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Eén van de eerste Nederlandse ‘reclasse-
ringswerksters’, zo niet de allereerste, was 
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, 
een maatschappelijk geëngageerde dame uit 
Gouda. Voor tal van Nederlanders is Barba-
ra een volstrekt onbekende figuur. Vandaar 
deze schets ter kennismaking en ter inspi-
ratie, geschreven door een reclasserings-
werker uit het zuiden van het land met grote 
belangstelling voor de geschiedenis van het 
reclasseringswezen in Nederland. 

Jeugd, onderwijs en huwelijk

Anna Barbara Schilperoort, roepnaam Antje en beter 
bekend als Barbara, werd op 3 januari 1778 in Voorburg 
geboren, een plaats waar veel belangrijke en gegoede 
burgers hun buitenverblijf hadden. Barbara had alleen 
een halfbroer uit een eerder huwelijk van haar moeder. 
Barbara had een goede jeugd. Aan speelgoed ontbrak 
het haar niet, wat volgens haar dochters het gemis aan 
broers en zussen moest compenseren. Op jonge leeftijd 
toonde zij ook al een grote liefde voor de natuur. 

Barbara bracht haar schooljaren door in Noordwijk-
Binnen. Daar bezocht ze het Franse meisjespensionaat 
van de dames Du Flos en Wägeli. Een goede opleiding 
kreeg ze niet. Zoals haar dochters later vertelden, ont-
ving zij ‘oppervlakkig’ en ‘gebrekkig’ onderwijs.1 Leer-

gierig als ze was, probeerde ze zichzelf zo veel mogelijk 
te ontwikkelen. Lezen deed ze graag en veel. Ze was niet 
alleen een groot liefhebber van het Nederlandse schrijf-
sterduo Betje Wolff en Aagje Deken, maar ook van de 
Duitse auteur Johann Wolfgang von Goethe.

Toen het gezin Schilperoort naar Zaltbommel verhuis-
de, ontmoette Barbara de twaalf jaar oudere hervormde 
predikant Hendrik van Meerten. Hij behoorde tot de 
lokale notabelen. Mensen traden hem vol eerbied en 

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (samh)

1. CC. Van Meerten, Iets over mevrouw Meerten, geboren Schil-
peroort, Gouda 1853.

‘Mensch! Help u zelf en God zal u helpen!’
anna barbara van meerten-schilperoort (1778–1853)  

reclassingswerkster van het eerste uur

Marcel Krutzen
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ontzag tegemoet. In 1794 trad Barbara op zestienjarige 
leeftijd met Hendrik in het huwelijk. Ze werd dominees-
vrouw in Wadenoijen, een dorpje bij Tiel. 

Franse Tijd en Gouda

Begin 1795 trok het Franse leger Nederland binnen, een 
spoor van vernieling achterlatend. Aan de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, het bewind van de Oranjes en de 
overheersende positie van de gereformeerde kerk werd 
abrupt een einde gemaakt. De Franse Tijd (1795-1813) 
brak aan. Ook de Van Meertens maakten op ruwe wijze 
kennis met het nieuwe bewind. Franse soldaten sloegen 
de inboedel van de pastorie waar het echtpaar woonde 
kort en klein. Deze traumatische ervaring verwerkte Bar-
bara achteraf in haar in 1828 verschenen roman Emilia 
van Rozenheim en zou haar latere onverschilligheid voor 
‘vergankelijke goederen’ verklaren. Later in het jaar 1795 
werd Van Meerten benoemd in Bedijkte Schermer, een 
plaats in Noord-Holland.

In 1798 kreeg Hendrik van Meerten een aanstelling 
in Gouda. De stad was van oudsher een belangrijk han-
delscentrum waar een geest van vrijzinnigheid heerste. 
Barbara was toen net van haar eerste kind bevallen. In 
Gouda zouden nog vijf andere kinderen geboren worden. 
In totaal kreeg zij drie zonen en drie dochters. Zoon Ja-
cobus Hubertus werd assistent-resident in Nederlands-
Indië. Eduard Douwes Dekker noemde hem in zijn boek 
Max Havelaar een capabel man, en de zoon van een be-
kend schrijfster.    

Het was Barbara’s grootste verlangen om haar kinde-
ren zelf op te voeden en te onderwijzen. Omdat zij in 
haar jeugd zelf niet veel had geleerd moest zij die schade 
alsnog inhalen. Zij had de moed om zich te oefenen “in 
alle nuttige zaken die daartoe nodig waren”. Als hulp bij 
de opvoeding begon zij boekjes te schrijven. Toen zij 
zag dat haar kinderen deze boekjes graag lazen, legde 
zij zich meer en meer toe op het schrijven van verhalen 
en leerboeken voor kinderen en jong volwassenen. Haar 
man stimuleerde deze bezigheden en zo hield besteedde 
zij steeds meer tijd aan lezen, schrijven en studeren. Het 
liefst deed zij dit alleen op een zolderkamertje. In die zin 
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was Barbara een echte autodidact. Het huishouden liet 
haar onverschillig. Daarvoor zorgde haar moeder. Deze 
woonde bij haar gezin in. Een traditioneel rolmodel was 
Barbara geenszins en dat maakte dat veel Gouwenaren 
haar maar een eigenaardige persoon vonden. 

Pedagoge, schrijfster en redactrice

Tijdens de Franse Tijd werd het domineestraktement 
sterk verminderd. Om rond te kunnen komen moesten 
de echtelieden Van Meerten hun spaargeld aanspreken. 
Langzamerhand raakte het gezin in financiële moeilijk-
heden. Met de uitgave van haar boekjes kon Barbara 
het gezinsinkomen gedeeltelijk aanvullen. Om de geld-
zorgen van haar gezin verder te verlichten haalde zij in 
1812 een onderwijsbevoegdheid en begon zij een dag- 
en kostschool voor meisjes. Dit was het beginpunt van 
een bijzondere loopbaan en van een grote productiviteit. 
Samen met twee van haar dochters lukte het haar de 
meisjesschool tot een gerespecteerd onderwijsinstituut 
te laten uitgroeien, waar steeds zo’n twaalf meisjes in 
de kost waren. De toenmalige onderwijsinspectie sprak 
in lovende bewoordingen over deze school. Het lesgeld 
bedroeg 900 gulden wat verklaarde dat de leerlingen 
hoofdzakelijk uit het gegoede milieu kwamen. Zij kregen 
niet alleen kennis en kunde bijgebracht, maar ook maat-
schappelijk engagement. Urenlang bracht zij met haar 
pupillen door in de tuin achter de school waar zij hen 
alles vertelde over de natuur. 

Barbara verwierf niet alleen nationale bekendheid als 
opvoedkundige, maar ook als schrijfster van kinderboe-
ken, reisverhalen, romans en andere genres. Enkele van 
haar publicaties zijn: Leer- en leesboek over de eerste be-
ginselen der noodzakelijke wetenschappen. Aanleiding tot 
de kennis der Nederlandse taal uit 1811, Gids voor jonge lie-
den van beschaafden stand uit 1821,  Reis door het konink-
rijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg 
voor jonge lieden een serie die zij vervaardigde tussen 
1822-1829, Zelfopoffering van den Nederlandse zeeheld 
J.C.J. van Speijk, benevens eene schets van zijn leven, voor 
vaderlandsche zonen en dochteren uit 1832, de in die 
tijd veel geroemde Kinderbijbel. Of bijbelsche verhalen 
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voor jonge kinderen, bij het zien van bijbelprenten aan ’s 
moeders schoot uit 1839 en Mara, woorden van troost in 
verschillende treurkamers uit 1850. Barbara’s totale oeu-
vre omvat meer dan honderd boeken. Op den duur kon 
ze gemakkelijk van haar schrijverschap leven, ook nadat 
haar man in 1830 was overleden.

Ook was de stuwende kracht achter van het toen-
tertijd enige en succesvolle Nederlandse vrouwenblad 
Penélopé,of maandblad aan het vrouwelijk geschat gewijd 
waarvan in 1821 het eerste nummer van de persen rolde. 
Jarenlang voerde zij de redactie van dit blad aan. De il-
lustraties voor dit tijdschrift werden ontworpen door de 
Goudse kunstenaar Cornelis Borsteegh (1773-1834).

Ondanks de bijdragen van toonaangevende buiten-
landse schrijfsters en pedagogen droeg het blad een 
specifiek vaderlands karakter, zoals de Neerlandica Lotte 
Jensen in een studie over vrouwentijdschriften aangeeft. 
Dit kwam onder meer tot uiting in het ideaalbeeld dat 
de redactie haar lezeressen voorspiegelde. De primaire 
taak van de vrouw lag in het huishouden en het gezin. Als 
verstandige echtgenote en vaderlandslievende opvoed-
ster fungeerde de vrouw als de bewaarster van het volks-
karakter en door deze rol met verve te vervullen diende 
zij het algemeen belang. Deze moraal paste bij de in Ne-
derland gangbare visie op de vrouw aan het eind van de 
achttiende eeuw. 

Het vaderlandse karakter kwam eveneens tot uitdruk-
king in de moderubriek. Barbara moest weinig hebben 
van de Franse mode die toen al toonaangevend was. In 
plaats daarvan pleitte zij voor specifiek Hollandse kle-
ding, waarmee zij de roep om een eigen nationale mode, 
die kort na de Belgische opstand in brede kring gehoor 
vond, steunde. 

In Penelopé waren niet alleen bijdragen van gerenom-
meerde schrijfsters te vinden, het blad trok ook begin-
nende auteurs. Barbara moedigde jonge Nederlandse 
schrijfsters aan om kopij in te sturen en vermeldde uit-
drukkelijk dat alleen bijdragen van ‘vrouwelijke hand’ 
geplaatst werden. Kopij van mannelijke lezers werd door 
de redactrice dan ook zonder pardon ter zijde gelegd: 
de inzending van een zekere heer ‘K.F.V. uit A.’ werd op 
grond van zijn sekse geweigerd. Zo creëerde zij in korte Voorblad van het Magazijn voor jonge jufvrouwen (samh)
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tijd een netwerk van schrijfsters.2 Zelf schreef Barbara 
met enige regelmaat artikelen voor het blad. Delicate 
onderwerpen schuwde zij niet. Zo schreef zij bijvoor-
beeld over seksualiteit, wat in die tijd een ongekend fe-
nomeen was.

Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke 
Verbetering der Gevangenen (1823-1975)

In 1823 stichtte Willem Hendrik Suringar samen met zijn 
geestverwanten Willem Hendrik Warnsinck en Johannes 
Leonardus Nierstrasz het Nederlandsch Genootschap tot 
Zedelijke Verbetering der Gevangenen. Het was de eer-
ste reclasseringsinstelling in ons land. Alle drie de heren 
waren christelijk geïnspireerde, sociaal bewogen en wel-
gestelde burgers. De Britse gevangenishervormers John 
Howard en Fry waren hun grote voorbeelden en inspira-
tiebronnen.3

Howard reisde jarenlang door Europa om allerlei straf-
inrichtingen te inspecteren. Hij slaagde erin de leefom-
standigheden van gedetineerden te verbeteren. Hij is de 
schrijver van het standaardwerk The State of the Prisons 
uit 1777. Fry, een quaker, bezocht gevangenis Newgate 
te Londen. Ze werd diep getroffen door wat ze zag: 
vrouwen en kinderen in diepe ellende. Samen met en-
kele vrijwilligers lukte het haar het gevangenisregime te 
humaniseren.    

Quaker J.S. Mollet, Zwitser van geboorte, kostschool-
houder te Amsterdam, behoorde eveneens tot de grond-
leggers van het Genootschap. Hij had vooral diepe be-
wondering voor Fry. Hij correspondeerde zelfs met haar. 
Zodoende was hij altijd op de hoogte van haar visie en 
beleid.

Over haar leven en werk schreef hij in 1822 een uitvoe-

rig artikel in het nieuwe Christelijk Maandschrift voor den 
beschaafden stand. Barbara las dit artikel en raakte diep 
onder de indruk van de persoon van Fry. Zij juichte haar 
gevangeniswerk onder vrouwen toe.

Zoals eerder opgemerkt hadden Barbara en Suringar 
persoonlijk contact met elkaar. Geregeld schreven zij el-
kaar brieven. Toen Suringar haar in 1823 op de hoogte 
bracht van het voornemen om het Nederlandsch Ge-
nootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen op 
te richten, reageerde Barbara enthousiast. Graag wilde 
ze een steentje bijdragen. In het tijdschrift Penélopé 
publiceerde ze een artikel, getiteld ‘Een droom’. Daar-
in beschreef ze een visioen. Dit visioen betrof doorge-
voerde verbeteringen in de gevangenenzorg. Ook daarna 
besteedde ze meerdere malen aandacht aan de verrich-
tingen van het Genootschap. Zij spoorde haar lezeressen 
aan om in het voetspoor van Fry vrouwelijke gevangenen 
te bezoeken.

Ongetwijfeld heeft deze oproep destijds veel stof 
doen opwaaien. Het bezoeken van gedetineerden was in 
die tijd geenszins passend voor vrouwen en zeker niet 
voor ‘welgestelde dames’. Burgers vonden haar oproep 
maar bespottelijk en afkeurenswaardig.

Vrouwengevangenis te Gouda

In 1611 werd het voormalige Sint Catherinaklooster te 
Gouda ingericht als Tuchthuis voor mannen en vrouwen. 
In 1837 achtte de toenmalige minister van Justitie het 
noodzakelijk om mannelijke en vrouwelijke gedetineer-
den niet langer meer in dezelfde strafinrichting onder te 
brengen. Er moesten aparte gevangenissen voor mannen 
en voor vrouwen komen. Aldus geschiedde. Veroordeel-
de vrouwen verbleven in de gevangenis te Gouda, ver-
oordeelde mannen elders. 

Onder meer vanwege organisatorische problemen 
raakte de vrouwengevangenis al snel overbevolkt. Ge-
detineerden sliepen in hangmatten. Deze hingen vlak 
naast en in drie rijen boven elkaar. Daarnaast waren er 
andere problemen. Binnen de strafinrichting was enorme 
stankoverlast vanwege de ligging bij een open riool. De 
temperatuur op de werkzolders was tijdens de zomer en 

2. L. Jensen, ‘De Nederlandse vropuwenpers in een internationaal 
perspectief ’, in Nederlandse letterkunde 6 (2001) 3, 219-239.
3. Dr. J.M. van Bemmelen, Van Zedelijke Verbetering tot Reclassering. 
Geschiedenis van het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbete-
ring der Gevangenen, Martinus Nijhoff, ‘s - Gravenhage 1923, p. 93, 
p. 94, p. 113.
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winter ondraaglijk. Kortom, veroordeelden zaten onder 
erbarmelijke omstandigheden hun straf uit!

In de vrouwengevangenis te Gouda verbleef een ge-
mêleerd gezelschap. Het bestond onder andere uit die-
vegges, moordenaressen en geldsnoeisters. Jonge, re-
latief ‘onschuldige’ misdadigsters liepen groot gevaar 
geronseld te worden voor de prostitutie. ‘Hellewichten’, 
‘vrouwen gehard in de zonde’,‘waardinnen der huizen 
van wellust’, zochten de mooiste meisjes uit. Veel ont-
slagen vrouwen kwamen in de prostitutie terecht, het-
geen niet verwonderlijk was, omdat ze geen werk, inko-
men of huisvesting hadden. Prostitutie was geen vreemd 
verschijnsel in de stad. Gouda was immers niet alleen 
een handelscentrum, maar ook een garnizoensstad.4

Dikwijls werden vrouwelijke gevangenen nog slechter 
behandeld dan mannelijke. Volgens toenmalige opvat-
tingen hadden vrouwelijke gedetineerden niet alleen 
de wet overtreden, maar ook ‘hun vrouwelijkheid be-
schaamd’. Het waren ‘gemankeerde vrouwen’. ‘Normale 
vrouwen’ werden geacht altijd het ‘goede voorbeeld’ te 
geven. Vrouwelijke veroordeelden werden dikwijls als 
‘de meest verdorven groep gevangenen’ beschouwd.

Met toestemming van gevangenisregenten begon Bar-
bara op 12 augustus 1832 als allereerste vrouw in Ne-
derland met het bezoeken van gedetineerde vrouwen. 
Tijdens dit eerste bezoek reageerde de gevangeniscom-
mandant uiterst ontstemd. Al schreeuwend vroeg hij 
haar wat ze kwam doen. In een brief aan de predikant 
Goudse predikant J. Herman de Ridder vertelde zij over 
haar eerste bezoeken aan de inrichting: 

Mijn eerste bezoek aan de gevangene vrouwen was 
den 12 augustus 1832. Welk een verschil toen en nu! 
Nu in alles medewerking – toen van binnen niets dan 
smaad en hoon door den zoogenaamden komman-
dant…. die mijne vriendin (die eigenlijk de eerste 
was, welke het plan ontwierp) en mij naschreeuwen-
de: wat doen die vrouwen hier; mij een brief, voor 
een gevangene bestemd uit de hand rukkende. En van 
buiten bespotting en afkeuring van allerlei aard. O, 
wij hebben menige bittere teug geslikt, maar God lof 
dat is voorbij.5 

Het feit dat Barbara in 1832 met haar ‘reclasseringswerk’ 
startte is geen toeval. Vanwege de Belgische Revolutie 
waren veel mannelijke leden van het Genootschap tot 
Zedelijke Verbetering der Gevangenen in militaire dienst 
en lag het reclasseringswerk in tal van afdelingen bijna 
stil. Barbara richtte het eerste damescomité op voor het 
bezoeken van vrouwelijke gevangenen. Haar ‘medehelp-
sters’, tevens vriendinnen, waren mevrouw Brandt Maas, 
de echtgenote van een remonstrantse predikant, en me-
juffrouw Grave. 

Pogingen om meer vrouwen te betrekken bij de ge-
vangenenzorg mislukten keer op keer. In Gouda was ‘de 
verlichting nog in haar dageraad’, aldus Barbara. In acht 
jaar tijd lukte het haar slechts twee vrijwilligsters te wer-
ven. Opmerkelijk is dat het reglement van het Genoot-
schap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen pas in 
1841 de mogelijkheid bood om vrouwenverenigingen op 
te richten. 

Trouw bezocht Barbara de vrouwengevangenis aan 
de Groeneweg. Zij hield haar ‘reclasseringswerk’ ruim 
twintig jaren vol. Vrijwel dagelijks had ze contact met de 
ongeveer tachtig gedetineerden, wat uiteraard een tijd-
rovende bezigheid was. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze de 
destijds beroemde en beruchte seriemoordenares Hen-
drikje Doelen (1784-1847) wel eens ontmoet. Hendrikje 
onderging 20 jaar tuchthuisstraf wegens het plegen van 
gifmoorden. Wellicht zullen Barbara’s gesprekken niet al-
tijd even diepgaand of succesvol zijn geweest. Ondanks 
haar goede bedoelingen zal ze met de nodige vooroor-
delen en teleurstellingen zijn geconfronteerd. Barbara 
liet zich echter niet snel uit het veld slaan. Sterker nog, 
ze keek reikhalzend uit naar het gevangenenbezoek. 
Dit bleek bijvoorbeeld uit haar vrees, dat haar gevange-
nisbezoek gestaakt zou worden vanwege onregelmatig-

4. H. Franke, Twee eeuwen gevangenisstraf in Nederland. De macht van 
het lijden. Uitgeverij Balans 1996, p. 42.
5. J. Herman de Ridder, De Weduwe A.B. van Meerten, geb. Schilperoort 
herdacht, Schoonhoven 1853.
6. W.M. Lindemann en Th.F. van Litsenburg, De Algemene Reclasse-
ringsvereniging en haar voorgangers 1823-1986, Inventarisatiereeks nr. 
42, Rijksarchief Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch 1990, p. 19-31.
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heden die waren ontstaan na het terugbrengen van een 
ontsnapte gevangene. Uiteindelijk mocht ze haar werk 
toch voortzetten. Dat was een grote opluchting. 

Evenals het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke 
Verbetering der Gevangenen probeerde Barbara vooral 
het geestelijk welzijn van gevangenen te verbeteren. Hun 
‘zielenheil’ was een primair doel. Ze bemoedigde gede-
tineerden en las hen voor uit de Bijbel. Maar dat niet al-

leen. Ze hield ook school en leerde veel gevangenen lezen. 
Ook schonk zij aandacht aan de lichamelijke gezondheid 
van mensen. Zo probeerde ze de gevangenisdirecteur er-
van te overtuigen dat ingrijpende maatregelen nodig wa-
ren om de ronduit mensonwaardige leefomstandigheden 
van de veroordeelde vrouwen te verbeteren. Eveneens 
deelde ze soms ‘kleine beloningen’ uit en trakteerde ze 
tijdens feestdagen op koffie en koek.6 

Vrouwelijke gevangenen in Gouda aan het werk op de werkzolder. (samh)
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Elisabeth Fry 

Door haar gevangenenzorg kwam Barbara met tal van 
mensen in contact, onder wie ook Elisabeth Fry, haar 
grote inspiratiebron. Via een briefwisseling met quaker 
J.S. Mollet, secretaris buitenland van het Nederlandsch 
Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevange-
nen, was de Engelse gevangenishervormer Fry op de 
hoogte geraakt van het gevangenenbezoek van Barbara 
en haar ‘medehelpsters’. In 1833 schreef ze Mollet een 
brief waarin ze aangaf verheugd te zijn over het feit dat 
Nederlandse vrouwen waren begonnen met het bezoe-
ken van vrouwelijke gedetineerden. ‘Woman, after all, 
were especially suitable to feel compassion for those of 
their own sex’, aldus Fry. Volgens haar was hetgeen deze 
vrouwen deden ‘in line with the teaching and example of 
Him who came to seek and to save what was lost’.   

Toen Fry in maart 1840 een eerste bezoek aan Neder-
land bracht, en daarbij verschillende strafinrichtingen 
waaronder de vrouwengevangenis in Gouda aandeed, 
ontmoette zij ook Barabara van Meerten. Uit handen van 
Elisabeth ontving Barbara een boek met de inscriptie: ‘A 
Token of Regard to Her Friend Madame Van Meerten’. 
Uiteraard was zij zeer verguld met deze gift. Door tijd-
genoten werd Barbara ‘de Nederlandse Elisabeth Fry’ 
genoemd, wat zeker een eretitel was.

Fry had forse kritiek op de Goudse gevangenis. Het 
gebouw was overvol en ongeschikt. Ook ontbraken be-
waaksters. Mannelijke cipiers hadden toegang tot alle 
vertrekken. Hierover maakte Fry zich grote zorgen. Ze 
vreesde machtsmisbruik. In Gouda moesten vrouwelijke 
bewaarders aangesteld worden, luidde de aanbeveling 
van Fry. 

In 1841 was Fry opnieuw in Nederland. Zij wilde con-
troleren of haar adviezen ook gepraktiseerd werden. Tij-
dens dit bezoek werd zij hartelijk ontvangen door koning 
Willem II en andere hoogwaardigheidsbekleders. Haar 
naam was een begrip geworden. 7

Ottho Gerard Heldring

Barbara onderhield ook contacten met andere invloed-

rijke personen zoals de dominee Ottho Gerard Heldring. 
Heldring was hervormd predikant te Hemmen, een dorp-
je in de Overbetuwe. Hij had oog voor maatschappelijke 
problemen, vooral voor het ellendige bestaan van de ar-
moedige plattelandsbevolking. Zijn armenzorg getuigde 
van praktisch inzicht. Hij verweet de kerken een over-
vloed aan leergeschillen en een gebrek aan maatschap-
pelijk engagement. In zijn strijd tegen sociale misstan-
den voelde hij zich vaak alleen staan.

Heldring verwierf grote bekendheid door zijn filantro-
pisch werk. Hij was onder meer oprichter van het in 1848 
tot stand gekomen Asyl Steenbeek te Zetten. Dit tehuis 

Atelieropname van Cornelia Catharina van Meerten (links) en haar zus-
ter Adriana Theresia van Meerten. Op de achtergrond het portret van 
hun moeder. (samh)

8. J. Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. (deel 
5, 1880).
9. C.C. van Meerten, 1853. 
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bood niet alleen onderdak aan dakloze vrouwen die uit 
de gevangenis ontslagen waren, maar ook aan ‘gevallen 
vrouwen’ die bereid waren om een nieuw leven te begin-
nen. 

Aanleiding tot dit initiatief betrof Heldrings bezoek aan 
de vrouwengevangenis te Gouda in 1847. Dit bezoek had 
een ‘diepe en droevige indruk’ op hem gemaakt. Door 
een juist afgelopen koortsepidemie waren vele gedeti-
neerde vrouwen gestorven. Een zaal met zeventig meis-
jes kon hij niet betreden vanwege de ‘verpeste lucht’. Hij 
was naar buiten gerend om niet te bezwijmen.

In de Goudse gevangenis ronselden beruchte bordeel-
houdsters meisjes voor hun bordelen. “O, grondelooze 
put van jammer”, dacht Heldring.  “Hij vond er een ver-
leidster, omringd van vrouwen en meisjes, personeel 
vormend en opkweekend voor een bordeel in den Haag, 
dat zij na haar ontslag zou openen en met ontslagen ver-
oordeelden bevolken.” Een vijftal meisjes riep de hulp 
van Heldring in. ‘Dat vestigde zijn besluit, om zulke on-
gelukkigen niet hulpeloos te laten en een toevlugtsoord 
te stichten, waar zij, die willen terugkeeren, steun en 
redding vinden’, aldus Jacobus Craandijk in zijn Wande-
lingen door Nederland met pen en potlood.8

Over de bewoners van Steenbeek schreef Heldring: 

De opgenomenen te Steenbeek behoren tot de diepst 
gezonkenen, maar al is hun zielekrankheid ook nog 
zoo zwaar, niemand mag van hen, evenmin als in 
een gewoon hospitaal van den kranke, zeggen: “Ga 
voorbij, wij kunnen u niet opnemen, uwe krankheid 
is te zwaar.” Zelfs de diepst gevallenen kunnen be-
houden worden, wanneer zij uit eigen vrije keuze den 
weg zoeken tot redding der onsterfelijke ziel; dwingt 
gij hen een keuze op, deze wijkt spoedig; een besluit 
door overreding genomen, houdt geen stand, maar is 
het uit overtuiging geboren, dan “dwingt hen om in te 
gaan” door de enge poort.

Petronella Voûte, een ongehuwde dame uit een welge-
steld koopmansgezin, was de eerste directrice van dit 
opvangcentrum. Gedurende circa dertig jaren zette zij 
zich met hart en ziel in voor het welzijn van ‘haar meis-

jes’. In die tijd was dit een unieke gebeurtenis. Onge-
twijfeld hebben Barbara en Petronella contact met elkaar 
gehad. Gedurende haar loopbaan als ‘reclasserings-
werkster’ zal Barbara wellicht een aantal ‘verwaarloosde 
vrouwen’ hebben verwezen naar Asyl Steenbeek.

In de loop van de tijd groeide Asyl Steenbeek uit tot 
een complex van tehuizen en internaten; de Zettense 
en Hoenderlose inrichtingen voor ‘verwaarloosde jeug-
digen’, die respectievelijk in 1848 en 1851 werden ge-
sticht. 

Gedachtegoed

Als domineesvrouw was Barbara diepgelovig en sociaal 
bewogen. De Bijbel was haar liefste boek, zo schreef 
haar dochter. Van alle dagen was zij het minst graag op 
zondag ziek, omdat zij dan de kerkdienst moest missen.9 
Wekelijks verzorgde zij bijbellessen voor meisjes van 
verschillende rang en stand. Meerdere van haar boeken 
hadden een sterk religieuze inslag zoals De christelijke 
feestdagen en de Lijdensgeschiedenis van Onze Heer dat 
meerdere drukken beleefde en de al eerder genoemde 
Kinderbijbel.  

Toch was haar doen en laten niet gebaseerd op het 
gedachtegoed van het Réveil, een internationale ople-
ving van het christelijke denken in de negentiende eeuw 
dat zich typeerde door een sterke zendingsdrang. Nee, 
haar opvattingen vertoonden eerder verwantschap met 
de denkbeelden van de Maatschappij tot Nut van ’t Al-
gemeen. Ze verwachtte veel meer heil van opvoeden dan 
van bekeren. ‘Mensch! Help u zelf en God zal u helpen’, 
zo luidde haar credo. 

Als domineesvrouw werd ze geacht ‘werken van wel-
dadigheid’ te verrichten of te organiseren, wat ze ook 
deed. Voortdurend had zij ook oog voor de armen. Ze 
was steeds bereid een helpende hand te bieden. In haar 
kostschool betrok zij haar pupillen bij de hulpverlening 
aan minderbedeelden. Overigens, gebeurde dit niet al-
tijd met instemming van de ouders, iets waarover ze zich 
beklaagde in een brief aan Suringar, wiens dochter bij 
Barbara onderwijs volgde. De predikant Herman de Rid-
der herinnerde zich in zijn in 1853 gepubliceerde nage-
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dachtenis aan Barbara van Meerten hoe hij eenmaal bij 
haar op zondag binnenkwam en de meisjes onder haar 
leiding ijverig bezig zag met handwerken. Mevrouw van 
Meerten zei toen:

Ziet ge wel prediker, hoe ik den sabbath schend. [-] 
Maar ging zelve voort, wat is beter, op den sabba-
thdag wel te doen dan kwaad te doen?  En zij deed 
dubbel wel. Alle die dametjes breidden grove sajetten 
kousen voor – de armen!  Zulke werkzaamheid woog 
het geven van lessen en vermaningen over weldadig-
heid en den aankleve van die, honderdvoudig op.10 

Een van haar belangrijkste geestverwanten was Suringar, 
een prominente vertegenwoordiger van het Nut en be-
trokken bij de oprichting Asyl Steenbeek. Ook hij hield 
zich intensief bezig met de gevangenenzorg en hechtte 
grote waarde aan het ‘opvoeden der gevangenen’. Hij 
was het met Barbara eens dat er voor vrouwen een be-
langrijke rol was weggelegd in de ‘sociale sector’. Zo riep 
hij in 1841 de vrouwenvereniging Hulpbetoon aan Eerlijke 
en Vlijtige Armoede in het leven, waarvan Barbara vier 
jaar later de Goudse afdeling oprichtte. 

Barbara was tevens de enige vrouw die bereid was toe 
te treden tot de Vereniging tot Afschaffing van Sterken 
Drank. Zij hoopte steeds vurig dat ook andere vrouwen 
bereid waren haar voorbeeld te volgen. 

Kort voor haar dood had Barbara nog een manuscript 
klaarliggen waarin zij “het belang dat de armen zich zel-
ven helpen” naar voren bracht. De meer gegoede burge-
rij zou door middel van de oprichting van een spaarkas 
en een spaarbank een helpende hand kunnen bieden. 

Overlijden

Op 11 februari 1853 werd Barbara door ziekte geveld. Zij 
was toen 75 jaar oud. Ondanks haar ziekte en haar hoge 
leeftij was zij nog vol goede moed. Aan dominee Herman 
de Ridder, die haar regelmatig bezocht, vertelde zij nog 
van plan te zijn een boekje te schrijven over zieken en 
ziekenkamers. Het mocht niet zo zijn. Vier dagen later, 
op 14 februari 1853 overleed zij. 

Litho van de gedenksteen in de Sint Janskerk te Gouda (samh)

> zie volgende pagina: De gedenksteen is momenteel verstopt 
achter de kansel (Foto C. de Keizer, Empire Immaging)  
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Haar dood werd diep betreurd. Tal van mensen – leer-
lingen, vrienden en kennissen – herdachten haar als een 
vrome vrouw die zich dagelijks bekommerde om armen 
en andere ongelukkigen. Haar dochters traden in haar 
voetsporen en namen onder meer haar ‘reclasserings-
werk’ over.

Bij haar overlijden werd Barbara ‘De Kroon van Gouda’ 
genoemd. Er verschenen meerdere nagedachtenissen. 
Sommige tijdgenoten eerden haar met de titels: ‘Vrien-
din van de gevangenen, van de kinderen en van de ar-
men. Haar huisvriend Herman de Ridder waardeerde het 
als een grote weldaad haar gekend te hebben. “Zij was 
een discipelin des heeren” zo schreef hij in kapitalen 
in zijn in 1853 gepubliceerde nagedachtenis. En vervol-
gens: 

 
Zij was een toonbeeld der wijsheid, die van boven is, 
welke zuiver is, vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, 
vol van barmhartigheid en goede vrucht, niet partijdig 
oordelende en ongeveinsd.11

Barbara was een ondernemende vrouw vol met ambities. 
Ze werkte bijna dag en nacht. Ze was een echte worka-
holic. Volgens critici zou ze het huishouden en de op-
voeding van haar kinderen hebben verwaarloosd. Met 
haar kinderen zou ze geen vertrouwelijke band hebben 
gehad. Dat was althans wat enkele critici in haar omge-
ving beweerden. In werkelijkheid stond zij steeds voor 
haar kinderen klaar. Nog in het jaar van haar overlijden 
werd in de hervormde Sint Janskerk een door J. Stracké 
vervaardigde gedenksteen voor haar geplaatst met als 
opschrift: ‘Hulde aan Neerlands Kindervriendin’. 

Na haar dood werden haar verdiensten voor de samen-
leving nog lang herinnerd. Haar biografen in het Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek schreven:

‘Veel deed zij bovendien op het gebied der philantro-
pie en hier volgde zij geheel haar neiging tot weldoen. 
Evenals de Engelsche schrijfster Elisabeth Fry, die haar 

10. Herman de Ridder, p. 12. 
11. Herman de Ridder, p. 14.
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in 1840 te Gouda een bezoek bracht, strekte zij haar 
menschenmin zelfs uit tot de gevangenen, die zij, in 
ons land een der eersten op dezen weg, in den kerker 
tot inkeer en beterschap trachtte te brengen’.12

Pionier

Latere generaties, vooral feministen en historici, onder 
wie Johanna Naber, bestempelen Barbara als pionier van 
de Nederlandse vrouwenbeweging, pleitbezorgster voor 
goed meisjesonderwijs en wegbereidster van sociaal 
werk als professioneel vrouwenberoep.13 Zij was zonder 
enige twijfel een vooruitstrevende persoon en haar tijd 
in veel opzichten vooruit. Haar ideeën zouden immers 
niet hebben misstaan in het laat negentiende eeuwse 
beschavingsoffensief, de periode van de sociale kwestie. 
Het voornaamste doel van dit offensief, dat werd ingezet 
door personen uit de gegoede burgerij, was de verheffing 
van de arbeider. De arbeider moest worden opgevoed en 
geschoold en alleen dan zou hij zich een beter bestaan 
kunnen verwerven. Barbara van Meertens gedachtegoed 
sloot hier goed bij aan. Jammer genoeg is haar naam in 
de vergetelheid geraakt.

Actualiteit

Ofschoon Barbara al meer dan 150 jaren geleden over-
leden is, is haar gevangenenzorg van grote betekenis 
voor de ontwikkeling van het reclasseringswezen in Ne-
derland, vooral voor het resocialiseren van vrouwelijke 
gedetineerden.

Ook in de huidige tijd blijft het resocialiseren van vrou-
welijke gevangenen een moeilijke opgave. Door de vrije 
samenleving worden deze ‘gevallen vrouwen’ geenszins 
met open armen ontvangen. Reclasseringswerkers – pro-
fessionals en vrijwilligers, mannen en vrouwen – worden 
nog steeds met tal van vooroordelen en teleurstellingen 
geconfronteerd. Zij dienen uit bepaald hout gesneden 
te zijn om hun werk met verantwoordelijkheidsbesef en 
met geestdrift te verrichten. Barbara heeft onder andere 
laten zien dat medemenselijkheid, trouw en rechtvaar-
digheid wezenskenmerken van reclasseringsarbeid zijn.

Anno 2009 verdient het bezoeken van vrouwelijke ge-
detineerden nog steeds hoge prioriteit. Vooral als moe-
ders blijken deze vrouwen erg kwetsbaar. Professionele 
en vrijwillige reclasseringswerkers schenken speciale aan-
dacht aan hun problemen en zorgen. Denk bijvoorbeeld 
aan de vele tientallen, zo niet honderden medewerkers 
van Humanitas en Exodus. Beide landelijke organisaties 
hebben specifieke resocialisatieprojecten voor gedeti-
neerde vrouwen en hun kinderen. Zo kent Humanitas het 
project Gezin in Balans dat in 2002 is gestart en Exo-
dus het project Ouders, Kinderen en Detentie  uit 1994. 
Daarnaast bestaan er her en der in Nederland geheel 
zelfstandig georganiseerde interkerkelijke vrijwilligers-
groepen die regionaal opereren en gelijksoortige acti-
viteiten ontplooien als Humanitas en Exodus. Als voor-
beeld noemen we de Bezoekersgroep van Penitentiaire 
Inrichting De Geerhorst te Sittard en de Interkerkelijke 
Nazorggroep Ex-gedetineerden Sittard (ines).

In al deze organisaties of groepen zitten vrouwen als 
Barbara van Meerten-Schilperoort! Hun inzet verdient 
niets dan lof.

Bronnen
Om bovenstaand artikel te schrijven is verder gebruik 
gemaakt van de volgende bronnen:
• W.H. Posthumus – van der Goot e.a., Van moeder op dochter. De 
maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd. 
Leiden, 1948.
• nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Barbara_van_Meerten-Schilperoort
• www.iisg.nl/bwsa/bios/schilperoort.html
• www.volkskrantblog.nl/bericht/188196
• www.tijdschriftfier.net/artikelen/anna_barbara.html
• www.dbnl.org/tekst/molh003nieu04_01/molh003nieu04_01_1481.
html
• www.vrouwengeschiedenis.dds.nl/nl/weken/alfabet.html 

12. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (deel  4) p. 959.
13. Naber leefde van 1859-1941.
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Goudse ‘herrinneringen’ van Huibert Griffioen;  
een bijna vergeten historische bron

Paul H.A.M. Abels

goudana

In deze aflevering van Goudana richten wij 
ons op Myne herrinneringen van Gouda uit 
1821 en een Nalezing hiervan uit 1822. Beide 
boekjes, 87 en 68 pagina’s dun, behoren tot 
de vreemdste Goudse werken die in de loop 
der eeuwen zijn verschenen. 

De boekjes vormen een curieuze verzameling van per-
soonlijke herinneringen van de auteur en commentaren 
op de toenmalige sociaal-economische situatie in de 
stad. Verder zijn diverse historische documenten over 
Gouda integraal in de boekjes opgenomen en enkele 
tekeningen van Goudse curiosa. Op de titelpagina’s van 
beide boekjes, die in Den Haag zijn gedrukt bij de Erven 
J. Thierry en C. Mensing en Zoon, blijft de naam van de 
auteur onvermeld. Wel siert het Goudse stadswapen met 
de zes sterren prominent de titelpagina van de Herrin-
neringen en wordt vermeld dat de boekjes zijn uitgege-
ven “Ten voordeele der Armen van Gouda”. Dankzij een 
mededeling in jaargang 1830 van het tijdschrift Vriend 
des Vaderlands kennen wij toch de identiteit van de 
schrijver.1 Het blijkt te gaan om de Goudse herinnerin-
gen van mr. Huibert Griffioen van Waarder. Wie was hij 
en waarom heeft hij ze voor een breder publiek aan het 

Titelblad van Myne herrinneringen van Gouda (collectie P. Abels)

1. Mededeling van J. Bodel Nyenhuis in Vriend des Vaderlands 4 
(1830) 250-251.
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papier toevertrouwd? En hoe bijzonder zijn de zaken die 
hij weet op te dissen? 

Regentenzoon 

Huibert Griffioen werd op 17 mei 1754 in Gouda gebo-
ren als telg uit een oud regentengeslacht. Zijn vader was 
dr. Willem Griffioen, in 1722 geboren in Woerden, maar 
vanaf 1747 poorter van Gouda. Daar trad hij in 1763 toe 
tot de vroedschap. Tot aan zijn dood in 1796 bekleedde 
Griffioen senior tal van regentenambten, waaronder dat 
van baljuw, burgemeester, librijemeester en kerkmees-
ter. Hij trad op 19 juli 1751 in het huwelijk met Petro-
nella Robijn. Zij werd in 1731 geboren in Rotterdam als 
dochter van impostmeester Johan Robijn.2 Als kind van 
deze ouders was de jonge Huibert als het ware in de wieg 
gelegd voor een regentenbestaan. Hij werd dan ook van 
jongst af aan op een ambtelijke loopbaan voorbereid. 
Eerst bezocht hij de Latijnse School in Gouda, waarna 
inschrijving volgde aan de universiteit van Leiden. Daar 
studeerde hij van 1770 tot 1775 om meester te worden 
in beide rechten. Aansluitend begon hij een rechtsprak-
tijk in Den Haag.3 In 1783 zou mr. Huibert Griffioen te-
rugkeren naar zijn geboortestad Gouda om verschillende 
stedelijke functies te bekleden. Daarnaast legde hij een 
grote voorliefde voor de letteren aan de dag, die onder 
meer tot uitdrukking kwam in een bestuurslidmaatschap 
van de Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde. 
Op 22 oktober 1786 trad hij in de Sint-Janskerk in het 
huwelijk met  Johanna Maria Kip, dochter van Maarten 
Jan Louis Kip en Kristina Maria Taulman. Een van zijn li-
teraire vrienden, de bekende dichter A.C.W. Staring kon 
het destijds niet laten in een brief aan een vriend een 
spotregel aan dit jonge echtpaar te wijden, die weinig 
vlijend lijkt voor het jonge stel. “Een kipje zal haast te 
roest gaan met haar haan. Arm wigt onder de knieën van 
een griffioen! Ik voorspel uit dat paar geen Hercules-
sen”.4 Deze negatieve voorspelling ten aanzien van het 
nakomelingenschap (zij zullen geen helden voortbren-
gen) lijkt op pijnlijke wijze bewaarheid te zijn, want het 
paar zou kinderloos blijven. Johanna Maria overleed in 
1814, waarna Huibert op 27 maart 1816 in Den Haag in 

het huwelijk trad met de weduwe Anna Carolina Dabenis.
Huibert Griffioen woonde ten tijde van zijn tweede hu-

welijk al bijna twee decennia niet meer in Gouda, al be-
zat hij er wel vele panden. Op voorspraak van de Goudse 
stadspensionaris Hendrik van Wijn5 werd hij in 1785 be-
noemd tot secretaris van een commissie uit de Staten-
Generaal. Dat was de eerste van een aantal hoge amb-
telijke functies die Griffioen zou bekleden. Uiteindelijk 
werd hij aangesteld als Raadsheer bij de Hoge Raad voor 
Holland en West-Friesland. Naast een statig woonhuis in 
Den Haag, wist hij ook diverse bezittingen elders in Hol-
land te verwerven, zoals de Zwammerdamse boerderij 
de “Kruidenburg” en hofstede “Grijpestein” in Alphen 
aan den Rijn.6 Naar de deftige gewoonte van zijn dagen 
mat hij zich toen ook de quasi-adellijke toevoeging “Van 
Waarder” aan nadat hij zich door de aankoop van enkele 
landgoederen Heer “van Waarder”, Barmouts Waarder, 
Bakenes, Rietveld en De Bree mocht noemen.  

In 1795, toen Nederland door de Franse legers onder de 
voet werd gelopen, kwam een abrupt einde aan de amb-
telijke loopbaan van Griffioen. De Hoge Raad werd ont-
bonden en hij weigerde – net als sommige andere voor-
aanstaande regenten uit het Ancien Regime – elke andere 
bestuursfunctie. Hij gaf er de voorkeur aan te leven van 
zijn niet onaanzienlijke kapitaal en zijn dagen te slijten 
met zijn passies voor de letterkunde en de jacht. Een uit-

2. J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad Gouda 
1700-1780 [Hollandse Historische Reeks 8], Den Haag 1985, 345-346.
3.  ‘Levensbericht van Huibert Griffioen van Waerder’, in: Handelin-
gen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden, gehouden den 23sten van de zomermaand 
1836, Leiden 1836, 38-41
4. M. Evers, De vormingsjaren van A.C.W. Staring. Brieven en documen-
ten betreffende zijn studietijd in Harderwijk en Göttingen, 1784-1789, 
Hilversum 1996, 100-101
5. Van Wijn was, net als Griffioen, een liefhebber van de letterkun-
de. Hij schreef onder meer Historische en letterkundige avondston-
den, Amsterdam 1800.
6. sahm, boerderijen Zwammerdam en protocollen Alphen, inv.nr. 
47, fol 179: 2 juni 1804.
7. sahm, Grafboek St.-Janskerk Gouda 1730-1832, inv.nr. 236, fol.37r.
8. G.K. van Hogendorp, ‘Iets over de stad Gouda’, in:  Bijdragen tot 
de Huishoudkunde van Staat in het Koningrijk der Nederlanden, ’s-Gra-
venhage 1820, 239-245.
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zondering maakte hij voor de post van Hoogheemraad 
van het Groot-Waterschap van Woerden. In deze om-
streken had hij de nodige bezittingen. Zijn trouw aan het 
Oranjehuis leverde hem aan het eind van zijn leven een 
benoeming op tot ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Hij overleed op 17 juni 1836 op de leeftijd van 82 
jaar en werd in de Goudse Sint-Janskerk begraven.7

‘Herrinneringen’

Mr. Huibert Griffioen mag dan een grote voorliefde gehad 
hebben voor de letteren, in het dagelijks leven lijkt zijn 

schriftelijke productiviteit zich hoofdzakelijk beperkt te 
hebben tot ambtelijk proza. Slechts één keer heeft hij 
zich op schrift tot een ander publiek gewend. Hij deed 
dit naar eigen zeggen om een bredere kring van vrien-
den, bekenden en tijdgenoten deelgenoot te maken van 
zijn betrokkenheid bij zijn geboortestad. Het was de be-
kende staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp die hem 
daartoe prikkelde. Deze wijdt in zijn Bijdragen tot de 
Huishoudkunde van Staat uit 1820 enkele pagina’s aan de 
stad onder de titel “Iets over de stad Gouda”.8 Op door-
reis verbleef deze staatsman één nacht in Gouda, waar 
hij schrok van het “inwendig verval” waaraan de stad ten 

Tekening van de herdenkingssteen in de muur van de Mallegatsluis uit 
de Herrinneringen (Collectie P. Abels)

De Mallegatsluis met links de herdenkingssteen uit de Herrinneringen 
(Foto: C. de Keizer, Empire Imaging)
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prooi leek te zijn gevallen. Na een schets van de misère 
in de voornaamste bedrijfstakken en armlastige positie 
van vele inwoners doet Van Hogendorp enkele aanbeve-
lingen aan het stadsbestuur om de stedelijke economie 
uit het slop te halen.

Griffioen voelt zich geroepen te reageren op het sombe-
re beeld van zijn geboortestad dat door Van Hogendorp 
werd geschetst. Hoewel hij de staatsman met zeer veel 
egards bejegent en hem op vele punten gelijk geeft, sig-
naleert hij ook lichtpuntjes. In zijn schets volgt Griffioen 
daarbij nauwgezet de beschrijving van Van Hogendorp. 
Zo komen achtereenvolgens de pijpenmakers en potten-
bakkers, de hennep- en vlashandel, de suikerraffinade-
rij, de bierbrouwerijen en de zeevaart aan de orde. Beide 
schrijvers gaan ook uitgebreid in op de marktfunctie 
van Gouda, die zij beschouwen als de grondslag voor de 
welvaart van weleer. Sinds eeuwen werd in Gouda boter 
en kaas verhandeld. Vooral de kaasmarkt zou in latere 
tijden beroemd zijn geworden dankzij de grote menigte 
aan “Stolwijksche, Goudsche of zoetemelkse kaas” die 
aangevoerd en gewogen werd op de Sint-Jacobs en Mat-
thaeusmarkten. De paardenmarkt was volgens Griffioen 
echter vervallen. Hij herinnert zich nog dat de stad vroe-
ger een zilveren zweep uitloofde, die de inzet vormde 
bij een jaarlijkse harddraverij op het “draafpad” buiten 
de Kleiwegpoort. Voor de aanvoer van de goederen was 
ook de binnenlandse scheepvaart van groot belang voor 
Gouda. Zeer belangrijk was daarom de modernisering 
van de Mallegatsluis. De auteur herinnert zich nog uit zijn 
jeugd dat ter gelegenheid hiervan een herdenkingssteen 
in de sluismuur werd gemetseld en voegt een tekening 
van deze steen bij zijn verhaal. Deze en andere kleine 
herinneringen van Griffioen maken de beide boekjes het 
meest waardevol.

Griffioen toont zich in zijn onderwerpskeuze en de 
benadering van de thematiek nog op en top een regent 
van de oude – achttiende-eeuwse – stempel. Dat blijkt 
ook uit de vele pagina’s die hij wijdt aan het bestuur van 
de stad en meer nog uit de uitgebreide beschrijvingen 
van de buitenplaatsen en landgoederen die door Goudse 
regenten op het omringende platteland werden aange-

kocht en onderhouden. Toch heeft hij ook oog voor de 
noden van de armen, zoals ook blijkt uit de bestemming 
van de opbrengst van de verkoop van de boekjes. In zijn 
tekst beschrijft hij met een zekere nostalgie hoe in het 
verleden turf en broden werden uitgedeeld aan de ar-
men, die daarvoor speciale muntjes nodig hadden. Zelf 
was Griffioen in het bezit van twee van dergelijke kope-
ren penninkjes en omdat  deze in onbruik waren geraakt 
liet hij ze tekenen en afbeelden.     

Bijzondere aandacht schenkt Griffioen voorts aan de 
Goudse Glazen, die in zijn tijd ook al wijd en zijd be-

Tekeningen van de wapens van Van Swieten en van Pain et Vin uit de 
Nalezing (Collectie P. Abels)



107

Ti
di

ng
e 

20
09

kendheid genoten. Hij maakt zich grote zorgen of de 
stad de hoge kosten van onderhoud en restauratie van 
deze kwetsbare monumenten wel kon blijven dragen. Uit 
zijn jeugd herinnert hij zich nog een rampzalige hagelbui 

met stenen zo groot als duiveneieren, die grote schade 
aanrichtten. Tot zijn vreugde was deze schade vakkundig 
herstelt door twee Italiaanse glazeniers, de gebroeders 
d’Angelis. Schade van een nieuwe hagelbui omstreeks 
17909 was drie decennia later echter nog steeds niet 
gerepareerd. Ook het orgel – Griffioen had de bekende 
Goudse organist Hess nog horen spelen – en de librije 
mochten zich verheugen in de warme belangstelling. En 
passant roert hij natuurlijk ook de discussie aan over de 
geboorteplaats van Erasmus, die hij – net als vele andere 
stadgenoten voor en na hem  – maar al te graag tot Gou-
wenaar bestempelt. Aan het eind van het eerste boekje 
toont Griffioen zich andermaal een regent van de oude 
stempel, door met spijt te constateren dat de wapen-
borden en stenen familiewapens in de Franse tijd waren 
vernield of uit de kerk verwijderd.

De Nalezing

Een jaar nadat Griffioen zijn herinneringen had gepubli-
ceerd had hij inmiddels vele aanvullingen ontvangen en 
waren nieuwe herinneringen bij hem boven gekomen. 
Bovendien had hij uniek archiefmateriaal onder ogen 
gekregen over de overgang van de stad naar de zijde 
van de prins van Oranje in 1572. Vandaar dat hij in 1822 
een nieuw boekje liet drukken, getiteld Nalezing mijner 
herinneringen van Gouda, nu wel met correcte spelling 
van het woord herinneringen. Daarbij gaat het feitelijk 
om een annotatie bij het eerste werk, aangevuld met 
bijlagen waarin de door hem ontdekte historische do-
cumenten integraal worden weergegeven. Waar de Her-
rinneringen vooral interessant zijn vanwege de schets van 
de Goudse economie en de vroeg-negentiende-eeuwse 
visies hierop, bevat de Nalezing vele kleine historische 
bijzonderheden over Gouda die vaak nergens anders te 
vinden zijn. Zo meldt hij dat men in 1821 nu eindelijk be-
zig is met het herstel van de Goudse Glazen en dat er ter 
bescherming aan de buitenzijde gevlochten traliewerk 
wordt aangebracht. Ook is er verbetering gekomen in de 
toegankelijkheid van de Librije, die sinds kort op bepaal-
de uren gratis is opengesteld voor iedereen. Op andere 
tijdstippen moet de bezoeker een klein bedrag betalen. 

Tekeningen van de twee Goudse armenpenninkjes uit de Nalezing (Col-
lectie P. Abels)

9. In mijn exemplaar van de Herrinneringen, staat in oud hand-
schrift van een onbekende op het schutblad van het boek hierover 
het volgende vermeld: “De hagelbui die zoo groote schade aan het 
kostbaar glaswerk heeft toegebragt […] is gebeurd in den avond 
of nacht tusschen tien en elf uren van woensdag den 26 mei 1790, 
zooals ik ter dier tijd uit de nieuwspapieren zelf heb aangetekend. ’t 
Is vreemd dat Griffioen den juisten tijd niet wist”.
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Ook is deze stadsboekerij nu niet meer alleen via de kerk 
te betreden, dankzij een ingang aan de buitenzijde van 
de Sint-Jan.

Gelet op de voorliefde van Griffioen voor wapenborden 
en grafkapellen van vooraanstaande Gouwenaars is het 
niet verwonderlijk dat hij hieraan ook in de Nalezing veel 
aandacht besteedt. Zorgen maakt hij zich met name 
om de grafkapel en de daarop prijkende familiewapens 
van de Goudse burgemeester en staatsman Hieronymus 
van Beverninck en diens vrouw Johanna le Gillon. Na de 
komst van de Fransen in 1795 heeft men volgens hem ‘de 
dwaasheid’ begaan om de vele uit marmer gebeitelde 
wapenschilden en kwartieren af te laten hakken en lou-
ter lege schilden over te laten. Het ergste van alles is dat 
dit – in de woorden van Griffioen - “modern vandalisme” 
niet het gevolg was van de tand des tijds of van “onbe-
suisde drift van een woest gepeupel”, maar weloverwo-
gen uitgevoerd werd door experts in het steenhouwen. 
De kerkvoogden hadden dit zo niet goedgekeurd, dan 
toch oogluikend toegestaan. Met behulp van een teke-
ning laat hij zien hoe desolaat het monument er hierdoor 
uit was gaan zien.

Met een tweetal andere tekeningen probeert Griffioen 
nog enkele andere familiewapens voor het nageslacht 
te bewaren, omdat ze van belang zijn voor de Goudse 
geschiedenis. Het gaat daarbij om het wapen van een 
Franse kolonel in Nederlandse dienst met de merkwaar-
dige naam Mozes Pain et Vin. Deze moest met zijn man-
schappen de Wiericker schans verdedigen, maar bij het 
naderen van de vijand in december 1672 had hij zijn leger 
schielijk de aftocht laten blazen en vluchtte hij zelf naar 
Gouda. Deze actie werd beschouwd als ernstig plichts-
verzuim en landsverraad en daarom kreeg Pain et Vain 
de doodstraf. Het andere wapenbord was een eeuw ou-
der en behoorde toe aan jonkheer Adriaan Van Swieten. 
Deze geuzenleider bracht Gouda in handen van de prins. 
De historische documenten die als bijlage door Griffi-
oen in het boekje zijn opgenomen hebben betrekking op 
beide episodes uit de Goudse geschiedenis. Met name 
het document dat een uitvoerige weergave bevat van de 

toespraak die Van Swieten op 21 juni 1572 hield op het 
stadhuis nadat hij de stad had ingenomen, is bijzonder.

Aan het eind van zijn Nalezing besluit Griffioen het op-
dissen van bijzonderheden over zijn geboortestad Gouda 
met een optimistische conclusie. Toen hij de stad in 1821 
bezocht kon hij tot zijn vreugde vaststellen dat de toe-
stand inmiddels aanmerkelijk was verbeterd. De financi-
en waren weer redelijk op orde, de pijpenmakers en pot-
tenbakkers hadden volop werk en de wekelijkse markten 
waren weer opgeleefd. Naast de Goudse Glazen was ook 
het oude stadhuis onlangs hersteld en het kerkhof ach-
ter de Sint-Jan was flink opgeknapt met de aanplant van 
populieren en het leggen van graszoden. Als een ultiem 
bewijs voor de opleving van de stad noemt Griffioen dat 
er weer aandacht was voor de “genoegens der gezellige 
samenleving”. In dit kader wijst hij op de inrichting van 
een kleine schouwburg met koffiekamer en een sociëteit 
met biljartkamer. Eind goed, al goed, zo lijkt de regent 
te willen betogen.

Boekenveiling en waarde

Mr. Huibert Griffioen van Waarder presenteert zich in 
zijn twee boekjes als een groot liefhebber van Goudse 
oudheden en een warm pleitbezorger voor de Goudse 
monumenten. Daardoor ligt het voor de hand te ver-
onderstellen dat hij zelf ook de nodige Goudana moet 
hebben verzameld. Zijn gehele boekenbezit werd van 7 
tot 12 november 1836, een half jaar na zijn overlijden, 
geveild bij dezelfde Haagse boekhandelaren die zijn Her-
rinneringen hadden uitgegeven. De bewaard gebleven 
catalogus van deze veiling laat zien dat de emotionele 
betrokkenheid van Griffioen met zijn geboortestad zich 
niet echt weerspiegelt in zijn bibliotheek.10 Zijn omvang-
rijke boekenbezit bestaat hoofdzakelijk uit literaire wer-
ken, waarvan vele in het Frans, hetgeen zijn voorliefde 
voor de schone letteren bevestigt. Verder had hij ook 
een grote collectie rechtsgeleerde werken, wat gelet op 
zijn lidmaatschap van de Hoge Raad voor de hand ligt. 
Ook de bekende meer algemene historische standaard-
werken van schrijvers als P.C. Hooft, Pieter Bor en Gerard 
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Brandt ontbreken niet, evenals de nodige Statenbijbels 
en gereformeerd-theologische werk.  Het aantal Goud-
ana is echter zeer beperkt.

Onder de vele Hollandse stadsbeschrijvingen die Griffi-
oen in zijn bezit had, bevond zich uiteraard de bekende 
Goudse stadsgeschiedenis van pastoor Ignatius Walvis. 
Verder bezat hij het in die tijd nog zeer recente werk van 
De Lange van Wijngaarden over de heren van der Goude 
en uiteraard ontbraken evenmin exemplaren van zijn ei-
gen Herrinneringen en Nalezing. Van de vele honderden 
oude drukken die Griffioen bezat was er slechts één ge-
drukt in Gouda, te weten Oudaans Roomsche mogend-
heid, die in 1706 door Lucas Kloppenburg werd gedrukt. 
Een bijzonder Goudse werk dat op de Haagse veiling 
werd aangeboden was een “Lijst der regering en privile-
gieboek van Gouda”, dat bestond uit drie delen, waar-
van twee in handschrift. Het lijkt aannemelijk dat deze 
regentenlijst afkomstig was uit de nalatenschap van de 
vader van Huibert Griffioen.

Helemaal aan het eind van de veiling treffen we on-
der de rubriek Munten en Penningen nog een bijzonder 
Gouds lotnummer aan. Het betreft “Twee Goudsche 
turflootjes van het jaar 1734 en 1795”. Wie deze pennin-
kjes uiteindelijk heeft gekocht en waar ze zijn gebleven is 
onbekend, maar – om een bekend satirisch tv-program-
ma te parafraseren - gelukkig hebben we de tekeningen 
nog, te weten de afbeeldingen in de Herrinneringen van 
Griffioen. Andermaal wordt daarmee duidelijk dat deze 
Goudse regentenzoon met zijn eigenaardige boekwerkje 
historische bijzonderheden van velerlei soort voor het 
nageslacht heeft vastgelegd. Dat nageslacht vergeet de 
werken vaak te raadplegen als historische bron,11 maar is 
wel bereid grof geld voor ze neer te tellen. Zo vraagt een 
antiquariaat momenteel 350 euro voor de twee boekjes, 
terwijl op een veiling al snel zo’n 150 euro moet worden 
neergeteld. Daarbij komt dan nog een kwart opgeld, wat 
aanzienlijk meer is dan de 10% opgeld dat in 1836 bij de 
veiling van de boeken van Griffioen van Waarder moest 
worden betaald.

10. Catalogus eener fraaije verzameling van boeken […] meerendeels na-
gelaten door wijlen den Weledel Geboren Heer Mr. Huibert Griffioen […], 
uitg. De Erve J. Thierry en C. Mensing en Zoon boekhandelaars in 
’s Gravenahge 1836.
11. Zo heb ik zelf verzuimd de toespraak van Van Swieten te benut-
ten voor Duizend jaar Gouda en heeft Bianca van den Berg blijkens 
de literatuurlijst in haar recente proefschrift over de Sint-Janskerk 
het werk van Griffioen evenmin geraadpleegd. Alleen Jan Kompag-
nie heeft de bron in Duizend jaar Gouda wel op waarde geschat.

Titelpagina van de veilingcatalogus voor de veiling van de boeken 
van Griffioen in 1836 (Collectie P. Abels)
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Bouwen in crisistijd
de aanleg van de julianasluis, 
het gouwe-ijsselkanaal en het 
pijnacker hordijkgemaal 

Ronald van der Wal

Gouda is gelegen aan een belangrijk knoop-
punt van waterwegen. Het is de plek waar 
de Gouwe en de Hollandse IJssel samen-
komen. De stad dankt er zijn bestaan aan. 
De Gouwe en de IJssel maakten vanaf de 
dertiende eeuw deel uit van de voornaamste 
(verplichte) scheepvaartverbinding in Hol-
land, die Dordrecht met Haarlem en later 
met Amsterdam verbond. Gouda had veel 
baat bij de scheepvaart. De stad was letter-
lijk en figuurlijk de sluis tussen de beide ri-
vieren. Niet alleen de tolheffing bracht geld 
in het laatje, ook de Goudsche middenstand 
profiteerde volop van de passerende schip-
pers. Het stadsbestuur verplichtte hen om 
te schutten in de IJsselhavensluis die dwars 
door de stad voerde. De binnenvaart mocht 
geen gebruik van de honderd meter verderop 
gelegen sluis, op de plaats waar later tussen 
1763-1764 de Mallegatsluis werd gebouwd. 

Pas laat in de achttiende eeuw kregen 
grotere vrachtschepen toestemming om 
de Mallegatsluis te gebruiken. Sindsdien 
was de Mallegatsluis lange tijd een van de 
drukste sluizen van Nederland. Mede door 
de toenemende verkeersdrukte ontstonden 



111

Ti
di

ng
e 

20
09

in de negentiende eeuw plannen om een 
scheepvaartroute ten westen van de stad 
aan te leggen. Gouda verzette zich hiertegen 
uit angst dat zij de zo belangrijke inkom-
sten van de doorvaart zou mislopen. Aan 
het begin van de twintigste eeuw werd eerst 
de bestaande route verbeterd. Dit was ech-
ter geen oplossing voor de enorme drukte. 
Het scheepvaartverkeer bleef groeien en 
daarmee ook de wachttijden voor de sluis. 
De sluis werd meer en meer een knelpunt. 
Schippers klaagden hun nood. Aan het be-
gin van de jaren twintig liepen de wacht-
tijden geregeld op tot méér dan dertig uur. 
Daarom werd uiteindelijk besloten tot aan-
leg van een nieuwe scheepvaartoute. Dit 
artikel behandelt de aanleg van de nieuwe 
scheepvaartverbinding. 

Links: De schutkolk in aanbouw (Collectie die Goude)
Boven: een beeld van de werkverschaffing – maart 1933  
(Collectie die Goude)
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De aanleg van een nieuw sluiscomplex

De eerste plannen voor een nieuwe verbinding tussen 
de Gouwe en de IJssel dateren van rond de Eerste We-
reldoorlog. Gezien de toenemende problemen voor de 
scheepvaart bij de Mallegatsluis pleitte de Provincie 
Zuid-Holland in 1916 voor een nieuwe scheepvaartver-
binding ten westen van de stad. Het besluit voor de bouw 
van een nieuwe sluis en de daarbij behorende vaarroute 
werd op 16 juli 1918 door de provincie genomen. In 1924 
werden de eerste plannen ter visie gelegd. Volgens de 
gemeente Gouda was dit de eerste zichtbare maatregel 
voor de aanleg van het nieuwe sluiscomplex.1 De plan-
nen voorzagen in een nieuwe verbinding voor het verkeer 
met schepen van 2.000 ton. In verband hiermee werd 
tussen de Gouwe en de IJssel een nieuwe, brede vaarweg 
gegraven. De Gouwe werd verdiept en waar nodig ver-
breed. Tegelijkertijd zou men ook de bruggen van Wad-
dinxveen en Boskoop moderniseren. 

De nieuwe vaarweg werd voorzien van een sluis ge-
bouwd met een schutkolk van 110 meter lang. Dit was 
een hele verbetering ten opzichte van de Mallegatsluis 
die een schutkolk van slechts 47 meter had. Aan de IJs-
selzijde van de sluis kwam een brede havenopening, de 
Voorhaven genoemd, die ruimte bood aan talrijke sche-
pen om te wachten op het schutten in de nieuwe sluis.

Het Hoogheemraadschap Rijnland greep de aanleg van 
de nieuwe vaarverbinding aan om het nabijgelegen ge-
maal te moderniseren. In Gouda stond één van de vier 
gemalen waarmee het hoogheemraadschap het water-
peil in de boezem Rijnland reguleerde. Dit gemaal was 
in 1867 aangelegd en bestond uit een door stoomkracht 
aangedreven installatie met schepraderen. 

In 1925 troffen het hoogheemraadschap en de provin-
cie een regeling voor de financiering van de werkzaam-
heden van het totale project. Rijnland verplichtte zich 
tot de bouw van een dieselgemaal met een vermogen 
van 2.6 miljoen kubieke meter waterverzet per etmaal 
bij een zogeheten opvoerhoogte van 2.15 meter. De pro-
vincie stond garant voor een bedrag van 274.00 gulden 
en zou op kosten van Rijnland een inlaatsluis en een af-
wateringskanaal maken. Ook zou zij zorg dragen voor de 
aanleg van een keersluis in de IJsseldijk. De benodigde 
grond werd door de provincie kosteloos aan Rijnland in 
gebruik gegeven. In 1930 werd de regeling nog eenmaal 
herzien, in zoverre dat Rijnland zelf zorgde voor de bouw 
van de inlaatsluizen en de kosten van het werk, door de 
provincie voor Rijnland te maken, werden vastgesteld op 
340.000 gulden. 

In 1926 vonden de eerste onteigeningen “ten alge-
meenen nutte” plaats. De eerste voorbereidingen voor 
de bouw- en graafwerkzaamheden vingen aan in 1930. 
De nieuwe sluis was als eerste aan de beurt. De bouw-
werkzaamheden gingen in 1931 van start. 

Crisismaatregelen. 

De aanleg van de sluis en de nieuwe vaarverbinding viel 
in een ongelukkige periode. Vanaf 1929 werd Nederland 
meegezogen in een wereldwijde economische crisis die 
zijn weerga niet kende. De landbouw kreeg als eerste 
met de crisis te maken, maar spoedig maakten ook de 
andere economische sectoren met de beklemmende ef-
fecten van de depressie kennis. Bij gebrek aan opdrach-
ten schrapten steeds meer bedrijven banen, met als ge-
volg dat de werkloosheid opliep. 

De voorbereidingen worden in gang gezet. (Collectie die Goude) 1. Verslag van de Gemeente Gouda over het jaar 1924, samh.
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Wie zonder werk kwam, was aangewezen op de steun, 
het toenmalige equivalent voor de werkloosheidsuitke-
ring. De steun werd voor de helft bekostigd door de ge-
meente en voor de andere helft door het Rijk. Dit systeem 
was echter niet op een dusdanige groei van de werk-
loosheid berekend. In juni 1933 stonden in Nederland 
circa 280.000 werklozen geregistreerd. Veel gemeenten 
dreigden onder de financiële druk te bezwijken. De re-
gering moest noodgedwongen de rijkssubsidies aan de 
gemeenten verhogen. 

De steun was geen vetpot. Een werkloze met gezin, 
die in loondienst rond de dertig gulden in de week ver-
diende, ontving in de steun nog maar de helft van dit 
bedrag. Eventuele verdiensten van zijn vrouw of andere 
gezinsleden werden voor tweederde op dit bedrag in 
mindering gebracht. 

De controle op de steuntrekkers was streng en in ze-
kere zin ook neerbuigend. Dagelijks moest een werkloze 
zijn stempelkaart in het stempellokaal laten afstempe-
len, soms zelfs tweemaal per dag, zodat de gemeente-
ambtenaren konden controleren of hij wel echt werkloos 
was en niet met klusjes bijverdiende. Het kwam regelma-
tig voor dat controlerende gemeenteambtenaren cafés 
en resturants bezochten of zich posteerden bij de uit-
gang van de bioscoop om te zien of er werklozen onder 
de bezoekers waren. Gezien de hoogte van hun uitkering 
konden zij zich immers de dure consumpties of het bi-
oscoopkaartje niet veroorloven, dus moesten zij wel bij-
verdiensten hebben. 

De volkskeet bij de loswal aan de Ringvaart – maart 1931 (Collectie die 
Goude)

Het persoonlijk leed was groot. Langdurige werkloos-
heid leidde tot armoede, moedeloosheid en verbittering. 
Veel werklozen kwamen in een isolement te verkeren. Zij 
moesten abonnementen en lidmaatschappen opzeggen. 
Contacten met kennissen en familieleden werden ver-
broken.

Om de effecten van de werkloosheid te bestrijden viel 
men terug op de werkverschaffing. Dit middel werd al 
sinds de negentiende eeuw ingezet. In tegenstelling tot 
eerdere werkverschaffingsprojecten die vooral lokaal wa-
ren georganiseerd nam in de jaren dertig het Rijk de regie 
in handen. In 1931 werd een Afdeling Werkverschaffing 
ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Landbouw. De leiding was in handen van de Hoofd-
inspecteur voor de Werkverschaffing. In 1933 werd deze 
taak overgenomen door het nieuw opgerichte ministerie 
van Sociale Zaken. 

Hoewel de werkverschaffing nauwelijks of geen nieuwe 
banen creëerde gaf het de werklozen een bezigheid. De 
gedachte achter de werkverschaffing was dat de werk-
lozen zich dan toch nuttig maakten voor de samenle-
ving, een goede werkhouding aanleerden en zich konden 
ontwikkelen. Van dit laatste was gezien de aard van de 
werkzaamheden veelal geen sprake omdat het vooral 
grote publieke werken betrof. Het ging om ongeschoolde 

Dam Q (omgelegde Tiendweg) met opgeperste Tiendweg links van de 
dijk- september 1930 (Collectie die Goude)
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arbeid waarbij het vooral aankwam op spierkracht. Der-
gelijke werkzaamheden konden in de regel beter en snel-
ler met machines worden uitgevoerd. In het kader van 
de werkverschaffing bleven de machines echter werkloos 
aan de kant staan en kwam het aan op puur handwerk. 

Vanuit het gehele land werden werklozen naar de 
projecten gedirigeerd. Het ministerie bepaalde hoeveel 
werklozen iedere gemeente moest uitzenden. De te werk 
gestelden werden ondergebracht in kampementen, vaak 

bestaande uit eenvoudige houten barakken. Veel van de 
projecten werden in beheer gegeven aan de Nederlandse 
Heide Maatschappij (nhm). Bekend zijn de aanleg van de 
Afsluitdijk en het Amsterdamse Bos. Ook de aanleg van 
het Gouwe-IJsselkanaal werd grotendeels in het kader 
van de werkverschaffing uitgevoerd.

De contouren van de nieuwe sluis worden zichtbaar (Collectie die Goude)
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De werkverschaffing in Gouda

Evenals zo veel andere gemeenten in het land zag Gouda 
vanaf 1930 het aantal werklozen fors oplopen. In 1929 
stonden er nog 451 mensen als werkloos geregistreerd. 
In december 1930 was dit aantal bijna verdubbeld en 
stond de teller op 936 op een bevolking van 29.163 zie-
len. Dit aantal liep op tot meer dan 2.000 in 1934. Of 
deze cijfers de werkelijke aantallen werklozen aangeven 
is niet met zekerheid te zeggen. Uit meerdere landelijke 
onderzoeken blijkt namelijk dat de registratie niet altijd 
zuiver verliep en dat in werkelijk de aantallen hoger wa-
ren. De werklozen in Gouda waren afkomstig uit vrijwel 
alle economische bedrijfstakken, al leek het erop dat de 
aardewerkindustrie, de metaalnijverheid, de bouw en de 

transportsector de zwaarste klappen hadden gekregen. 
De steunverlening drukte zwaar op de gemeentelijke 

begroting. Aan het einde van 1932 naderde het aantal 
werklozen de 1.800. Voor de begroting over 1933 was 
een bedrag van 600.000 gulden uitgetrokken voor uit-
keringen. Om de financiële druk te verlichten was in 
1933 besloten tot een salariskorting voor het gemeen-
tepersoneel. Geheel van harte was dit niet gegaan. Om 
de werklozen weer aan het werk te helpen werden onder 
meer cursussen georganiseerd voor timmerlieden, las-
sers, elektriciens en schilders. Deze werden geheel of 
gedeeltelijk door de gemeente gesubsidieerd. Het effect 
hiervan was gering. Op korte termijn zag men daarom 
veel meer heil in de werkverschaffing die met de bijbe-
horende rijkssubsidies de financiële druk op de gemeen-
telijke begroting aanmerkelijk zou verlichten. 

Goudse werklozen maakten al in een vroeg stadium 
kennis met de werkverschaffing. Enkele tientallen wer-
den in 1931 afgezonden naar Eibergen, waar zij van 
maandag tot en met zaterdagochtend zwaar grondwerk 
moesten verrichten. Er bleef maar bitter weinig tijd over 
om naar huis te reizen. 

Zelf ontplooide de gemeente Gouda het initiatief tot 
meerdere werkverschaffingsprojecten die vervolgens ter 
goedkeuring werden aangeboden bij het ministerie. Een 
van de eerste projecten betrof het uitbreidingsplan Korte 
Akkeren. Tot 1930 reikte de wijk tot aan de Constantijn 
Huijgenstraat en de Wachtelstraat. Het plan was om de 
bebouwing uit te breiden tot aan Koningin Wilhelmina-
weg. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder 
het bouwrijp maken van de grond, waren geschikt om in 
het kader van de werkverschaffing te worden uitgevoerd. 
Dit plan kreeg in 1932 een ministeriële fiat. 

Een tweede werkverschaffingsproject was de opho-
ging van de uiterwaard aan de Rotterdamse Dijk, tus-
sen de watertoren en de plaats waar nu de Compaxo is 
gevestigd. De uiterwaard was enkele jaren eerder nog 
doorgebroken, maar met het oog op de geringe waarde 
van de grond en de daartoe in verhouding staande hoge 
kosten van ophoging had de gemeente toen nog afgezien 
van versterking van het dijkdeel. De komst van de nieuwe 
sluis veranderde de zaak. Zo dicht bij de nieuwe vaar-
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Een beeld van de werkverschaffing – maart 1933 (Collectie die Goude)
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route nam de economische betekenis van de uiterwaard 
toe. De gemeente zag nieuwe toekomstmogelijkheden. 
De uiterwaard kon heel goed als bedrijventerrein worden 
ingericht. Zij zou over een lengte van 420 meter en een 
breedte van 120 meter moeten worden opgehoogd tot 
4.10 meter plus nap. Hiervoor was 230.000 kubieke me-
ter zand nodig. Dit leverde werk op voor ruim honderd 
werklozen voor een termijn van minimaal een jaar. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken stelde zich in sep-
tember 1932 garant voor een subsidie van 75 procent 
voor de loonkosten en bijbehorende premies.

Het derde project omvatte de kanaalwerken. Het ge-
meentebestuur had in het najaar van 1932 een eerste 
verzoek ingediend om de kanaalwerken gedeeltelijk 
als werkverschaffing uit te voeren. Op 11 oktober 1932 
spraken burgemeester E.G. Gaarlandt en de wethouders 
Donker en Koemans met vertegenwoordigers van de mi-
nisteries van Binnenlandse Zaken en van Waterstaat, de 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het Hoogheem-
raadschap Rijnland en de Inspecteurs van de Werkver-
schaffing. Burgemeester Gaarlandt stelde toen voor om 
de grondwerkzaamheden niet met machines uit te voe-
ren, maar met schep en kruiwagen. De vertegenwoor-
diger van Binnenlandse Zaken stond hier niet afwijzend 
tegenover. Ook bij de aanleg van het Twente-Rijnkanaal 
in Overijssel was men op deze manier te werk gegaan. 
Een dag eerder, zo zei hij, had hij nog opdracht van mi-

nister Ruijs van Beerenbrouck gekregen “om overal, waar 
mogelijk ervoor te zorgen dat de machines in het vet ko-
men. Het is beter dat de werklozen, zij het dan ook voor 
korten termijn, aan het werk komen, dan dat zij blijven 
leeglopen.”2 

Op 28 januari 1933 werd het lobbywerk van het ge-
meentebestuur beloond met de formele toestemming 
van de beide departementen.3 Een deel van de kanaal-
werken - het uitgraven van het Gouwe-IJsselkanaal - kon 
in het kader van de werkverschaffing worden uitgevoerd. 
Het kanaal moest over een lengte van twee kilometer 
worden uitgegraven. Afgesproken werd dat het werk 
hoofdzakelijk door Goudse werklozen zou worden uitge-
voerd. De organisatie van het technische gedeelte van de 
werkzaamheden was in handen van Provinciale Water-
staat. De nhm zorgde voor de uitvoering en was tevens 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het toe-
zicht op de werklozen. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken financierde het project. 

2. Verslag van het overleg van 11 oktober 1932, samh, Archief Secre-
tarie Gemeente Gouda, inv. 3189.
3. Minister van Binnenlandse Zaken aan B&W Gouda, 28-01-1933, 
samh, Archief Secretarie, inv. 3189. 
4. Persbericht Gemeentebestuur Gouda, samh, Archief Secretarie, 
inv. 3189.
5. Verslag van het overleg van 11 oktober 1932, samh, Archief Secre-
tarie Gemeente Gouda, inv. 3189.
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Het gemeentebestuur was buitengewoon tevreden 
over het behaalde resultaat. In een persbericht ging zij in 
op de vele voordelen van de werkverschaffing: 

Het loon zal voor de betrokken gezinnen een verhoging 
van inkomsten opleveren naast het tijdelijk beëindigen 
van de werkloosheid en de daaruit voortvloeiende ge-
dwongen lediggang van veel arbeiders die graag willen 
werken doch door de crisis van werk zijn uitgesloten. 
Voor de gemeente zal deze werkverschaffing een niet 
onbelangrijke verlichting brengen van de lasten welke de 
werkloosheid op hare kas heeft gelegd.4

Nog diezelfde week begonnen negen werklozen met de 
voorbereidingen van de werkzaamheden. Na het week-
end gingen nog eens vijftig werklozen aan de slag. Dit 
aantal werd geleidelijk aan opgevoerd. Uiteindelijk wa-
ren er ruim 180 werklozen aan het werk. Zij werkten niet 
continu aan het kanaal, maar bij toerbeurt. Daarnaast 
waren nog zo’n 110 werklozen te werk gesteld bij de op-
hoging van de uiterwaard.

Weerstand

Het enthousiasme voor de werkverschaffing werd niet 
door iedereen gedeeld. De Gedeputeerde De Bruin zag 
de werkverschaffing veel meer als een vorm van valse 

concurrentie. Tijdens het hiervoor al genoemde overleg 
over het Gouwe-IJsselkanaal op 11 oktober 1933 verzette 
zij zich het plan om de kanaalwerkzaamheden uit te laten 
voeren als werkverschaffingsproject. Hij vond dat Gouda 
door het krijgen van rijkssubsidie onterecht profiteerde 
van gemeenschapsgeld en dat de stad in een bevoor-
rechte positie werd geplaatst ten opzichte van andere 
gemeenten. De vertegenwoordiger van het ministerie 
was het in theorie wel met hem eens. Hij noemde de 
werkverschaffing een paardenmiddel. “Het systeem 
zelve kan misschien de reinste ketterij op economisch 
gebied worden genoemd en is wellicht van dit standpunt 
bezien met geen enkel woord goed te praten.” Maar er 
waren ook voordelen zo meende hij. Praktisch gezien 
droeg de werkverschaffing juist bij tot een doelmatige 
bestrijding van de werkloosheid.5

Bedrijfsverenigingen en vakbonden beschouwden de 
werkverschaffing eveneens als valse concurrentie, zij het 
vanuit een andere invalshoek. Door de werkverschaffing 
liepen veel bouw- en grondverzetbedrijven belangrijke 
orders mis. Dit was niet alleen nadelig voor die bedrij-
ven zelf, maar ook voor de werkgelegenheid. Een aan-
tal bedrijfsverenigingen en vakbonden bundelden hun 

De bekisting van de nieuwe sluis (Collectie die Goude)
Linkerpagina: Heiwerkzaamheden in volle gang (Collectie die Goude)
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krachten in de Commissie inzake de Werkverschaffing 
en wezen de regering op de economische schade die 
hen door de werkverschaffing werd berokkend. Ook de 
betrokken gemeenten werden aangeschreven. Het ge-
meentebestuur van Gouda ontving in februari 1933 zo’n 
schrijven.6

Binnen de gemeente Gouda had vooral de Commissie 
van Sociale Aangelegenheden, die met de plannen moest 
instemmen, moeite met het geheel. Vanuit moreel oog-
punt vond zij het bezwaarlijk dat het kanaal door werklo-
zen met schep en kruiwagen moest worden uitgegraven, 
terwijl dit onder andere omstandigheden met moderne 
machines zou zijn gebeurd. Niettemin gaven ook voor 
haar de financiële voordelen de doorslag. De commissie 
oordeelde positief. Eén lid van de commissie kon zich op 
principiële gronden niet met dit advies verenigen.7

De werkverschaffing in de praktijk

Het was hard werken voor de arbeiders die bij de werk-
verschaffing werden ingezet. Dat weet ook Cees van 
Leeuwen zich nog te herinneren. Hij woonde destijds 
als kleine jongen in de Herenstraat. Bijna alle mannelijke 
bewoners in de straat waren werkloos en veel van hen 
werkten in de werkverschaffing. Ook zijn vader werd bij 
het kanaal te werk gesteld. De mannen waren verdeeld in 
een schepploeg en een kruiploeg. De schepploeg schep-
te de kruiwagens vol. Dit leek simpel maar was een pre-
cies werkje. Iedere kruiwagen moest in balans zijn en dus 
evenwichtig worden vol geschept. De kruiploeg duwde in 
lange rijen de volle kruiwagens voort over de dijk. Enkele 
honderden meters verder werd de zware lading gelost op 
de uiterwaard. Daar was een stelling gebouwd die in de 
volksmond ‘de renbaan’ werd genoemd. “Nieuwelingen 
die niet goed in de groep lagen werden flink tegenge-
werkt. Had men de pest aan iemand dan zorgde men er 
voor dat de kruiwagens door de schepploeg verkeerd 
werden geladen. Dan was de beste man vaak na een dag 
al weer vertrokken.” 

In Gouda mochten alleen werkloze gezinshoofden en 
kostwinners – één per gezin – te werk worden gesteld. 
Dit was zo bepaald door Binnenlandse Zaken. Iedere 

6. Commissie inzake Werkverschaffing, februari 1933, samh, Archief 
Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3190.
7. Commissie voor Sociale Aangelegenheden aan B&W, 7-01-1933, 
samh, Archief  Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3189.

deelnemer werd eerst beoordeeld door de Inspectie 
voor de werkverschaffing te Noordwijk. De arbeiders 
verdienden een zogeheten accoordloon van 40 cent per 
uur. Maar dan was het wel flink aanpoten. De arbeiders 
maakten weken van 47,5 uur, van maandag tot en met de 
zaterdagochtend. De meesten verdienden 19,95 gulden 
in de week. Hiervan werd 36 cent ingehouden voor de 
ziekteverzekering. Dit loon was hoger dan de steun, die 
gemiddeld vijftien gulden in de week bedroeg. Bij slecht 
weer kon er niet worden gewerkt. De eerste drie uren 
werden dan niet vergoed. Voor alle volgende uren werd 
een regentoeslag van 32 cent betaald. ’s Winters vielen 
de arbeiders zo nodig onder de vorstverletregeling. Het 
schaften gebeurde veelal in het open veld en bij slecht 
weer in de zogeheten volksketen die in de loswal bij de 
Ringvaart waren opgetrokken.

Voor Cees en zijn jeugdige leeftijdgenoten brachten de 
kanaalwerkzaamheden nieuw vertier. Bouwputten oefe-
nen nu eenmaal een sterke aantrekkingskracht op kinde-
ren uit en lenen zich uitstekend voor een ontdekkings-
tocht. De jongens waren regelmatig op het terrein te 
vinden. Onder de ‘renbaan’ bij de watertoren bouwden 
zij met kleden en zwerfhout hutten en tenten. Ze stook-
ten kampvuurtjes en bakten pannenkoeken en poffer-
tjes. Het beslag werd van huis meegebracht. Zij gingen 
zwemmen bij het Gouwekanaal in wording. De kinderen 
zwommen onder de zandkranen door. Cees’ vader nam 
de kinderen op zondag mee naar een punt bij de dijk ter 
hoogte van de tegenwoordige Burgemeester Gaarland-
singel. Daar leerde zijn vader hem zwemmen. 

Minder romantisch is het beeld van de arbeiders zelf. 
De eerste dagen waren het zwaarts.  Cees weet nog goed 
hoe zijn vader thuis kwam met de blaren op zijn handen 
en het bloed in zijn schoenen. Tijd om te herstellen was 
er niet. De volgende ochtend moest hij weer om zes uur 
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present zijn. Regelmatig gebeurde er ook ongelukken en 
raakten arbeiders gewond of arbeidsongeschikt.

Er heerste een streng regime. De regels werden strikt 
door de opzichters van de nhm toegepast. Ongehoor-
zaamheid en laksheid werden bestraft. In het ergste 
geval werd de arbeider van het werk verwijderd en ver-
loor hij zijn recht op steun. Herhaaldelijk kwam het tot 
conflicten tussen de arbeiders en de opzichters. Zo ver-
scheen ene B, die te werk was gesteld in de uiterwaard, 
op 13 februari 1933 niet op het werk. Toen de opzich-
ter hem de volgende dag weer in de ploeg zag staan en 
hem vroeg waar hij de vorige dag was geweest, beet B 
hem toe dat dit hem niets aanging. De opzichter wees 
hem vervolgens op zijn onbehoorlijke gedrag en op zijn 

verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn gezin. B ant-
woordde opnieuw dat het hem niets kon schelen en dat 
de opzichter hem maar moest wegjagen als het hem niet 
beviel. De opzichter verwijderde B van het werk. Hij werd 
tot nader order geschorst, wat betekende dat zijn inko-
men fors terugliep. Hij kreeg kennelijk spijt van zijn ge-
drag en bood enkele dagen later zijn excuses aan bij de 
directeur van de Arbeidsbeurs. Hier vertelde hij dat hij 
zijn vrouw had geholpen om het huis schoon te maken. 
Hij had niet in het bijzijn van de anderen willen vertellen 
dat zijn vrouw zo slordig was. Tot een verbetering van 
zijn gedrag kwam het niet. Na een volgende aanvaring 
waarbij B een gemeenteambtenaar bedreigde zette de 
inspectie de tijdelijk schorsing om in een definitieve, wat 

Het Sluiseiland in 2009 (Foto C. de Keizer, Empire Imaging)
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betekende dat B zijn recht op steun verspeelde.8 Enkele 
dagen later werden opnieuw twee arbeiders geschorst 
wegens werkweigering. Ook bij hen werd de steun in-
getrokken.

De inspectie was in veel opzichten onverbiddelijk. 
Een klagende kantoorbediende die zich beriep op de 
ministeriële uitspraak dat administratief personeel van 
de werkverschaffing was vrijgesteld, werd niet in zijn 
gelijk gesteld. De Algemeene Nederlandsche Bond van 
Handels- en Kantoorbedienden Bond die zijn belangen 
behartigde, merkte op dat zijn leden waren ingesteld op 
administratieve functies. Zij beschikten niet over werk-
kleding en schoeisel en bij plaatsing in de werkverschaf-
fing moesten zij dit speciaal aanschaffen, wat weer extra 
uitgaven vorderde. Bovendien zou een kantoorbediende 
met stukgewerkte handen en een door weer en wind 
verweerd gezicht problemen ondervinden bij het sol-
liciteren. De werkverschaffing was nu eenmaal niet be-
doeld voor deze beroepsgroep, zoals de bond fijntjes 
opmerkte: 

Tenslotte willen wij nog opmerken dat de opzet van 
de werkverschaffing niet is: plagerij van een bepaalde 
categorie van werklozen, plaatst u er echter handels 
en kantoorbedienden in, terwijl er nog ruim 1200 an-
dere arbeiders [in uw gemeente] beschikbaar zijn, 
dan maakt u het ervan.9

Uit onderzoek bleek dat de kantoorbediende in kwestie 
vanwege zijn slechte werkhouding ook vóór de crisis al 
herhaaldelijk werkloos was geweest. Hij kreeg geen vrij-
stelling van de werkverschaffing. 

Uitbreiding van de werkzaamheden

Voor de gemeente pakte de werkverschaffing gunstiger 
uit dan aanvankelijk was verwacht. In de eerste plaats 
werden de werkzaamheden verlengd. Volgens de oor-
spronkelijke afspraak zou het werk niet langer dan ze-
ven maanden duren. Omdat het werk nog niet klaar was, 
werd de termijn opgerekt. Een tweede voordeel was dat 
het aantal tewerkgestelden met honderd man mocht 

worden uitgebreid. Vanaf juni 1933 waren bijna 300 man 
aan het Gouwe-IJsselkanaal werkzaam.10 Een derde voor-
deel was dat het werk volledig door Goudse werklozen 
kon worden uitgevoerd. In juni 1933 besloot de Rijksin-
spectie om de kampplaatsen af te breken, omdat vrijwel 
alle tewerkgestelden uit Gouda of uit de directe omge-
ving van de stad afkomstig waren. Dit betekende ook dat 
Goudse werklozen niet langer buiten de gemeente ge-
plaatst hoefden te worden. De uitzending naar Eibergen 
werd in 1933 stopgezet. 

Minder gunstig gesteld was het met de werkloosheid 
zelf, die ook in 1933 verder groeide. Daarom waren ex-
tra maatregelen op zijn plaats. In oktober van dat jaar 
vroeg het Goudse gemeentebestuur om uitbreiding van 

8. Minister van Binnenlandse Zaken aan B&W Gouda, samh, Ar-
chief Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3190
9. Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbe-
dienden aan de Gemeente Gouda, 19-08-1933, samh, Archief Secre-
tarie Gemeente Gouda, inv. 3190. 
10. nhm aan de Gemeente Gouda, 06-06-1933, samh, Archief Secre-
tarie Gemeente Gouda, inv. 3190.  
11. Verslag conferentie B&W met Provinciale Waterstaat, 28-09-
1933, samh, Archief Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3190.
12. B&W aan de minister van Binnelandse Zaken, 4-12-1933, samh, 
Archief Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3191. 
13. Ministerie van Sociale Zaken aan B&W Gouda, 14-06-1934, samh 
Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3193.

De werkzaamheden bij de keersluis bij het Pijnacker Hordijkgemaal,  
november 1931 (Collectie die Goude)
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Uiteindelijk werd de gemeente beloond voor haar vast-
houdendheid. Binnenlandse Zaken ging in november 
1933 overstag. De voorhaven mocht door werklozen 
worden uitgegraven. De kipkarren voor het zandvervoer 
werden uit het bestek geschrapt en vervangen door krui-
wagens, alle andere hulpmiddelen door handarbeid.

In 1934 werkten in totaal 472 man beurtelings aan het 
kanaal. Het werk liep met enige regelmaat vertraging op. 
Strenge winters maakten dat het werk gedurende enkele 
weken moest worden stopgezet. De bekende zwakke 
Goudse bodem speelde de werkzaamheden eveneens 
parten. Herhaaldelijk traden verschuivingen op waardoor 
de werkzaamheden moesten worden stilgelegd. 

De bouw van de sluis, die buiten de werkverschaffing 
viel, vorderde gestaag. In juni 1934 leverde dit ook nog 
enig extra werk op, toen het ministerie van Sociale Zaken 
toestond dat het schilderwerk aan de beide sluisbruggen 
door werkloze schilders mocht worden uitgevoerd.13

Het geheel van de kanaal- sluiswerken begon nu steeds 
meer zichtbaar te worden. In juni 1934 verleende de Ge-
deputeerde Staten van Zuid Holland toestemming voor 
de aanleg van twee viaducten over de provinciale weg. 
Beiden gaven toegang tot de sluiswerken en leiden via 
twee enkele ophaalbruggen over de sluiskolk naar De 
Korte Akkeren. Enkele maanden later, in november van 
dit jaar, werd de definitieve vergunning afgegeven voor 
de plaatsing van een drietal dieselaggregaten in het ge-
maal. De aggregaten, elk bestaande uit een centrifu-
gaalpomp, werden aangedreven door een zes cylinder 
dieselmotor van 460 PK. Dit apparaat had het vermogen 
om onder vrijwel alle omstandigheden – ook onder de 
meest extreme – de Gouweboezem te beheersen. Met 
de nieuwe installatie was men in staat om in één etmaal 
3 miljoen kubieke meter water te verzetten, terwijl het 
oude stoomgemaal maximaal slechts 1 miljoen kubieke 
meter kon verwerken en dan alleen onder gunstige om-
standigheden. Het machtige bouwwerk rustte op een 
kolossale “doos” van gewapend beton gedragen door 
812 in de bekende Goudse veengrond en slappe klei ge-
slagen gewapend betonnen palen. 

Met het nieuwe gemaal zag het Hoogheemraadschap 
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de werkverschaffing. Graag wilde het dat werklozen wer-
den ingezet bij het uitgraven van de Voorhaven. Een kort 
waterbouwkundig onderzoek, in opdracht van het minis-
terie, toonde echter aan dat dit werk in de werkverschaf-
fing aanmerkelijk duurder zou worden. Er waren dan 
bijzondere maatregelen nodig om de reeds aangelegde 
werken te versterken. Als het kanaal was uitgegraven en 
de dijken in profiel waren gebracht zou de Voorhaven 
moeten worden afgewerkt. Er bestond echter een risico 
dat bij droogte te dijken gingen schuiven. Daarom gaf het 
ministerie in dit geval de voorkeur aan een aannemer die 
met dergelijke werkzaamheden bekend was.11 

Het gemeentebestuur gaf echter niet gauw op. Het zou 
zonde zijn wanneer men dit karwei, dat gedurende dertig 
weken werk gaf aan circa honderd werkloze Gouwenaars, 
zou mislopen. Daarom wees het in een brief aan het mi-
nisterie nog maar eens op de morele voordelen van de 
werkverschaffing. Dit pleidooi was niet geheel vrij van 
sentiment:

De Goudsche werkloozen, die bij honderden hebben 
gewerkt aan het kanaal, waarvan de voorhaven het 
slotstuk vormt, kunnen hun leegen tijd vullen met 
te gaan kijken naar hun machinale plaatsvervangers. 
Zij zullen dit vlug moe zijn en weer als voorheen de 
straten vullen, waarvan zij in elk geval gedurende het 
loopende jaar met 300 man tegelijk verdwenen wa-
ren. Des zaterdags ontvangen zij hun steunuitkeerin-
gen, welke aanmerkelijk blijven beneden de loonen, 
welke zij na harden arbeid maanden lang uit de werk-
verschaffing hebben kunnen thuisbrengen.12

Het Pijnacker Hordijkgemaal in 2009 (Foto C. de Keizer, Empire 
Imaging)
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Rijnland zijn waterinlating en zijn bemaling aanzienlijk 
versterkt. Verwacht werd dat de Gouwe voortaan nog 
slechts in buitengewone omstandigheden en dus bij 
hoge uitzondering het “maalpeil” zou bereiken en dat 
het wellicht mogelijk zou zijn, in de in Rijnlands Alge-
meene Keur voorkomende bepalingen betreffende het 
maalpeil op de Gouwe af te schaffen, hetgeen zowel voor 
de scheepvaart als voor de op de Gouwe uitslaande pol-
ders een voordeel zou zijn.

  
De opening van het IJssel-Gouwekanaal

In het najaar van 1935 naderde de werken hun einde. De 
Nieuwe Sluis, zoals de Julianasluis toen nog heette, was 
al in de zomer van dit jaar gereed gekomen. De sluis-
wachtershuizen waren in typische jaren dertigstijl ge-
bouwd. De Voorhaven en het Gouwe-IJsselkanaal waren 
zo goed als uitgegraven en verstevigd. Begin september 
startte men met het doorgraven van de Schielands Hoge 
Zeedijk die de beide waterwegen van elkaar scheidde. 
Onder grote publieke belangstelling werd de waterver-
binding op 6 september tot stand gebracht. Het IJsselwa-
ter stroomde vrij de Gouwe in. Op enkele plaatsen moest 
de dijk nog verder worden afgegraven, maar dat was een 
kwestie van enkele dagen. De afgegraven grond werd ge-
bruikt voor versteviging van de sluis bij het dieselgemaal 
van Rijnland en de westelijke kade van de voorhaven, 
waarheen de grond met lorries werd vervoerd. 

De werken maakten grote indruk. “Nu de IJsseldijk na-
genoeg geheel verdwenen is krijgt men aan de grens der 
ontstane verbinding, een duidelijk beeld van den gewel-
digen omvang van dit werk en de ontzaglijke breedte van 
de Voorhaven”, schreef de Goudsche Courant op 6 sep-
tember 1935. 

Dat de verbinding al na drie dagen voor de scheepvaart 
werd opengesteld was puur toeval. Op dezelfde dag dat 
de verbinding tussen de beide rivieren tot stand kwam, 
raakte de Mallegatsluis ernstig beschadigd. Bij het verla-
ten van de sluis schoot bij een vrachtschip het anker van 
de rol. Het bleef haken aan de sluisdrempel. Een ijze-
ren plaat, bedoeld om de sluis af te sluiten raakte ver-

wrongen, waardoor de sluis niet meer dicht kon. Onder 
leiding van Rijkswaterstaat begon de firma Nederhorst 
onmiddellijk met herstelwerkzaamheden. Mannen in im-
posante duikpakken daalden af naar de bodem van de 
sluis. Dit was een hele bezienswaardigheid. 

Hoelang de herstelwerkzaamheden zouden gaan duren, 
was op dat moment moeilijk te voorspellen. De sluis kon 
nog wel voor de doorvaart van schepen worden gebruikt, 
maar alleen bij gelijk water. In de Turfsingel en in de IJssel 
groeide de rij van schepen die geduldig wachtten op de 
doorgang door de sluis. De provincie zocht naarstig naar 
een oplossing. Uiteraard richtte de blik zich vrijwel on-
middellijk op de Nieuwe Sluis in het Gouwe-IJsselkanaal. 
Het was een alleszins logische gedachte om de nieuwe 
verbinding vervroegd in gebruik te nemen. Besloten 
werd om gedurende de herstelwerkzaamheden aan de 
Mallegatsluis gebruik te maken van de Nieuwe Sluis in 
het Gouwe-IJsselkanaal. Op 9 september werden tussen 
12 en 1 uur ’s middags de eerste schepen geschut in de 
Nieuwe Sluis. Omdat de sluis- en kanaalwerken nog niet 
helemaal klaar waren, kregen de schippers de boodschap 
dat de doorvaart op eigen risico geschiedde. Ambtena-
ren van de provincie hielden het schutten van de schepen 
nauwlettend in de gaten. Het leverde geen problemen 
op. Integendeel, de scheepvaart had juist veel profijt van 
de nieuwe verbinding. De Kamer van Koophandel drong 
daarom aan op een permanente openstelling van de 
sluis, wat halverwege september ook gebeurde. 

Door de noodmaatregel was van een officiële opening 
van de Nieuwe Sluis geen sprake. Die schade werd op 

Het doorgraven van de dijk tussen Gouwe en IJssel, 4-6 september 1935 
(Collectie die Goude)
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22 februari 1936 ingehaald toen in het bijzijn van onder 
meer Commissaris van de Koningin H.A. van Karnebeek, 
Dijkgraaf P.A. Pijnacker Hordijk en burgemeester Gaar-
landt het nieuwe gemaal feestelijk in gebruik werd ge-
nomen. Het droeg de naam Mr. P.A. Pijnacker Hordijk 
vernoemd naar de toenmalige dijkgraaf. Na de bevrijding 
werd de Nieuwe Sluis omgedoopt tot Julianasluis. 

Tot slot

De aanleg van de sluis- en kanaalwerkzaamheden werd 
grotendeels in het kader van de werkverschaffing uitge-
voerd. Het werd zowel door het Rijk als door de gemeen-

ten als een probaat middel ter bestrijding van de werk-
loosheid geafficheerd, bedoeld om werklozen een goede 
werkhouding aan te leren. In wezen was het een paar-
denmiddel. Het idee alleen al dat de machines werden 
stopgezet en het werk in plaats hiervan met pure spier-
kracht moest worden uitgevoerd is nu ondenkbaar en 
werd overigens ook toen al in twijfel getrokken. Boven-
dien bleek het economisch effect van de werkverschaf-
fing nihil. Eerder deed zij afbreuk aan het economische 
herstel omdat opdrachten die normaal gesproken naar 
het bedrijfsleven waren gegaan, nu met subsidie door 
werklozen werden uitgevoerd. Het middel was soms er-
ger dan de kwaal. 

De situatie vóór dat de verbinding tussen Gouwe en IJssel tot stand is gebracht. Vooraan de IJssel. Links-midden de Julianasluis en rechts het Pijnacker 
Hordijkgemaal. Voor de Julianasluis ligt de brede Voorhaven (samh) 



124

Ti
di

ng
e 

20
09

De werklozen die bij de kanaalwerken te werk waren 
gesteld, moesten tegen een laag loon extreem zware ar-
beid verrichten. De omstandigheden waren vaak erbar-
melijk. Achter de werkloosheid en de werkverschaffing 
ging dan ook veel persoonlijk leed schuil. Niet alleen gin-
gen de mannen gebukt onder de zware en uitputtende 
arbeid van het grondwerk en het strenge regime van de 
werkverschaffing, ook konden zij en hun gezinnen zich 
maar moeilijk aan het brandmerk van de werkloze ont-
worstelen. De werkverschaffing was meestal geen op-
stap naar een nieuwe betrekking. Armoede en onzeker-
heid beheersten het gezinleven. De crisis duurde langer 
dan menigeen zich kon voorstellen. Soms had men een 
beetje geluk nodig om weer aan het werk te komen. Zo 
kreeg de vader van Cees van Leeuwen tijdens een cursus 
metaalbewerking les van een bestuurslid van het water-
schap. Deze regelde dat Cees’ vader vaste invalkracht 
werd bij het gemaal. Als een van de vaste werknemers 
ziek was werd Van Leeuwen ingehuurd. Ook hielp hij bij 
het bedrijfsklaar maken van de nieuwe turbines in het 
Pijnacker Hordijkgemaal.  

Alleen de gemeente lijkt voordeel te hebben gehad bij 
de werkverschaffing. De werkloosheid drukte zwaar op 
de begroting. De rijkssubsidies die Gouda voor de werk-
verschaffing ontving waren meer dan welkom. Daarom 
spande het gemeentebestuur zich onder leiding van bur-
gemeester Gaarlandt van begin af aan in om bouw- en 
infrastructurele projecten in het kader van de werkver-
schaffing uit te laten voeren. Hierin was het tamelijk suc-
cesvol. Nadat de sluis- en kanaalwerken waren voltooid 
ging zij op zoek naar nieuwe werkverschaffingsprojec-
ten en vond deze onder meer in de verplaatsing van de 
sportvelden.  

Ten slotte nog een woord over de nieuwe vaarverbin-
ding. Deze bleek een groot succes te zijn. Toen de Nieu-
we Sluis eenmaal in gebruik was, werd pas duidelijk wat 
voor verkeersverbetering de nieuwe verbinding oplever-
de. Vrijwel alle grote schepen werden door de nieuwe 
sluis geleid. De Mallegatsluis verloor snel aan betekenis. 
Kort na de ingebruikname werd de Nieuwe Sluis omge-
doopt tot Julianasluis. In de bezettingsjaren moest die 

naam worden veranderd en werd ook de gedenksteen in 
de muur van het sluiskantoor verwijderd.14 

Nog steeds is het monumentale sluiscomplex van gro-
te betekenis voor de binnenvaart. Om de ontwikkelingen 
in het vaarverkeer tussen Rotterdam en Amsterdam ook 
in de toekomst aan te kunnen is in mei 2009 besloten 
tot de bouw van een tweede sluiskolk, die twee meter 
breder wordt dan de bestaande sluiskolk. De uitbreiding 
wordt mede gefinancierd door jachtenbouwer Van Lent. 
De tweede sluis moet in 2013 gereed zijn.15 De bouw-
kosten bedragen volgens de raming van 2005 zo’n 2,5 
miljoen euro. Dat dit project wellicht zal worden uitge-
voerd in een periode van financieel-economische crisis 
is slechts toeval. 

14. A. Scheygrond, De namen der Goudse straten. Wijken bruggen, slui-
zen, waterlopen en poorten, Alphen aan den Rijn 1981, p. 357.
15. Met dank aan JanPieter Janse, Golfslagadvies, voor de informatie 
over de uitbreiding. 

9 september 1935 De eerste schepen schutten in de Nieuwe Sluis (Collectie 
die Goude)
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Gouwenaars van Nederlandse origine ken-
nen Abdellah Laâguili niet of nauwelijks. 
Dat is geheel anders bij de Gouwenaars 
van Marokkaanse afkomst. Wie kent hem 
niet? In 1969 kwam hij als gastarbeider van-
uit Marokko naar Nederland. Hij ging aan 
de slag bij het vleeswarenbedrijf Compaxo, 
waar hij zich al snel de Nederlandse taal ei-
gen maakte. Omdat in Gouda zijn toekomst 
lag, besloot hij in 1974 zijn vrouw en zoon 
uit Marokko te laten overkomen. Het bleef 
niet bij werken alleen. Al snel zette Laâguili 
zich in voor het welbevinden van zijn land-
genoten. Door zijn inzet is hij veel nieuwe 
Gouwenaars tot steun geweest en heeft hij 
als onvermoeibare bruggenbouwer de Ma-
rokkaanse en Goudse gemeenschap dichter 
bij elkaar gebracht. Op 3 en 10 maart 2009 
vertelde hij mij zijn opmerkelijke levensver-
haal.

Van Zellidja Boubeker naar Gouda

Abdellah Laâguili werd medio 1948 geboren in het Ma-
rokkaanse dorpje Tissa, onder de rook van de konings-
stad Fès. Nog maar twee maanden oud verhuisde hij met 

Abdellah Laâguili in 2009 (Collectie Laâguili)

Abdellah Laâguili
nieuwe gouwenaar van  

het eerste uur

Nico Habermehl

zijn ouders naar het mijndorp Zellidja Boubeker in het 
noordoosten van Marokko, aan de grens met Algerije. 
Daar werd vader Laâguili hoofd van de bewaking van de 
mijnen, waar zo’n 3.000 mensen werkten. De levensom-
standigheden in het dorp waren goed, evenals de me-
dische zorg en het onderwijs. De jonge Laâguili groeide 
samen met zijn vier zussen en een broer onbekommerd 
op en toonde zich op de lagere school een goede leer-
ling. Aansluitend ging hij naar de middelbare school in 
de nabijgelegen plaats Oujda. Na het afronden van zijn 
opleiding stond hij voor de keus: naar de grote stad trek-
ken voor een vervolgstudie of gaan werken. Laâguili koos 
voor het laatste en schreef in de zomer van 1969 een 
brief naar de directie van de mijnen, waarin hij aangaf 
een kantoorfunctie te ambiëren. Bij het gesprek met de 
personeelschef dat daarop volgde, kreeg hij te horen dat 
het werk in de mijnen terugliep. Vandaar dat er geen va-
catures waren. 
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De personeelschef vroeg Laâguili of hij misschien inte-
resse had om in Frankrijk of Nederland aan de slag te 
gaan. Die avond nog zou een attaché van het Nederland-
se consulaat langskomen om arbeidskrachten te werven 
voor het vleeswarenbedrijf Compaxo in Gouda. Laâguili 
voelde hier wel voor en wachtte samen met een aantal 
anderen de komst van de attaché af. De ‘keuring’ die 
hij onderging, staat hem nog helder voor de geest. ‘Ik 
moest mij voor de man ronddraaien en de binnen- en 
buitenkant van mijn handen laten zien. Alsof een schaap 
werd gekeurd’, aldus een nog steeds verontwaardigde 
Laâguili. Daarbij werd hem gevraagd welke opleiding hij 
had genoten, of hij getrouwd was en of hij Frans sprak. 
Omdat het bij de werving ging om ongeschoolde ar-
beidskrachten stelde Laâguili zich op advies van de per-
soneelschef zeer terughoudend op. Zo liet hij de attaché 
weten dat hij alleen de lagere school had doorlopen en 
slechts ‘un peu’ Frans sprak. Verder gaf hij aan enkele 
jaren bij de mijnen te hebben gewerkt. Getrouwd was hij 
niet, hetgeen een pré was. Een andere man uit de groep 
liet eerlijk weten dat hij getrouwd was en vijf kinderen 
had. Dat was teveel naar de mening van de attaché en 
hij kon vertrekken. Buiten gekomen, verwisselde hij snel 
van kleding en sloot zich opnieuw bij de groep aan. Hij 
werd niet herkend en zijn antwoord op de vraag naar de 
gezinsomvang luidde: ‘twee kinderen’. Dat kon ermee 
door en hij was aangenomen.

Aan de slag bij Compaxo

Na de ‘keuring’ ging alles in snel tempo. Het trouw-
boekje van zijn ouders werd ingeleverd, een paspoort 
klaargemaakt, een contract getekend en een week later 
al zat hij samen met de andere ‘uitverkorenen’ in de trein 
naar Cassablanca. Laâguili was nog net in de gelegen-
heid geweest om tegen zijn familie te zeggen dat hij naar 
Nederland ging om daar zijn studie te vervolgen. Vanuit 
Cassablanca ging de reis per vliegtuig naar Parijs en van-
daar met de trein naar Rotterdam. De koffer waarin hij 
zijn schamele bezittingen vervoerde, is nog steeds in zijn 
bezit. In Rotterdam kwam de personeelschef van Com-
paxo de groep mannen ophalen. Hij reisde samen met 
hen per trein naar Gouda. Vanaf het station Gouda reden 
ze met de bus naar het pension Westhaven 24/25. Hier 
kreeg Laâguili een plekje toegewezen in een zaal met 
maar liefst 24 bedden. 

De volgende dag ging hij bij Compaxo langs Schielands 
Hoge Zeedijk aan de slag. De eerste week van ’s morgens 
7 uur tot 5 uur in de middag. Daarna was overwerken het 
parool. Het waren lange dagen van 5 uur ’s morgens tot 
10 à 11 uur in de avond. Daarna moest er nog in het pen-
sion worden gegeten. Overwerken was geen verplichting, 
maar deed je het niet, dan kreeg je zwaar werk en onder-
vond je weinig tot geen waardering. Overigens stonden 
de werknemers positief tegenover overwerk. Dat leverde 
immers extra geld op. Laâguili kijkt terug op een prettige 
tijd bij Compaxo, waar hij goede relaties onderhield met 
collega’s, maar ook met directeur Cor van der Post. Een 

Compaxo - werkgever van Laâguili – aan de Schielands Hoge Zeedijk  
(Foto C. de Keizer, Empire Imaging)
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minpuntje was dat zijn salaris, dat volgens het contract 
91 gulden netto per week zou bedragen, bij aankomst 
in Gouda - gezien zijn jeugdige leeftijd - werd terugge-
bracht tot f 81,-.

Van pension naar eigen woning

Laâguili kreeg kost en inwoning in het pension van Com-
paxo. Daarvoor werd 31 gulden per week in rekening 
gebracht. Voor Marokkaanse werknemers bij Compaxo 
was verblijf in dat pension verplicht. Bij weigering werd 
gedreigd met terugzending naar Marokko. Desondanks 
verbleef Laâguili slechts een jaar in het pension van Com-
paxo. Hij vond de huisvesting te massaal en had twijfels 
over het eten: halal of niet? Bovendien waren de regels 
streng. Soms kwam hij vanwege het overwerk laat in de 
avond thuis en was er geen eten meer. Vandaar dat hij 
- ondanks het risico van terugzending - verhuisde naar 
het pension Westhaven 49, waar hij zelf zijn eten mocht 
klaarmaken. Bovendien golden daar minder strenge re-
gels. Opmerkelijk is dat Laâguili in de jaren zestig een 
dagboek heeft bijgehouden dat ook de eerste maanden 
van zijn verblijf in Gouda beslaat.

In 1970 keerde Laâguili terug naar Marokko om een 
vrouw te zoeken. Die had hij snel gevonden: zijn buur-
meisje. Een jaar later trouwden zij tijdens zijn vakantie in 
Marokko. Dat betekende een zware financiële last, want 
nu moest Laâguili niet alleen zijn eigen familie onderhou-
den, maar ook die van zijn vrouw. Hun eerste kind - een 
zoon - werd in Marokko geboren. In 1974 slaagde Laâ-
guili er met behulp van de personeelschef van Compaxo 
in een huurflat te bemachtigen: Wiardi Beckmanstraat 88 
in Oosterwei. Kort daarna liet hij zijn echtgenote en zoon 
naar Nederland overkomen. Nadien werden nog twee 
kinderen geboren, een jongen in Nederland en een meis-
je tijdens een familiebezoek in Marokko. In 1984 verhuis-
de het gezin naar Walvisstraat 44 in Korte Akkeren.

Betaald en onbetaald werk

De eerste twee maanden bij Compaxo stond Laâguili 
aan de lopende band. Omdat hij kon lezen en schrijven, 

werd hij bij de expeditie tewerk gesteld. Iedere zater-
dag waste hij met zijn collega’s de vrachtwagens. Leuk 
werk in de zomer, maar heel wat minder aangenaam in 
de winter. Hij werd gewaardeerd vanwege zijn kennis van 
de Franse taal en trad soms op als tolk. Daarna werkte 
hij een half jaar in het pension van Compaxo. Vervolgens 
werd Laâguili tewerkgesteld in slagerij Van der Post aan 
de Lange Groenendaal. Door zijn contacten met de klan-
ten in de winkel leerde hij de Nederlandse taal steeds 
beter spreken. Die kennis stelde hem in staat een drietal 
vakdiploma’s te behalen. Het grote temperatuurverschil 
tussen de winkel en de daarachter gelegen vriesruimten, 
tastte echter sluipenderwijs zijn gezondheid aan.

Westhaven 24, pension voor Marokkaanse gastarbeiders van Compaxo  
(Foto C. de Keizer, Empire Imaging)
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In zijn schaarse vrije tijd zette Laâguili zich actief in voor 
zijn landgenoten. Binnen de stichtingen ‘Rijn en Lek’ en 
‘Yed fi Yed’ organiseerde hij activiteiten, hielp bij het 
schrijven van brieven, invullen van formulieren en oplos-
sen van problemen. Zijn inzet bleef niet onopgemerkt, 
want in 1976 werd hij lid van de Commissie ex artikel 61 
ter behartiging van de belangen van buitenlandse werk-
nemers in Gouda, die dat jaar door de gemeenteraad was 
ingesteld. Onderwerpen die daar ter sprake kwamen, 
waren vooral de inrichting van een moskee en de gebrek-
kige huisvesting van de gastarbeider. 

Bij de in gebruik name in 1976 van moskee An-Nour 
in het voormalige gymnastieklokaal Peperstraat 35, trad 
Laâguili op als bestuursadviseur. Vier jaar later, in 1980, 
werd hij secretaris van het bestuur. Datzelfde jaar kocht 
de islamitische gemeenschap twee garages met boven-
woning op de Raam en richtte die als moskee in. Deze 
panden maakten in 1993 plaats voor nieuwbouw die, 
voorzien van een minaret, duidelijk als moskee herken-
baar is. Laâguili maakte tot begin 2009 deel uit van het 
bestuur van de moskee.

Buurtvader 

In 1983 werd Laâguili plotseling ziek en een jaar later 
werd hij afgekeurd. Vanaf die tijd is hij werkloos. Hij ging 
echter niet bij de pakken neerzitten. Naast zijn activi-
teiten als lid van het Allochtonenraad en voorzitter van 
Yed fi Yed, volgde hij boekhoudcursussen bij het Gouwe 
College. In de beginjaren negentig waren er problemen 
met Marokkaanse jongeren in Korte Akkeren. De oudere 
Marokkanen - onder wie Laâguili - voelden zich hiervoor 
mede verantwoordelijk. Als buurtvaders besloten zij en-
kele avonden per week in de wijk rond te lopen en met 
de jongeren en hun ouders het gesprek aan te gaan. Na-
mens de buurtvaders heeft hij zitting in het Veiligheids-
platform. Van geheel andere aard is zijn betrokkenheid 
bij Boughaz. Deze stichting legt de geschiedenis van de 
Goudse Marokkanen vast in woord, beeld en geschrift. 
De eerste generatie Marokkanen die in de jaren zestig en 
zeventig naar Gouda is gekomen, bereikt thans de pensi-

oengerechtigde leeftijd. Het is Laâguili die hun stem laat 
horen in de Seniorenraad. 

De Marokkaanse provincie Al Hoceima werd op 24 fe-
bruari 2004 getroffen door een zware aardbeving, waar-
bij veel mensen de dood vonden of gewond raakten. 
De materiële schade was enorm. Geld voor de weder-
opbouw ontbreekt echter. Omdat Gouda een bijzonder 
band heeft met Imzouren - veel Goudse Marokkanen 
hebben daar familie wonen - heeft de Marokkaanse ge-
meenschap samen met de gemeente, de Politie Hollands 
Midden en de brandweer besloten een project te adop-
teren. Verenigd in de Stichting Initiatief Gouda Imzou-
ren (SIGI) dragen zij bij aan de wederopbouw van het 
Lycée d’Imzouren. Voorzitter van het stichtingsbestuur 
is burgemeester Wim Cornelis; Laâguili bekleedt de sleu-
telfunctie van penningmeester. Via inzamelingen, spon-
soring en fund-raising is geld ingezameld. Inmiddels is 
de school herbouwd en vinden nu de laatste administra-
tieve afhandelingen plaats.

 

In de winkel van C.N. van der Post aan de Lange Groenendaal circa 1980, 
uiterst rechts staat Laâguili (Collectie Laâguili)
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Al weer vijf jaar geleden vond een beperkt 
archeologisch onderzoek plaats in verband 
met de aanleg van riolering langs het Goud-
se deel van de Gouderaksedijk. Ondanks de 
beperkte omvang van het onderzoek, wer-
den er bijzondere ontdekkingen gedaan.1 Zo 
werden er enkele scherven Romeins aarde-
werk aangetroffen, die nog steeds de oudst 
bekende vondsten van Gouda zijn. Deze 
vondsten zijn al vrij uitgebreid beschreven.2 
Bij de rioleringswerkzaamheden zijn echter 
ook delen van twee boerderijen uit de laat-
middeleeuwse ontginningsperiode aange-
troffen, die nog niet die ‘verdiende’ aandacht 
hebben gekregen. Eén van deze laatmiddel-
eeuwse boerderijen werd gebouwd boven op 
de Romeinse vindplaats en is gelegen recht 
tegenover de Goudse binnenstad. De andere 
ligt (vermoedelijk nog) grotendeels onder de 
boerderij Gouderaksedijk 131.

Twee ‘vergeten’ laatmiddeleeuwse 
vindplaatsen

Marcel van Dasselaar

ondergronds

De opgraving ‘onder beperkende omstandigheden’ in de rioleringssleuf 
(foto M. Dasselaar)

129

1. Van Dasselaar en De Koning 2005.
2. Groenendijk 2006 en Van Dasselaar 2006, op de website van de 
Archeologische Vereniging Golda.
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Laatmiddeleeuwse ontginningen in de Krimpenerwaard
en Gouda

Onder leiding van de bisschoppen van Utrecht en de 
graven van Holland werd het Hollands-Utrechtse veen-
gebied, waarvan de Krimpenerwaard deel uitmaakt, van 
de 10e tot de 13e eeuw ontgonnen. Om de veenwilder-
nis geschikt te maken voor landbouw en veeteelt, diende 
het veen te worden ontwaterd. Dit gebeurde door het 
graven van parallellopende sloten, die het water uit het 
veenpakket naar de rivieren afvoerden. Om het ontwa-
terde gebied tegen water van buitenaf te beschermen 
werden zij- en achterkades opgeworpen. Binnen deze 
gebieden werden ‘hoeven’ met een vast oppervlak uit-
gegeven aan de ontginners. De standaardlengte van deze 
zogenaamde Cope-ontginningen bedroeg meestal 1250 
meter, de breedte van de percelen lag tussen de 95 en 
115 meter. Vaak werd een maat van 30 roeden aange-
houden, circa 112 meter.3 Uit archeologisch onderzoek 
is bekend dat de eerste bewoners van de ontginningen 
woonden in houten boerderijen, die bij voorkeur aan de 
zogenaamde ontginningsas (rivieroever, weg of kade) 
werden gebouwd. Opvallend is dat in Gouda een 12e 
eeuwse boerderij is ontdekt, waarbij die relatie met de 
ontginningsas niet aanwezig is. Die boerderij in de Oost-
polder lag juist midden op een ontgonnen kavel, op circa 
200 meter afstand van de ‘achterkade’, de Moordrechtse 
Tiendeweg. In 1996 is deze boerderij door de Archeolo-
gische Vereniging Golda onder leiding van de toenmalige 
stadsarcheoloog Ruurd Kok opgegraven.4 

Gouderaksedijk 131

De vindplaats waar in 2004 het meeste onderzoek naar 
is verricht, ligt bij de boerderij Gouderaksedijk 131, 
vrijwel direct onder aan de nu circa vijf meter hoge 
Gouderaksedijk. Het opgegraven deel van de vindplaats 
meet circa 25 x 0,5 m en is volledig opgegraven, met 
als enige beperkende omstandigheid de breedte van de 
rioolsleuf. Het belangrijkste spoor dat in de rioolsleuf is 
aangetroffen is een 12e/13e-eeuwse laag, die wordt ge-
interpreteerd als het erf van een boerderij uit deze pe-

3. Van Dasselaar 1997.
4. Kok 1999.

riode. De laag bestaat uit een opgebrachte venige laag 
met mest, houtsnippers en afvalresten zoals aardewerk 
en botfragmenten. Zeer vergelijkbaar met de lagen op 
het erf van de boerderij in de Oostpolder. De vondsten 
bestaan uit scherven Pingsdorf-, Andenne-, Paffrath- en 
kogelpotaardewerk en enkele fragmenten proto-steen-
goed. Uit de koolstof14-datering van een houtskoolfrag-
ment uit de laag, blijkt dat de laag omstreeks het jaar 
1110 kan worden geplaatst. De latere aardewerktypes 
maken duidelijk dat de vindplaats tot in de 13e eeuw in 
gebruik was.

Historisch geografisch onderzoek

Een van de aardigste resultaten van het onderzoek is 
de relatie tussen de archeologische vindplaatsen en het 
historisch geografische kaartbeeld. Hiervoor is de ligging 
van de twee vindplaatsen bekeken in samenhang met 

Enkele van de laatmiddeleeuwse aardewerkscherven (foto M. Dasselaar)
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de verkaveling van het Veerstalblok, de polder waarin 
de boerderijen liggen. Hoewel er heden ten dage geen 
regelmaat in de perceelsbreedte te ontdekken lijkt te 
zijn, is die er in de ontginningsfase wèl geweest. Als we 
de bekende maat van 30 roeden (112 m) uitmeten vanaf 
de zijkade bij de Stolwijkersluis (in rood aangegeven in 
de afbeelding), dan blijkt de oude ‘hoeve’-percelering 
(in blauw) nog zeer goed te herkennen in de regelmaat 
van de huidige sloten. Deze percelen zijn echter later in 
de lengterichting opgedeeld in twee, drie, vier of meer 
smallere kavels. De twee vindplaatsen blijken nu echter 
niet meer willekeurig langs de dijk te liggen, maar vallen 
precies midden op twee van de oorspronkelijke ontgin-
ningshoeven. 

Keer op keer blijkt dat historisch (geografisch) onder-
zoek van groot belang kan zijn voor de interpretatie van 
archeologische opgravingen. Het is aan de archeologen 
om te bewijzen dat dat ook wel eens andersom kan zijn. 
De twee vindplaatsen aan de Gouderakse dijk zullen 
hierbij hopelijk niet meer vergeten worden.

Literatuur:
Dasselaar, M. van, 1997, De ontginning van Bloemen-
daal, in C. Akkerman en B. van den Berg, Het geheim van 
Bloemendaal, Gouda, 19-44.
Dasselaar, M. van en M.W.A. de Koning, 2004, Verken-
nend archeologisch onderzoek Gouderaksedijk te Gouda, 
ArcheoMedia Rapport A04-348-R.
Groenendijk, M.J., 2006, Romeinse vondsten langs 
Gouderaksedijk, Nieuwsbrief Monumenten en Archeologie 
Gouda, 27
Kok, R.S., 1999, Wonen op het veen, archeologisch en 
ecologisch onderzoek van een twaalfde eeuwse boerderij in 
de Oostpolder te Gouda. Gemeente Gouda

De 30 roeden verkaveling en de vindplaatsen (ster) geprojecteerd op de 
kadastrale kaart van 1832 (M. Dasselaar)
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Peter van Eijkelenburg

“Meteen na de bevrijding kwam ik bij de politie in Gouda. 
En ik ben er gebleven tot mijn pensioen, in 1983. Allerlei 
functies gehad. De gewone straatdienst,  maar ook ver-
keer, de vreemdelingendienst, de kinder- en zedenpoli-
tie, en de technische recherche. De laatste vijf jaar voor 
m’n pensioen was ik ook nog hulpofficier van justitie. 

 
Zelf kom ik uit Rotterdam, Katendrecht. Dus ik was al wel 
wat gewend voordat ik naar Gouda kwam. Als jong ventje 
deed ik boodschappen voor de hoeren, voor ’n zakcentje 
voor mezelf. In de oorlog was ik bij de verkenningsaf-
deling van de Ordedienst (OD) van Rotterdam-Zuid. Ik 
maakte er veel tekenwerk van dingen die we hadden ont-
dekt bij onze spionage-actviteiten tegen de Duitsers.

Bij dat verzetswerk kwam ik ook voor ’t eerst mensen 
uit Gouda tegen. Wout de Boer bijvoorbeeld, in Gouda 
commandant van de brandweer. Hij kwam bij ons valse 
paspoorten afleveren.

Via het verzet ontmoette ik ook de Goudse burge-
meester James, die toen in Hillegersberg ondergedoken 
zat. Later kwam ik hem in Gouda natuurlijk weer tegen, 
terug als burgemeester. Ik heb zelf nooit moeite met 
hem gehad. Hij was op en top een aristocraat. Een figuur 
apart. Voelde zich verheven boven de rest. Hij had een 
heel schappelijke, sympathieke vrouw. Haar leerden we 
ook kennen omdat James er prijs op stelde dat hij op 
dienstreizen gereden werd door een chauffeur. Dat vond 
hij wel sjiek. Hij schakelde daarvoor dan politiemensen 

Veertig jaar bij 
Goudse politie:

‘Die Chinees blééf 
maar cadeaus sturen. 
Het werd verdacht’

Piet Slagboom vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het 
verleden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben 
aan de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van 
een serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

gouwe verhalen

Piet Slagboom (Foto P. van Eijkelenburg)

Piet Slagboom ( 1923 )



133

Ti
di

ng
e 

20
09

133

in. Dat hoorde helemaal niet tot de taak van de politie, 
maar ja, dat gebeurde toen. Dus wij brachten de burge-
meester overal naar toe en ook weer naar huis en droe-
gen z’n tas uit de kofferbak het huis in. Dan voelde je je 
soms net een veredelde dorpsveldwachter.

Bijl de Vroe

In het verzet leerde ik ook m’n latere commandant bij 
de OD kennen, W.C. Bijl de Vroe. Die was inspecteur van 
politie in Gouda, maar zat in de oorlog gevangen in Sint-
Michielsgestel. Daaruit is hij op zeker moment ontvlucht 
en via-via in verzetskringen was hij aan het adres van 
mijn ouders gekomen. Zodoende stond hij ineens bij ons 
voor de deur, zonder veters in z’n schoenen. We heb-
ben hem een poosje onderdak gegeven terwijl hij zich 
aansloot bij het verzet in Rotterdam-zuid, waar hij leider 
van de OD werd.

Bijl de Vroe ging na de oorlog weer terug naar de po-
litie in Gouda. Als jonge jongen was het mijn ideaal ge-
weest om naar Indonesië te gaan, de landbouw in. Maar 
dar kwam dus de oorlog tussen. Misschien door m’n ver-
zetswerk en door de contacten met Bijl de Vroe nam ik 
me daarna voor om bij de politie te gaan. Maar de politie 
in Rotterdam wees mij af.

Toen dacht ik: weet je wat, ik bel Bijl de Vroe in Gou-
da, misschien weet hij raad. Die zei onmiddellijk: kom 
maandagmorgen maar hierheen!

Ervaren diender

Dus ik die vroege ochtend op de fiets naar Gouda. Kreeg 
er een blauw pak aan met een grote P er op, en kon met-
een beginnen. Met een diender mee de straat op, om te 
kijken hoe dat ging en om veel te leren. Een politie-op-
leiding was er nog niet. Je moest het al doende ontdek-
ken.

Een paar maanden na onze komst kwam er een groep 
van 15 nieuwe aspirant-agenten binnen. Die moesten 
een toelatingsexamen doen. Ik had dat niet hoeven 
doen, omdat ik een ulo-diploma had.

Ik moest toen, voor de eerlijkheid en de rechtvaardig-
heid, toch nog maar even dat examen doen, vond de po-
litie. Dat examen was natuurlijk flauwekul, qua niveau. 

Op 2 februari 1983 krijgen zes inwoners van Gouda het Verzetskruis uit-
gereikt. Vlnr. Piet Slagboom, Leen Cornelisse, mevr. Hofstede, dhr Ben-
nis, echtpaar Erwich, burgemeester Broekens (Collectie Slagboom)  

De fotocamera waarmee verdachten op de plaat gingen (Collectie 
Slagboom)
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We kregen tussen het gewone dagelijkse werk door al-
lerlei bijspijkerles: over de historie van Gouda, over de 
openbare gebouwen, stratenkennis, wetskennis en der-
gelijke.

Daarnaast heb ik door de jaren heen zelf allerlei cur-
sussen gevolgd. Voor elke cursus stond ik vooraan, alle 
diploma’s gehaald. Ook nog extra Duits en Engels erbij 
gestudeerd. Zodat ik  later, toen het buitenlands toe-
risme naar Gouda een beetje op gang kwam, in de zomer 
vaak op de Markt te vinden was als politieman. Om de 
toeristen te helpen en wegwijs te maken, leuk werk ui-
teraard.

In het begin was ik hulpagent, aan het handje van een 
ervaren politieman op straat. Daarna ging ik zelfstan-
dig de straatdienst in, een jaar of twee. Altijd vanaf de 
Markt, waar toen het politiebureau was. Je werkte over-
dag, in de avond of je had nachtdienst.

Vervolgens heb ik lang bij de verkeerspolitie gezeten.
Ik deed er vooral veel tekenwerk. Mede natuurlijk om-
dat tekenen een van mijn grote hobby’s was. Technische 
tekeningen, van verkeerssituaties, bijvoorbeeld bij het 
bepalen van de loop van verkeersstromen  op nieuwe 
kruispunten, verkeerspleinen en rotondes.

Drugs  

Er kwam een vacature bij de kinder- en zedenpolitie. 
Daar had men mij voor in gedachte. Ik had zwaar de pest 
in, want het leek me niks. Ik heb het toch gedaan, heb er 
heel veel geleerd en heb het werk met enorm plezier ge-
daan. Ik heb het altijd mezelf naar de zin kunnen maken. 
Het was soms wel lastig en zwaar. Veel ellende gezien, in 
ontspoorde gezinnen bijvoorbeeld, kindermisbruik, pro-
blemen met alcohol enzovoort.

Gelukkig kon ik alles kwijt bij Jeanne, mijn fantastische 
vrouw. Die kon erg goed luisteren. Jammer genoeg is zij 
vijf jaar geleden gestorven, 82 was ze. Zij was ook een 
Rotterdamse.

In die tijd gaf ik op scholen voorlichting over verdo-
vende middelen. Daar wist ik eerst helemaal niets van, 
maar we merkten dat er veel onzekerheid over was. Ik 
ben veel gaan lezen over die dingen, met artsen gepraat 

en zo. Veel spullen verzameld om die te laten zien, ik 
trok met een koffertje met van alles langs de scholen, tot 
in de verre omgeving aan toe.

Niemand wist toen nog wat de gevaren waren van die 
middelen. Ik heb iemand meegemaakt die na het nemen 
van lsd enorm goed kon tekenen en schilderen. Maar ik 
heb ook gezien hoe drugsverslaafden die in de cel kwa-
men, leden door de ontwenningsverschijnselen. Dat was 
soms zo verschrikkelijk, dat wil je niet geloven.

 

Slagboom in z’n tijd bij de kinder- en zedenpolitie, hier met demonstratie-
spullen voor de voorlichting over verdovende middelen (Collectie Slagboom)
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Leeftijdsgrens

We moesten er op letten dat bioscopen de leeftijds-
grenzen handhaafden. Nou, dat vond ik een beetje on-
zin, met mijn Katendrechtse afkomst. Ik lag soms een 
beetje dwars ten opzichte van de rest van het Goudse 
politiekorps. Toen ik ’n keer zo’n oppasbeurt had, ben ik 
aan de overkant van de straat lekker in het zonnetje gaan 
staan. En ik rapporteerde dat er geen enkele te jongere 
bezoeker was geweest. Vanaf dat moment hoefden we 
nooit meer te controleren op leeftijd, en m’n collega’s 
waren me allemaal zeer dankbaar!

De jongerensociëteiten wilden af van het toegangsbe-
leid met pasjes voor de leden. Daar waren wij als politie 
tegen. We waarschuwden dat het veel overlast aan de 
voordeur zou geven. Maar zij hielden vol, ze wilden van 
dat strenge gedoe af. Nou, probeer het dan één winter, 
zeiden wij uiteindelijk. Het mislukte jammerlijk, ze kon-
den de toestand niet in de hand houden. Kijk, zo kweek 
je ook respect voor de politie.   

 
Bij de technische recherche heb ik ook veel geleerd, 
maar was het soms zwaar. Als mensen bij de buren een 
gaslucht hebben geroken en je treft in dat huis een dood 
gezin aan, dan gaat je dat niet in je kouwe kleren zitten.

Sporenonderzoek, sporen vastleggen, de oorzaak van 
een brand vaststellen, allemaal dingen die je al doende 

leert. Van dat soort technische kennis heb ik nog steeds 
profijt, bijvoorbeeld als lid van de renovatiecommissie 
en het stichtingsbestuur hier in de Zuidrandflat. Ik heb 
altijd gezegd: van alles wat je leert, kun je later plezier 
hebben.

Marokkanen

Bij de vreemdelingendienst was mijn standpunt: buiten-
landers blijven altijd buitenlander. Dat is niks bijzonders. 
Nederlanders die geëmigreerd zijn naar Canada of Au-
stralië blijven ook Nederlander. Die zoeken elkaar daar 
ook op.

Verder heb ik altijd gezegd: het blijven mensen, wat 
ze ook gedaan hebben. Gebruik je Hollandse mondje 
en een beetje humor, daar kom je ver mee. En eerlijk 
blijven. Voorheen had de politie af en toe te maken met 
vervelende Nederlanders. Later kwamen daar wel eens 
vervelende Marokkaanse Nederlanders bij.

Nu is Gouda zoveel groter geworden, de mentaliteit is 
anders, en alles komt sneller en breder in de publiciteit. 
Vroeger kwam de chef van de redactie van de Goudsche 
Courant elke ochtend bij ons het politienieuws halen. 
Tevoren namen we dan het dagrapport door en gaven 
onze selectie daaruit mee aan de journalist. Dat kwam 
dan in de krant.

Nu gaan de media er zelf op uit en komen er veel gro-
tere stukken in de krant. Daar voelen die jongens in Oos-
terwei zich natuurlijk door uitgedaagd en aangespoord 
om door te gaan.

Bovendien: hoe reageer je als je elke dag beticht wordt 
van iets dat je helemaal niet gedaan hebt? Dan gooi je je 
kont tegen de krib, dat lijkt me niet zo gek eigenlijk

Vergeet ook niet het grote cultuurverschil tussen Ma-
rokko en Nederland. Bij mijn pensioen kreeg ik van de 
Marokkaanse gemeenschap hier een reisje naar Marokko 
aangeboden. Dat was dus in 1983. Daar zag ik dat het 
heel gewoon was dat op elke straathoek een politieman 
met een machinepistool stond. Nou, dan houd je je waf-
fel wel. Hier heb je dat niet, dus kunnen jongeren die 
zich vrij willen vechten, ruimer hun kans grijpen.

Sporenonderzoek (Collectie Slagboom)
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Marokkaanse jongeren krijgen van huis uit ook weinig 
begeleiding en sturing. Als ze niet willen deugen, sturen 
de ouders hun kinderen de straat  op. Terwijl Turkse ou-
ders hun stoute kinderen een pak slaag geven en thuis 
houden.

Voorzittershamer van de burgemeester

James had speciaal een voorzittershamer laten maken. 
Op een kwaaie dag was de hamer onvindbaar. James 
vond dat we er alles aan moesten doen om het ding terug 
te halen. Dat lukte niet. Hij heeft deze foto toen in het 
Algemeen Politieblad laten opnemen, zodat alle korpsen 
er naar konden speuren. Nooit boven water gekomen. Ik 
denk dat een toerist ‘m gewoon heeft meegenomen uit 
het stadhuis.      

Lekke banden

Ach, vroeger hadden we ook te doen 
met vervelende types. Wat dacht je van 
de woonwagenkampen? Elke maandag-
ochtend ging ik er langs, kopje koffie 
drinken en helpen met simpele dingen. 
Aanvraag voor kinderbijslag of zo invul-
len, daarmee kreeg je een goede naam 
en vertrouwen, niks aan de hand. Goe-
de verstandhouding laten groeien vond 
ik belangrijk. Mijn fietsbanden zijn er 
nooit lek geprikt. Maar de ambtenaren 
van de sociale dienst durfden er niet 
naar toe.

De mensen van de woonwagens kwa-
men wel zelf naar de sociale dienst toe. 
Zeiden ze bijvoorbeeld dat ze geld no-
dig hadden vanwege een kapotte band 
van hun auto. Maar die hadden ze zelf 
voor de deur leeg laten lopen. In de 
auto hadden ze dan uiteraard een voet-
pompje liggen…..

De diverse groepen buitenlanders in de stad hielden 
hun eigen gewoonten. Zo was er een Chinees restau-
rant waarvan we steeds weer kleine en grotere cadeau’s 
kregen. Wij zeiden dan dat dit niet gepast was en lieten 
de spullen weer terughalen door die Chinees. Maar hij 
leerde er niets van en op zeker moment sommeerde ik 
hem naar het bureau te komen. Ik verbood het sturen 
van nieuwe dingen. Toch zag ik ’n keer een groot pakket 
op het bureau staan, dat van diezelfde restauranthouder 
afkomstig bleek. Het werd verdacht, de hardnekkigheid 
warmee hij door bleef gaan.

Toen zijn we met een grote ploeg naar het restaurant 
gegaan, aan voor- en achterkant naar binnen. En ja hoor: 
in de keuken troffen we illegale werknemers aan. Meteen 
daarna is het restaurant gesloten en de familie is volgens 
mij ergens in Limburg doorgegaan.

Bedrijven gingen niet altijd lekker om met hun buitenland-
se werknemers. Unilever deed het vaak wel goed. Dat 
bedrijf had bijvoorbeeld hier Portugezen, die eerder al 
bij Unilever-vestigingen in hun geboorteland hadden 
gewerkt. Daar waren ook Kaapverdianen bij. Voor hen 
regelde Unilever een programma om geld in te zamelen 
voor een waterproject op de Kaapverdische eilanden. 

Echtbaar Slagboom krijgt van de Marokkaanse gemeenschap in Gou-
da een reisje naar Marokko aangeboden (Collectie Slagboom )

De vermiste voorzittershamer (Collectie Slagboom)
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Dat project loopt nog steeds, als ik het goed heb.
Maar een ander bedrijf wilde Spaanse en Portugese 

werknemers samen in één pension stoppen. Dat wordt 
matten, waarschuwden wij, uit ervaring. Gelukkig is dat 
plan toen niet doorgegaan.

Leuke dingen

Als de commissaris van de koningin naar Gouda kwam, 
was het traditie dat een motoragent de auto opwachtte 
aan de gemeentegrens en dan begeleidde naar het stad-
huis. De afspraak was dat de chauffeur van de provin-
cie-auto met z’n koplampen een seintje gaf als-ie er aan 
kwam, zodat de motoragent de escorte kon beginnen. 
Dat overkwam een keer ‘n collega van ons. Die zag een 
grote zwarte limousine aankomen die met de koplampen 
knipperde. Dus op pad naar het stadhuis. Maar onder-
weg verloor hij die volgauto uit het oog. Wat bleek ach-
teraf: het was een kennis van die agent die gewoon even 
had willen groeten.

De betreffende collega hebben we nog jarenlang ge-
pest om dit voorval. 

Ik heb in Gouda lang gewerkt onder Hess, comman-
dant van de Goudse politie. Dat was een goeie vent. Hij 

kon je ongezouten op je donder geven, maar als hij dat 
deed was het ook nodig, dan had je het wel verdiend.

Op zeker moment moest hij naar Leerdam voor een 
bijeenkomst van politiecommissarissen. In Schoonhoven 
zou hij de pont nemen en al het verkeer ging daar toen 
nog door de oude stadspoort. Die was geblokkeerd om-
dat een vrachtwagen er klem zat. Hess riep uit zijn au-
toraampje: “Een beetje opschieten graag, want ik moet 
de pont nog halen!” Waarop de chauffeur van die vracht-
wagen terugriep: “Als jij je klauwen nou ook eens laat 
wapperen!”

Dokter Zeldenrust, de toen zeer bekende patholoog-ana-
toom, kwam eens sectie doen op het dodelijk slachtoffer 
van een schietpartij. Het was een bekende van de politie. 
Op een gegeven moment kwamen daarbij de hersenen 
bloot te liggen. Zeldenrust zei goedkeurend: ‘Dat ziet 
er mooi uit.” Waarop m’n collega meteen zegt: ‘’Geen 
wonder, nooit gebruikt.” Daar moest die Zeldenrust zo 
vreselijk om lachen dat hij bijna niet meer bij kwam.

Vechtpartijtjes

In de oorlog had ik dus in Rotterdam al Wout de Boer 
leren kennen, de brandweercommandant uit Gouda die 
actief was in het verzet. Later had hij in de Korte Groe-
nendaal een winkel in comestibles, een groentenzaak 
zouden we nu zeggen. Omdat het politiebureau om de 
hoek van die straat lag, aan de Markt, liep hij regelmatig 
bij ons binnen voor een praatje.

Dat gebeurde ook op een warme zaterdagavond toen 
wij het heel druk hadden, met allerlei gedoe en vecht-
partijtjes op de Markt en in het centrum van de stad. 
Zelfs de telefonist van dienst was eigenlijk nodig om de 
straatploeg te helpen.

Ik ga zolang wel achter die telefoon zitten, zei Wout. 
En zo heeft hij een groot deel van die avond het politie-
bureau in z’n eentje bemand. Ja, dat kon toen allemaal 
nog.’’

Commissaris van Politie B.A. Boender neemt afscheid (Collectie Slag-
boom )
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