedistribueerd.10 Op de 
Europese antiquarenbeurs in Amsterdam werd eind ok-
tober een gedeeltelijk ingekleurde Nieuwjaarsprent van 
1843 uit België te koop aangeboden, die volgens het be-
kende stramien (prent met daaronder in twee kolommen 
het gedicht) is opgebouwd. Voor deze prent werd € 275 
gevraagd.  Zeer bijzonder is het dan ook dat onlangs op 
Marktplaats een Gouds exemplaar uit 1790/91 opdook, 
met een gravure die niet gedeeltelijk, maar volledig en 
op fraaie wijze met de hand is ingekleurd. Onduidelijk is 
of de inkleuring kort na de verschijning is aangebracht, 
of iets later, maar zij oogt achttiende-eeuws. Een 
geldwaarde is moeilijk te geven aan een dergelijk uniek 
document, maar het verdient het om zorgvuldig voor het 
nageslacht bewaard te blijven.

De als omslag hergebruikte 
gravure van Van Oyen om 
het in 1787 door Johannes 
van der Klos gedrukte Goud-
se Glazengidsje.
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Saaie mannen

Imelda van der Linden

museumStuk

26

Portretten horen in een museum als boe-
ken in een bibliotheek en dat geldt ook voor 
museumgoudA. Al wandelend door de za-
len kom je ze regelmatig tegen, portretten 
van individuen of portretten van groepen 
in allerlei uitvoeringen en formaten. Richt 
je daarbij de aandacht speciaal op portretten 
van individuele personen, dan blijkt dat er 
meer mannen dan vrouwen een plekje aan 
de wand hebben gekregen. Echt blij word je 
daar op het eerste gezicht niet van want, eer-
lijk is eerlijk, die mannen zien er eigenlijk 
allemaal nogal saai uit.

In de Arntzenius-zaal zie ik een zelfportret van Willem 
Tholen; een sombere man die vast vrolijker had geke-
ken als hij wist hoe goed hij vertegenwoordigd zou zijn 
in deze door zijn vriend en leerling Paul Arntzenius ver-
zamelde collectie. Verder lopend ontmoet je burgerva-
der Nicolaas van Bergen-IJzendoorn uit de 19e eeuw. Hij 
blikt ons vanaf zijn letterlijk en figuurlijk hoge positie, 
beminnelijk maar afstandelijk toe. Aangekomen aan de 
voorzijde van het museum, in de regentenkamer, han-
gen twee portretten van Goudse geestelijken uit de 17e 
eeuw, pastoor Pieter Purmerent en zijn kapelaan Willem 
de Swaen, van hen verwacht je niet anders dan een seri-
eus uiterlijk. Een verdieping hoger, in de Chirurgijnska-

Van links naar rechts:
Willem Frederik Büchner 1780-1855 (schilder onbekend, ca 1840)       
Petrus Purmerent 1588-1663 (Willem van Vliet, zonder datum)
Willem de Swaen 1608-1674 (Ludolf de Jong, 1652)
Nicolaas IJzendoorn (Petrus Th. van Wijngaardt, tussen 1837 en 1865)

Willem B. Tholen  1863-1931 (zelfportret, ca 1925)
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mer staan we oog in oog met de sympathieke dokter Wil-
lem Frederik Büchner. Hij is daar in zowel geschilderde 
als in gebeeldhouwde vorm aanwezig.

Het zal duidelijk zijn, deze heren hangen niet in het 
museum omdat ze ons qua uiterlijk zo ontroeren. Deze 
mannen hangen er omdat ze ooit een rol in de samen-
leving hebben gespeeld, die meer dan hun uiterlijk, de 
moeite waard is geweest. 

Willem Frederik Büchner bijvoorbeeld, heeft als arts 
in de eerste helft van de 19e eeuw op allerlei manieren 
de slechte leefsituatie, waarin het overgrote deel van de 
Gouwenaars verkeerden, inzichtelijk gemaakt en aan de 
kaak gesteld. Werkeloosheid, zeer slechte huisvesting en 
erbarmelijke hygiënische toestanden waren oorzaak van 
hoge sterftecijfers. Hij heeft voortdurend gestreefd naar 
(overheids)maatregelen om daar verandering in te bren-
gen. Zijn leven heeft hij daarmee in dienst gesteld van de 
Gouwenaars. Hetzelfde kan gezegd worden van Purme-
rent en de Swaen. Beide katholieke geestelijken hebben 
zich, uiteraard op hun eigen terrein, volledig ingezet om 
na de hervorming, in de 17e eeuw nieuwe staties in Gouda 
op te richten en uit te bouwen. Burgemeester Van Ber-
gen-IJzendoorn vervolgens, was een ware burgervader. 
Als eerste generatie IJzendoorns die burgemeester van 
Gouda was, heeft hij de stad de nieuwste tijd ingeleid en 
is begonnen met Gouda uit het diepe economische dal te 
trekken waar het rond 1850 nog in verkeerde. Peronne Arntzenius  (Willem Tholen, ca 1890) (foto Tom Haartsen)

De door zichzelf geportretteerde kunstenaar Tholen 
tenslotte, streelt met zijn werk in museumgoudA onze 
zintuigen voor schoonheid en ontroerd ons onder andere 
met het prachtige portret van het zusje van Paul Arntze-
nius, Péronne.

Hoezo dus saaie mannen? Je moet alleen wat moeite 
doen om ‘het verhaal achter het portret’ te leren ken-
nen.

Bronnen: 
Duizend jaar Gouda; een stadsgeschiedenis, 2002.
Hoogtepunten Museum het Catharina Gasthuis en 
Museum de Moriaan, 2003.
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Chekh toen zij als kersverse echtgenote van 
Ali Chouli in Gouda arriveerde. Met heim-
wee dacht zij terug aan haar vriendinnen en 
familie in het zo vertrouwde Tanger in het 
noorden van Marokko. Maar zij wenste niet 
bij de pakken neer te zitten en ging daar-
om al snel aan het werk met als belangrijk-
ste doel het leren van de Nederlandse taal. 
Want dat was haar al snel duidelijk gewor-
den, zonder de taal te spreken van het land 
waar je woont, kom je niet ver. De kennis 
en ervaring die zij opdeed, gebruikte zij om 
later haar vrouwelijke landgenoten terzijde 
te staan. En met succes. Hoe het haar is ver-
gaan en wat zij heeft bereikt, vertelde zij mij 
op 11 mei en 6 juli 2010.

Een gelukkige jeugd in Tanger

Assia Ben Chekh werd op 1 januari 1955 te Tanger ge-
boren. Zij groeide op in een zich snel uitbreidend gezin 
dat uiteindelijk negen kinderen telde: vier jongens en vijf 
meisjes. Een normale gezinsgrootte in het Marokko van 
die jaren. Assia was de derde op rij en de oudste van de 
meisjes. Het gezin bewoonde in de binnenstad van Tan-
ger een ruime vier etages tellende eengezinswoning. As-

Assia Chouli-Ben Chekh
een actieve marokkaanse vrouw in gouda

Nico Habermehl

Gezinsfoto met vader Ben Chekh en vier kinderen uit 1959. Assia is de 
tweede van rechts. (Collectie Chouli)
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sia’s vader was buschauffeur, terwijl haar moeder thuis 
voor het gezin zorgde. Haar zorgzame moeder was bij-
zonder creatief. Kleren maken, borduren en breien kon 
zij als geen ander. Het huishoudelijk werk werd gedaan 
door een hulp, die overigens deel uitmaakte van het ge-
zin. Maar ook de dochters moesten thuis meehelpen, 
opdat zij later in staat waren zelf een huishouden te voe-
ren.

Beide ouders vonden goed onderwijs voor hun kin-
deren belangrijk, ongeacht of het een jongen of meisje 
betrof. Vandaar dat alle kinderen naar school gingen. Zij 
doorliepen eerst de basisschool om aansluitend de over-
stap naar het lyceum te maken. Vanaf de tweede klas ba-
sisschool werden de lessen in het Frans en het Arabisch 
gegeven. De vijfjarige basisschool werd afgesloten met 
een landelijk examen. Het lyceum duurde in totaal zes 
jaar. Assia heeft haar schooljaren als bijzonder plezierig 
ervaren. Tanger was in die dagen een mooie, prettige en 
bovenal veilige stad. In de buurt waar zij woonde, kende 
iedereen elkaar.

Huwelijk met Ali Chouli

Aan het einde van de middelbare school was het voor As-
sia duidelijk dat ze nog niet wilde trouwen. Verder stude-
ren was haar grote wens. Een gearrangeerd huwelijk met 
een neef wenste ze dan ook niet aan te gaan. Niet alleen 
omdat ze verder wilde studeren, maar ook omdat ze hem 
meer als broer zag dan als echtgenoot. Kort daarna kreeg 
haar familie bezoek van de familie Chouli om de hand van 
Assia voor hun zoon Ali te vragen. Beide families kwamen 
al snel tot overeenstemming en daarmee was de basis 
voor een huwelijk gelegd. De uiteindelijke keuze lag ech-
ter bij Ali en Assia. 

Ali Chouli, die toen al enige tijd in Nederland verbleef, 
reisde naar Tanger om met Assia en haar familie kennis 
te maken. Het klikte meteen tussen hen en zij besloten 
zich te verloven. Na de verloving keerde Ali terug naar 
Nederland. Enkele maanden later ging Ali opnieuw naar 
Marokko, nu om met Assia te trouwen. Korte tijd na het 
huwelijk, dat in 1973 werd gesloten, ging Assia met haar 
man mee naar Nederland. Het kersverse echtpaar woon-

de de eerste week bij een vriend van Ali in Boskoop. Dat 
stelde hen in staat om hun ruime flat aan de Vrijheidslaan 
5 in Gouda smaakvol in te richten. Hier werden later hun 
twee dochters geboren. Na verloop van tijd verhuisden 
Assia en Ali met hun dochters naar een woning aan de 
Tjalkwerf en in 1986 naar de Gravestein. Inmiddels heb-
ben beide dochters het ouderlijk huis verlaten. 

De eerste moeilijke jaren in Gouda

Voor Assia, die vanuit de schoolbanken was getrouwd en 
dus nooit had gewerkt, viel het leven in Gouda aanvan-
kelijk niet mee. Zij miste de warmte van het gezin, haar 
talrijke familieleden en, niet onbelangrijk, haar vriendin-
nen. Bovendien was het leven in Gouda zoveel anders 
dan in Tanger. Alles verliep hier volgens vaste patronen 
op grond van een veelheid van regels. Zo kende Neder-
land vaste winkeltijden, iets waarvan ze in Marokko nog 
nooit hadden gehoord. Bovendien waren er in het Gouda 
van 1973 nog maar weinig landgenoten om mee op te 
trekken. Van de programma’s op radio en televisie be-
greep Assia niets. Soms stond ze de hele dag achter het 
raam naar de voorbijgangers te kijken. 

Assia realiseerde zich dat het leren van de Nederlandse 
taal een absolute voorwaarde was om aan het dagelijks 
leven te kunnen deelnemen. Dat je een vreemde taal het 

Schoolfoto uit 1963. Eerste staande rij, derde van links, in een door haar 
moeder gemaakt streepjesjurkje, Assia. (Collectie Chouli)
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beste in de praktijk kon leren, stond voor haar vast. Via 
een bevriende landgenote wist zij in 1974 een baantje 
te bemachtigen bij hotel De Zalm aan de Markt. De eer-
ste week deed ze ’s ochtends dienst als kamermeisje, 
terwijl ze ’s middags met andere vrouwen zittend aan 
een grote tafel al pratend koper poetste. Leuk om te 
doen en goed voor de taal. Precies wat haar voor ogen 
stond. De tweede week daarentegen moest ze toiletten 
schoonmaken in het achter De Zalm gelegen Poffertjes-
huis. Omdat het openbare toiletten betrof, waren ze erg 
smerig. Daarvoor paste Assia. Ze deed haar schort af en 
ging naar huis. ‘Voor schoonmaakwerk ben ik niet in de 
wieg gelegd’, liet ze haar man weten.

Eenmaal thuis besloot Assia Nederlandse les te gaan 
volgen in buurthuis ’t Wiel. Het niveau van de cursus was 
echter zo laag dat Assia er niet meer dan twee tot drie 
keer is geweest. De docente adviseerde haar lessen op 
een hoger niveau te volgen. Via haar huisarts kwam As-
sia in contact met een thuislesgeefster. Aangezien bei-
den de Franse taal beheersten, verliep de communica-
tie goed. Om de beurt kwamen ze bij elkaar thuis. Assia 
leerde van haar docente het Nederlands vanuit het Frans. 
Daarnaast volgde zij lessen Nederlands op het instituut 
‘Roosje Vos’. Tegelijkertijd ging Assia op zoek naar pas-
send werk. Ze vond al snel een baan als inpakster bij 
Steenlands chocoladefabriek aan de Fluwelensingel.

Werkende en studerende moeder

Al snel was Assia zwanger. Ze besloot tijdelijk te stop-
pen met werken. Tot haar grote teleurstelling eindigde 
de zwangerschap in een miskraam. Ze pakte haar werk-
zaamheden bij Steenlands chocoladefabriek weer op. 
Korte tijd later raakte ze opnieuw zwanger. Reden voor 
haar om ontslag te nemen. De zwangerschap verliep dit-
maal voorspoedig en in 1975 werd een gezonde doch-
ter geboren: Sanaa. Twee jaar later vond Assia een baan 
bij een wasserette in Haastrecht.  Maar al snel bleek dit 
werk te zwaar voor haar, zodat ze er na acht maanden 
mee stopte. In 1979 zag dochter Nora het levenslicht. 
Om werk, belangrijk voor haar ontwikkeling, en de zorg 
voor haar twee dochters te kunnen combineren, gaf As-

sia thuis Arabische les aan Nederlanders die veel contact 
met Marokkanen hadden, zoals advocaten, artsen en 
maatschappelijk werkers.

Toen een Marokkaanse buurvrouw zich als oppasmoe-
der aanbood, ging Assia in 1981 op basis van een jaar-
contract aan de slag bij de gemeente Gouda. Zij werkte 
parttime als tolk, begeleidster en contactpersoon voor 
Marokkaanse pensionbewoners en Marokkaanse gezin-
nen die in de stadsvernieuwingsgebieden woonden. Haar 
contract werd eerst verlengd en vervolgens omgezet in 
een vast dienstverband. Assia vond haar werk nuttig, 
omdat zij de pensionbewoners en de veelal grote gezin-
nen in hun oude en kleine huurwoningen in de sanerings-
wijken terzijde kon staan. Daarnaast trok Assia op met 
haar dochters, vierde met vrienden islamitische feestda-
gen en ging ook samen met hen op vakantie. Als geen 
ander bewust van het belang van een goede opleiding 
volgde Assia van 1981 tot 1984 te Utrecht de mbo-oplei-
ding sociale dienstverlening, eind jaren tachtig gevolgd 
door een hbo-studie lerares volwassenenonderwijs Ara-
bisch-Nederlands in Amsterdam. Beide studies rondde 
zij met goed gevolg af.

Het vinden van een balans tussen werk, opleiding en 
gezin was vooral in de beginperiode moeilijk. De soms 
mensonterende omstandigheden die Assia in de pensi-
ons en in de kleine, vaak slecht onderhouden huurhuizen 
aantrof, raakten haar diep en bezorgden haar nogal eens 

Trouwfoto van Assia en Ali Chouli uit 1973. (Collectie Chouli)
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nachtmerries. Gelukkig slaagde zij er na verloop van tijd 
in wat meer afstand tot haar werk te nemen, dankzij de 
supervisiegesprekken van de opleiding. Mede door haar 
inzet verbeterden de woonomstandigheden van de gast-
arbeiders langzaam maar zeker. De als ‘mensenpakhui-
zen’ bekend staande pensions gingen rond 1990 dicht, 
terwijl in Oosterwei ruime en betaalbare huurflats en in 
Korte Akkeren en Bloemendaal ook eengezinswoningen 
voor herenigde Marokkaanse gezinnen beschikbaar kwa-
men. Aan haar dienstverband bij de gemeente Gouda 
kwam in 2008 na 27 werkzame jaren een einde toen ze 
werd afgekeurd.

Inzet voor Marokkaanse vrouwen

Ook in haar schaarse vrije tijd zette Assia zich in voor 
haar landgenoten. Dankzij haar werk voor de gemeen-
te Gouda sprak zij met veel Marokkaanse mannen over 
de huisvesting van hun gezinnen. Deze contacten ge-
bruikte Assia vanaf 1983 om hen ervan te overtuigen dat 
hun vrouwen ook deel moesten nemen aan activiteiten 
buitenshuis. Zij startte thuis met de Werkgroep Marok-
kaanse Vrouwen. Toen de werkgroep te groot werd voor 
haar woonkamer, verplaatste zij de activiteiten naar het 
trefcentrum van de Stichting ‘Rijn en Lek’ aan de West-
haven 33. Na de verhuizing van ‘Rijn en Lek’ naar Alphen 
aan den Rijn in 1987 werd een onderkomen gevonden in 

het voormalige badhuis aan de Lange Groenendaal 79a, 
waarin het Centrum Buitenlandse Vrouwen was geves-
tigd. Hier konden vrouwen van allerlei nationaliteiten 
elkaar ontmoeten en in een vertrouwde sfeer aan diverse 
activiteiten deelnemen, variërend van gespreksgroe-
pen, Arabische les, naailes, zwemles tot fietsles aan toe. 
Ook stond een kapperscursus op het programma. Later 
zijn deze activiteiten vanwege bezuinigingen onder de 
naam van Stichting Doenja ondergebracht bij buurthuis 
De Speelwinkel aan de Raam 60-62. Tot 2009 was Assia 
voorzitter van Doenja.

Veel vrouwen van Marokkaanse herkomst hebben 
mede door de inzet van Assia een belangrijke ontwik-
keling doorgemaakt. Zij regelen nu zelf hun bankzaken, 
gaan naar de markt, bezoeken zelfstandig de huisarts 
en onderhouden contacten met de school van hun kin-
deren. En met hen zijn de gezinnen geïntegreerd in de 
Nederlandse samenleving, aldus Assia. Nog steeds be-
geleidt zij een groep vrouwen van 50 jaar en ouder. Deze 
ontmoetingsgroep komt maandelijks in de Jan Ligthart-
school bij elkaar om over actuele onderwerpen te pra-
ten. In navolging van de buurtvaders uit Korte Akkeren 
noemt Assia deze vrouwen wel de buurtmoeders. Met 
een bescheiden trots kijkt ze terug op haar inzet voor de 
Marokkaanse vrouwen. Haar inzet voor de Marokkaanse 
vrouwen is niet onopgemerkt gebleven. In 2005 ontving 
Assia voor haar vrijwilligerswerk uit handen van burge-

Binnenzijde Marokkaanse identiteitskaart van Assia uit 1978. (Collectie Chouli)
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meester Wim Cornelis de koninklijke onderscheiding als 
lid in de orde van Oranje Nassau.

Sedert 2007 is Assia bestuurslid van Stichting Boug-
haz. Deze stichting stelt zich ten doel de geschiedenis 
van de Marokkaanse Gouwenaars in woord en beeld vast 
te leggen. Ook in deze functie benadrukt ze het belang 
van de vrouwen. In vergelijking met de vrouwen van haar 
generatie hebben de Marokkaanse vrouwen van de twee-
de en derde generatie het volgens Assia gemakkelijker. 
Het taalonderwijs is beter, er is veelal familie aanwezig 
en de buurthuizen zorgen voor activiteiten, terwijl de 
contacten tussen de Marokkaanse moeders en de leraren 
van hun kinderen beter zijn dan voorheen.

Zicht op de toekomst

Punt van aandacht is en blijft de relatie tussen de Marok-
kaanse en Nederlandse Gouwenaars, aldus Assia. De con-
tacten tussen collega’s op het werk en buren zijn goed. 
Maar dat geldt slechts voor een klein deel van de Goudse 
bevolking. Andere contacten zijn er niet of nauwelijks, en 
dat in een middelgrote stad als Gouda waar veel mensen 
elkaar toch kennen. Volgens Assia domineren de media 
de gevoelens die er leven bij zowel de Nederlanders als 
de Marokkanen. Het maakt de mensen angstig. 

Diep in haar hart voelt Assia zich nog steeds Marok-
kaanse. Maar in Marokko zijn haar vriendinnen van vroe-
ger uit Tanger weggetrokken, is haar familie oud ge-
worden en heeft zij geen nieuwe dingen opgebouwd. In 
Nederland heeft ze zich ontwikkeld tot een actieve en 
zelfstandige vrouw, zijn haar dochters opgegroeid, kent 
ze mensen, weet ze de weg en is ze niet afhankelijk van 
relaties zoals in haar geboorteland. Haar advies om te 
integreren in de Nederlandse samenleving is even sim-
pel als doeltreffend: hou je eigen identiteit, waarden en 
normen, leer de Nederlandse taal, ontwikkel jezelf, zoek 
een baan en toon belangstelling voor de mensen om je 
heen.

Assia met dochter Nora. (Collectie Chouli)
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Waterliniepad
Wandelaars weten het gebied al langer te vinden, maar 
vanaf volgend jaar komt er een officiële wandelroute  
tussen Fort Wierickerschans en Gorinchem: het Oude 
Hollandse Waterliniepad. Dit 40 kilometer lange traject 
moet in de toekomst onderdeel gaan uitmaken van een 
gemarkeerd lange afstandswandelpad van Muiden naar 
Gorinchem langs en door de inundatiegebieden van de 
Oude Hollandse Waterlinie. Verschillende partijen zijn 
momenteel hard bezig om het benodigde geld bijeen te 
brengen voor de totstandkoming van deze historische 
wandelroute. Het is de bedoeling dat de wandelaar on-
derweg kennis van de geschiedenis en de werking van de 
waterlinie kan opdoen. Ook zal op de waterhuishouding 
en de vestingsteden in de omgeving van de linie worden 
ingegaan. De wandelroute vormt zo een goede aanvulling 
op de al bestaande water- en sluizenroutes in en om de 
stad Gouda.  Voor meer informatie zie www.groenehart.
info. 

Nieuw depot
Naar verwachting zal eind 2012 het nieuwe gezamenlijke 
depot van het Streekarchief Midden Holland, het Streek-
archief Rijnlands Midden en MuseumgoudA worden op-
geleverd op bedrijventerrein Gouwepark. De gemeente 
Gouda heeft met alle betrokken partijen een samenwer-
kingsverband gesloten voor de bouw van een multifunc-
tioneel depotgebouw waarin zowel de twee archieven als 
het museum hun collecties kunnen opslaan. Dit was hard 
nodig, omdat een aantal van de huidige depotruimten 
van het SAMH niet meer aan de eisen voor de opslag van 
archieven voldoet. MuseumgoudA heeft zich bij dit ini-
tiatief aangesloten, opdat het deel van de collectie dat 
niet wordt tentoongesteld onder de juiste omstandighe-
den en dichtbij kan worden opgeslagen.  
 

goudse historie in het nieuws Goudse Canon
Na een mooie en overzichtelijke website is vanaf okto-
ber 2010 de Goudse Canon ook op TV te zien. Elke twee 
weken zendt Gouwestad TV een item uit van zo’n 10 mi-
nuten waarin één van de veertig Canonvensters centraal 
staat. Het informatieve deel zal worden aangevuld met 
oude foto’s, filmpjes en nagespeelde gebeurtenissen uit 
de Goudse geschiedenis.  

Vrijwilliger beloond
Op zaterdag 16 oktober, de Landelijke Archievendag, 
ontving Ellen Bik-Huls de vrijwilligerspenning van de ge-
meente Gouda uit handen van wethouder Daphne Berg-
man. Zij kreeg de erepenning voor haar tienjarige inzet 
als secretaris van de stichting Vrienden van Archief & 
Librije. Mevrouw Bik verliet onlangs het stichtingsbe-
stuur en werd opgevolgd door Thea van Wordragen. Thea 
is ook bestuurslid van die Goude.
De vrijwilligerspenning is in 1995 door het college van 
burgemeester en wethouders in het leven geroepen om 
een blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich 
gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de Goudse samenleving. 

Nieuwe publicaties
Recent verschenen twee boeken over de Goudse ge-
schiedenis. De eerste is van de hand van Nico Habermehl 
getiteld Sporen van Erasmus in Gouda en omgeving.  Dit 
boek brengt ons naar de plaatsen in en om de stad die 
in verband kunnen worden gebracht met Erasmus. De 
twee publicatie is Gouda Waterstad. 20 jaar Museum-
haven Gouda van JanPieter Janse en Wim van Boxmeer, 
waarin de ontwikkeling van het havenmuseum wordt ver-
teld. In het volgende nummer komen wij uitgebreid op 
beide publicaties terug. De boeken zijn te verkrijgen bij 
de Goudse boekhandel.
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Peter van Eijkelenburg

Els » Ik heb vanaf 1971 gewerkt bij de plateelfabriek Jum-
bo, eerst aan de Lange Groenendaal. Als assistent van de 
baas, Balt van Leeuwen. Ik deed al het schrijfwerk. Maar 
als het zo uitkwam hielp ik ook wel met het leeghalen 
van de oven, met inpakwerk, met alles eigenlijk. Ik likte 
ook de postzegels. Toen Balt dood ging, nam zijn zoon 
John het over. Die was ook secretaris/penningmeester 
van de Vereniging van Aardewerkfabrikanten Gouda, 
zodoende deed ik daar al het secretariaatswerk voor. Ik 
had tenslotte mulo en een type-diploma van Schoevers. 
En John was dyslectisch, dus ik onderhield ook nog zijn 
privé-correspondentie.

Onder de vele Goudse plateelfabriekjes was weinig 
concurrentie. Ieder had z’n eigen specialisme. Er waren 
heel veel eenmansbedrijfjes. Het was aantrekkelijk om 
klein te blijven. Want als je geen personeel had, vervie-
len allerlei veiligheidseisen, zoals tegen stof en zo. Maar 
Jumbo was wel een iets grotere plateelfabriek. Op het 
hoogtepunt werkten er ongeveer tien mensen. Zelfs de 
vrouw van Balt werkte vaak mee.

Ik was er elke dag, maar meestal alleen in de ochtend, 
gemiddeld drie uur per dag. Glijdende werktijden, toen 
al. Ik kon eigenlijk komen wanneer ik wilde, net zoals 
het mij uitkwam. Dat was gunstig in verband met al mijn 
maatschappelijke activiteiten. En ik heb vanaf het begin 
zeven weken zomervakantie bedongen, voor een deel 
onbetaald natuurlijk. Zo’n extra verlof was geen enkel 
probleem, bij Jumbo waren ze heel makkelijk. Die lange 

‘Wat moet die  
rotmof hier?’

Bob en Els Visser vertellen
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. Oral History.

gouwe verhalen Bob ( 1929 ) en Els ( 1933 ) Visser

zomervakanties wilde ik omdat Bob door zijn schoolva-
kanties ook altijd lang vrij was in de zomer. We waren 
gewend dan lange en vaak verre reizen te maken. 

Mongolië

In de loop van al die jaren zijn we in de zomer naar Mali 
en Mongolië geweest, maar we bleven ook wel in Euro-
pa: Griekenland, Macedonië, Armenië, Sicilië, Marokko 
of, gewoon met de eigen auto, helemaal naar Turkije. 
Die keer hebben we 12.000 kilometer gereden in één zo-
mervakantie. Of naar Amerika, vliegen natuurlijk.
Jumbo had veel export naar Amerika. Dus kregen we re-
gelmatig de Amerikaanse klanten over de vloer. Eentje 
nam altijd zijn vrouw mee. Dorothy, met een bontmantel 
van 10.000 dollar. Moest ik haar overdag bezighouden, 
terwijl haar man hier z’n zaken deed. Na afloop gingen 
we altijd eten bij Old Dutch, op de Markt.

34
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PSP en marine 

Bob » We zijn veertig jaar geleden 
eigenlijk toevallig in Gouda komen 
wonen. Ik was docent electrotech-
niek aan de Zeevaartschool in Den 
Helder. Maar als psp-stemmers 
wonen tussen heel veel beroepsmi-
litairen van de marine was het niet 
altijd makkelijk. En de keuze aan 
middelbaar onderwijs voor onze 
kinderen was in Den Helder niet 
ideaal. Dus ben ik her en der gaan 

solliciteren en kwam ik op de mts in Gouda terecht. De 
school zat aan de Winterdijk, als huurder van een aantal 
lokalen van de kts, dat was de katholieke lts in Gouda. 
De mts had zelf niet genoeg lesuren voor mij, maar die 
kon ik bij de kts aanvullen. Onze mts was enorm in de 
groei in die jaren. De school had een streekfunctie. Op 
het hoogtepunt waren er zo’n vierhonderd leerlingen. 
Eind jaren zeventig kwam de meao erbij. Daar was Ro-
nald van Schelven een van m’n collega’s. Die was niet bij 
iedereen even geliefd.

Later verhuisde de mts naar de Groen van Prinste-
rersingel en daarna ging de school op in het ID-college. 
Maar dat heb ik niet meer meegemaakt. Toen ik de vijftig 
was gepasseerd, zag ik het lesgeven niet meer zo zit-
ten. De bedrijfsarts adviseerde dat ik eenderde minder 
lesuren zou gaan draaien. Na twee jaar zou een psychia-
trische keuring volgen. Onze oudste zoon zei: dat geeft 
helemaal niet, jij bent echt wel gek genoeg om afgekeurd 
te worden! Maar dat gebeurde toch niet. Ik kon door-
gaan, wel nog steeds met minder uren. En in 1986 kon ik 
in de vut, met 57,5 jaar. Ik had veertig dienstjaren, want 
ik was ooit begonnen als leerling-instrumentmaker op de 
Universiteit van Amsterdam.

Ik kom nog vaak oud-leerlingen tegen. Allemaal her-
kennen ze mij en ik weet soms ook nog wel hun namen. 
Ze zijn in de meest wonderlijke beroepen terechtgeko-
men. Stationschef, manager van een supermarkt, ver-
pleegkundige, je komt van alles tegen. Ouders vroegen 
mij wel eens: wat moet m’n jongen worden? Dan zei 

Bob Visser in de oorlog, 16 jaar 
(foto collectie Visser) 

ik: maak je geen zorgen, ze gaan toch weer iets anders 
doen. Net als onze oudste zoon trouwens, Ruud. Die 
heeft in Schoonhoven gestudeerd voor goudsmid. Maar 
hij is na z’n studie schoonmaker geweest, chauffeur, 
heeft de Landbouwschool gedaan, heeft gewerkt in de 
opvang van drugshoeren in Rotterdam, heeft de sociale 
academie gedaan en nu is hij directeur van een poppo-
dium in Leiden, het Leids Verenigings Centrum, met net 
een nieuw gebouw, en dus de afgelopen jaren veel over-
leg met allerlei instanties.’

Buitenlandse logé’s

Els » Bob en ik hebben onze maatschappelijke activi-
teiten altijd samen gedaan. Wereldwinkel, het 5 mei-
comité, Verzetsmuseum en de wereldmuziekconcerten 
in de Agnietenkapel. En we waren, al vanaf dat we in Den 
Helder woonden, gezinsvoogd en vingen in ons huis kin-
deren op die problemen hadden. Het was hier thuis altijd 
druk. Buitenlanders die kwamen voor manifestaties waar 
wij bij betrokken waren, konden hier ook logeren. Ze-
ker toen onze eigen kinderen uit huis gingen, hadden we 
plaats genoeg. We hebben een keer zes weken lang een 
groep Chilenen in huis gehad.

Bij een bijeenkomst met hen hier was Pim Rebel aan-

Els Visser (foto collectie Visser) 
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wezig. Zij was lid van het ontvangstcomité voor die Chi-
lenen. Ze vroeg: en wie zijn jullie eigenlijk? Ik zei: ach, 
wij wonen hier ook, let maar niet op ons.’

Hans Janmaat

Bob » We hebben altijd links gestemd, maar we zijn nooit 
lid van een partij geweest. Er was geen enkele partij 
waarmee we het genoeg eens waren. Vaak psp gestemd. 
Hing er een psp-affiche op het raam van de woonkamer. 
En boven hing aan de achterkant een cpn-biljet, van een 
van de kinderen. Wisten de buren echt niet meer wat we 
nou precies waren. We hebben ook wel GroenLinks ge-
stemd. Totdat die partij voor bombardementen op Ko-
sovo bleek te zijn.

In de jaren zeventig verschenen veel fascistische leu-
zen op straat. Daarom werd het Anti-Fascisme Platform 
opgericht, waarin wij actief waren. Dan gingen we al die 
leuzen met witkalk onleesbaar maken. Alle politieke par-
tijen in Gouda deden mee in dit platform, behalve de 
vvd. De liberalen wilden alleen deelnemen als de naam 
veranderd zou worden in Anti-Discriminatie Platform. En 
dat deden wij niet.

Hans Janmaat verscheen een keer in Gouda, bij een po-
litieke markt. Rustig etaleerde hij zijn propaganda in z’n 
kraam. En even rustig stopten de mensen van het Anti-
Fascisme Platform die papieren weer in zijn tas terug. Hij 
is toen maar weggegaan, vriendelijk maar dringend door 
de actievoerders begeleid naar het station. Er was een 
TV-ploeg bij, die een rel wilde forceren. Op de Kleiweg 
is Janmaat toen een winkel binnengevlucht. Uiteindelijk 
heeft de politie hem naar het station gebracht en op de 
trein gezet.’

Nabrander

Els » Het 5 mei-comité was een initiatief van de vakbon-
den hier. Natuurlijk was het Oranjecomité al actief, voor 
het vieren van Bevrijdingsdag. Maar dat was meer een 
soort nabrander van Koninginnedag. Politieke organisa-
ties en de vakbonden wilden meer inhoud, de binding 
met het verleden benadrukken. Om de bevrijding van de 

onderdrukkers nadrukkelijk aan de orde te stellen. De 
mensen van het Oranjecomité deden net alsof ze niet 
begrepen wat de vakbonden daarmee van doen hadden. 
Hekon Pasman was de eerste voorzitter van het 5 mei-
comité. Later kwam Barend Cohen, huisarts in Stolwijk. 
Die regelde en ritselde van alles. Later heeft hij in Kosovo 
nog onderzoek gedaan naar oorlogsmisdaden. Het comi-
té organiseerde lezingen, en informatieve en feestelijke 
dingen op de Markt. Met kraampjes van allerlei maat-
schappelijke organisaties die zich wilden profileren.’

Verzetskruis voor Duitser

Bob » Ons 5 mei-comité ontdekte dat in Gouda’s zus-
terstad Solingen voor de oorlog veel verzet tegen Hitler 
is geweest. We kwamen in contact met Gustav Müller, 
een communist uit Solingen die begin jaren dertig van 
de vorige eeuw naar Nederland was gekomen, op de 
vlucht voor de opkomende macht van de nazi’s. On-
dergedoken in Nederland heeft hij hier een belangrijke 
rol in het verzet gespeeld. Daarvoor heeft hij zelfs het 
Nederlandse Verzetskruis gekregen. Oud-verzetsstrijder 

Bob Visser als MTS-docent in Gouda (foto collectie Visser)
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Gijs Vink heeft zich daar sterk voor gemaakt. Müller is 
een van de zes Duitsers die dit belangrijke eerbetoon 
ontvangen hebben. Mede met zijn hulp en die van een 
kameraad van hem, hebben we in de Agnietenkapel een 
tentoonstelling over het verzet in Solingen gemaakt. Die 
twee hebben toen een week lang hier in huis gelogeerd. 
En Gustav Müller heeft in 1980 op Dodenherdenking een 
krans gelegd bij het stadhuis. In de rij mensen achter mij 
op de Markt hoorde ik iemand mompelen: ‘Wat moet die 
rotmof hier?’

Verzetsmuseum

Bob » Uit het 5 mei-comité is in feite het Verzetsmu-
seum ontstaan, naar een idee van Joop Borgman. Ook 
daar was Hekon Pasman de eerste voorzitter. Wij heb-
ben meegewerkt aan de verbouwing en inrichting van dat 
voormalige bankgebouw aan de Turfmarkt. De bekende 
oud-verzetsman Wim Vrijenhoef was heel emotioneel 
bij betrokken bij de oprichting van dit museum. Net als 
verzetsman Gijs Vink. En Daan Fallaux, de vader van te-
levisiemaker Emile. Het verzetsmuseum heeft nog mijn 
eigen oude militaire uniform in bezit. De epauletten uit 
mijn diensttijd er af gehaald, dan leek het heel aardig op 
het Nederlandse soldatentenue uit de oorlog.’

Wereldwinkel

Els » Met de Wereldwinkel zijn we in 1980 begonnen, 
aan de Raam. Die kwam voort uit de activiteiten van de 
verschillende landengroepen die in die tijd in Gouda ac-
tief waren. Die werkgroepen hielden verspreid door het 
jaar ieder hun eigen manifestaties. Het idee was om die 
activiteiten te bundelen en samen voorlichting te ge-
ven, bijvoorbeeld over het steunen van betere produc-
tiemethoden van koffie en thee in ontwikkelingslanden. 
En om heel primitieve kleine kadootjes te verkopen. Nu 
is het hoofdzakelijk een kadowinkel geworden, hoewel 
de doelstelling nog steeds ideëel is en er alleen vrijwil-
ligers werken. De Wereldwinkel in Gouda is nu al voor het 
tweede jaar tot beste Wereldwinkel van Nederland ge-

kozen. Maar er was wel af en toe onderling onmin in het 
team. Mede daarom ben ik in Gouda gestopt. Ik zit nu 
om de twee weken een dag achter de kassa in de Wereld-
winkel in Waddinxveen. Daar werken aardige mensen, er 
is een leuk bestuur ook .’

Afrikaanse vuurspuwer

Els » De Stichting Wereldmuziek hebben we ruim tien 
jaar geleden opgericht. Ik was voorzitter, onze schoon-
zoon Peter was secretaris en Bob kookte altijd voor de 
groepen die kwamen optreden bij de concerten die we 
in de Agnietenkapel organiseerden. Zes voorstellingen 
per jaar, zeven jaar lang, tot we moesten stoppen om-
dat de gemeente geen subsidie meer gaf. De concerten 
waren bijna altijd uitverkocht, maar de opbrengst van de 
kaartjes was niet hoog genoeg om de groepen te beta-
len. Soms was de belangstelling zo groot dat we moesten 
uitwijken naar de gereformeerde kerk aan de Turfmarkt. 
Daar was een keer een Afrikaanse vuurspuwer, die het 
presteerde om de veters van iemand op de eerste rij in 
brand te steken. En toen er een zigeunergroep opgetre-
den had, kwamen die muzikanten na afloop maar niet de 
kleedruimte uit. Iemand ging kijken en kwam geschokt 
terug: ‘Ze zitten gewoon te kaarten!’ Maar dat bleek niet 
juist te zijn. Ze zaten gewoon onderling het geld te ver-
delen dat zo zojuist van ons gekregen hadden.’

Bob Visser gaat opgelucht met vut. (foto collectie Visser)
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lezingen georganiseerd door die Goude
24 januari 
Dr. Antheun Janse over Jacoba van Beieren

14 maart
Dr. Joost Welten over de Franse tijd: Napoleon in 
Gouda en omgeving 

27 april
Jaarvergadering die Goude 

6 juni
Nico Habermehl over Ziekte en gezondheid in het 
Goudse verleden 

5 september
lezing in het teken van de Open Monumentendag 
met als thema ‘Herbestemming’ 

AgendaAuteurs

Nico Habermehl is historicus. Van zijn hand verschenen 
meerdere publicaties over het Goudse verleden. De meest 
recente is Sporen van Erasmus in Gouda en omgeving. Voor 
Gouwestad TV werkt hij mee aan het historische program-
ma Vensters op Gouda. Hij is secretaris van de Stichting 
Boughaz, die zich bezig houdt met het vastleggen van de 
geschiedenis van Gouwenaars van Marokkaanse afkomst.

Paul Abels is historicus en redacteur van dit tijdschrift. 
Zij specialiteit is kerkgeschiedenis. Hij verzorgt de rubriek 
Goudana

Imelda van der Linden is redacteur van dit tijdschrift en 
verzorgt in samenwerking met MuseumgoudA de rubriek 
MuseumStuk.

Christiaan van der Spek is historicus en redacteur van dit 
tijdschrift. Hij verzamelde ook dit keer weer het historische 
nieuws. 

Ronald van der Wal is historicus en hoofdredacteur van 
dit tijdschrift. Zijn publicaties betreffen politiek, bestuur 
en veiligheid in de negentiende en twintigste eeuw. 

Rectificatie
In de rubriek Goudse historie in het nieuws in het oktober-
nummer van 2010 maakten wij abusievelijk melding dat de 
archeologische vereniging Golda een van de initiatiefne-
mers voor het mogelijk te stichten Erasmusmuseum zou 
zijn. Wij werden er door het bestuur van deze vereniging 
op geattendeerd dat dit niet juist is. De naam Golda wordt 
ook gebruikt door een zogeheten blogger op de site Forum 
Gouda.nl. Deze heeft niets met de archeologische vereni-
ging te maken. Het is dus oppassen geblazen met moderne 
media! 

Sporen van Erasmus
in Gouda en 
omgeving

Stichting Erasmus Genootschap Gouda

Nico Habermehl 

Dit boek is verkrijgbaar in de Goudse boekhandels
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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 0182-536387 
e-mail: h.snaterse@hetnet.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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