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Anne Arundel County in de voormalige Brit-
se kolonie Maryland, een indianengraf op 
de Onondaga Iroquois site in New York, een 
scheepswrak bij het Zuid-Amerikaanse Ecua-
dor en het Behouden Huijs op Spitsbergen. 
Plaatsen die op het eerste gezicht een geheel 
eigen verwachtingspatroon wekken als er 
archeologisch onderzoek plaatsvindt. Niet-
temin hebben deze sites een gemeenschap-
pelijke vondst opgeleverd, namelijk Hol-
landse lakenloden. De kleine Republiek der 
Nederlanden doet in de zestiende, zeven-
tiende eeuw niet alleen veel stof opwaaien 
door grootmachten als Spanje, Frankrijk en 
Engeland economisch en militair weerstand 
te bieden. Ook werd stof uit Holland, in de 
vorm van laken en andere weefsels, over de 
hele wereld verspreid. De lakenloden zijn 
hiervan de tastbare sporen.

In dit artikel ga ik in op de verschillende 
vormen van en teksten en afbeeldingen op 
textielloden. Loden die dienden als keur-
merk voor de lakennijverheid en thans een 
veel gedane archeologische vondst zijn. 
Goudse loden vormen de leidraad langs de 
verschillende verschijningsvormen.1 

Het voormalige klooster van de Collatiebroeders aan de Jeruzalemstraat, 
kort voor de afbraak, 1940. De noordgevel van de St. Pauluskapel, in 
1603 ingericht tot lakenhal of looyhalle (samh)

1. Dit artikel is een herziene versie van een artikel dat verscheen in 
Golda, informatieperiodiek van de Archeologische Vereniging Golda 2/3 
( jaargang 13; zomer 2004) 31-38.

Stof en loden, in soorten en maten
diverse verschijningen van goudse lakenloden

Leon C. Mijderwijk
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Van wol tot laken

De lakenproductie is van de middeleeuwen tot in de 
achttiende eeuw één van de belangrijkste takken van be-
drijvigheid. Het vervaardigen van een mooie, gladde stof 
uit een ruwe schapenvacht is een langdurig proces. Er 
zijn veel bewerkingen nodig voordat de stof op de markt 
komt. Eerst wordt de wol gewassen en gekamd. Spin-
sters spinnen de wol tot draden zodat de wever op zijn 
getouw de draden tot een stof kan vervaardigen. Na het 
weven begint de afwerking: het verwijderen van onef-
fenheden, het verven en het vollen om het weefsel een 
vaste structuur te geven. De lakenbewerkers spannen 
daarna de vochtige stof op de ramen om het laken weer 
op volle lengte te brengen. Ten slotte maken de persers 
de stof verkoopklaar.

De lakennijverheid is in de middeleeuwen een lokale 
aangelegenheid. Van een huisnijverheid voor eigen 
gebruik, groeide de nijverheid uit tot een van de vele 
gespecialiseerde deelbewerkingen. Deze werd middels 
voorschriften en toezichthouding op stedelijk niveau ge-
regeld. Het Goudse stadsbestuur stelt in 1391 de eerste 
regels op die betrekking hebben op de lakennijverheid. 
In 1505 worden de uitgebreide ‘Keuren op de Draperie’ 
samengesteld. Om naleving van deze bepalingen af te 
dwingen, is uiteraard controle nodig. De keurmeesters 
beoordelen iedere bewerking die de stof ondergaat. Zij 
buigen zich over het weefsel, de intensiteit van de kleur 
en laten hun blik slechts afdwalen als een schilder hen 
vastlegt, zoals Rembrandt dat deed met de staalmees-
ters van het Amsterdamse lakengilde. Om de keuring 
kenbaar te maken bevestigen de keurmeesters een lood, 
het lakenlood of -zegel, aan de stof. 

Gouds stael 

De verschijningsvormen van de lakenloden zijn divers. 
Ze variëren in vorm, grootte, tekst en afbeeldingen. Qua 
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vorm onderscheiden we het rechthoekige pijplood en het 
ronde pinnenlood. De ronde loden zijn vaker gebruikt. 
Het lood bestaat uit twee ronde schijven. Als het op el-
kaar wordt geslagen, verbindt de pin de twee helften. Bij 
archeologische vondsten ontbreekt geregeld één helft en 
vertoont het lood een gat waar eens de pin zat. 

De grootte van de loden varieert. Loden die de keur-
meesters na een deelbewerking aanbrengen, zijn gemid-
deld 20-24 millimeter in diameter. Het lood dat zij aan 
het eindproduct laken bevestigen, is meestal groter. Dit 
zogenaamde staallood duidt aan dat het laken gereed is 
en dat er geen verdere bewerkingen mogen plaatsvinden. 
De titel ‘staal’ verwijst naar een monster van laken waar-
mee de keurmeesters de gemaakte stof vergelijken. 
Tijdens de opgraving aan de Raam in Gouda (1999) is 
een lood met een diame-
ter van 51 mm. aangetrof-
fen. Hoewel slechts één 
kant was overgebleven, is 
het dankzij vergelijkbaar 
materiaal als staallood te 
determineren. Op de voor-
zijde staat het stadswapen, 
hieronder het jaartal 1620 
en de tekst (govdsc)he 
verwe.2 In Hazerswoude is 
een lood gevonden met een 

Gevelsteen van de Looyhalle. Nu te vinden in de toegangspoort van  
MuseumGouda (foto: C. de Keizer, Empire Imaging)

Lood, 51 mm. (tekening: Hans van der Kleij)

2. Raam 17-19, Golda projectnummer 9907, volgnummer 128 (put 
3, vlak 2). Tijdens dit onderzoek troffen de archeologen eveneens 
een ongeslagen pinnenlood aan met de grootte van een staallood. 
Golda is de archeologische vereniging van Gouda.
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diameter van 77 mm. en twee gaten.3 In Schagen (Noord-
Holland) is een lood gevonden met een bijna identieke 
afmeting (74 mm.) waarvan de keerzijde nog aanwezig 
is met de tekst dvbbel stael.4 De grootte is dus gerela-
teerd aan de kwaliteit van het laken, waarbij dubbel staal 
van een hogere kwaliteit is dan gewoon staal. 

Stadswapen

De teksten en afbeeldingen op de loden zijn eveneens 
veelvormig. Aan een zijde staat veelal de plaats van her-
komst. Soms is gewoon de naam govda ingeslagen. Het 
stadswapen wordt ook gebruikt, evenals een combinatie 
van tekst en wapen zoals op een lood dat bij de aanleg 
van de Rotterdamse metro is aangetroffen.5 

Vanuit geschiedkundig opzicht zijn de loden met wa-
pen interessant. Zij geven inzicht in het gebruik van het 
stadswapen en tonen de ontwikkeling ervan. Illustratief 
hiervoor zijn twee Leidse loden die in Amsterdam zijn 
gevonden. Beide zijn op basis van erbij aangetroffen 
aardewerk, gedateerd in de late dertiende eeuw. Op de 
loden staat één sleutel. Een teken dat de tweede Leidse 
sleutel die nu het wapen siert, een toevoeging van later 
datum is. Dit is overeenkomstig het historisch materi-
aal. In veertiende-eeuwse bronnen is de tweede sleutel 
aanwezig.6

Over de ontwikkeling van het Goudse stadswapen 
heeft archivaris J.E.J. Geselschap in 1966 een artikel ge-
publiceerd: ‘De zegels en het wapen van Gouda’. De ken-
nis van het stadswapen baseert Geselschap vooral op de 
zegels die het stadsbestuur aan documenten hechtte.7

Lakenloden kunnen zeker ook een bijdrage leveren aan 
verder onderzoek naar de ‘evolutie’ en de verscheiden-
heid van het uiterlijk van het wapen. In ieder geval zijn 
diverse vormen bekend van textielloden met een afwij-
kend Gouds wapen: met doornen in de middelste baan 
van het schild; met doornen om het schild heen; met 
aanziende leeuwen als schildhouders; met kroon en ver-
schillende vormen van het schild. De zes sterren komen 
steeds voor, een lood met twee sterren, het oudst be-
kende Goudse wapen, is niet bekend. 

Op haar beurt kan de wapenkunde verdienstelijk zijn 

Lood, 30 mm.(tekening: Jan den Das)

Lood met onderschrift (govd)sche verwe. Lood, 74 mm. 
(tekening: Jan den Das)
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voor het determineren van de loden. De doornkrans bij-
voorbeeld is een toevoeging van 1616. Loden met krans 
dateren dus van dit of later jaar. 

Lakenwerker maakt zich bekend

Op de keerzijde van kleine loden maakt de bewerker zich 
soms kenbaar. Veelal gebeurt dit aan de hand van een 
huismerk. Dan is de ware identiteit van de deelwerker 
echter nog niet bekend. Archiefbronnen waarin het merk 
aan een naam is gekoppeld, zouden uitsluitsel kunnen 
geven. Maar dat klinkt optimistischer dan het is, want 
in het Goudse geval zijn veel documenten bij een brand 
verloren gegaan.

Het lijkt erop dat het lood dat archeologen in 1999 bij 
onderzoek aan de Raam vinden, zijn geheim wel prijs-
geeft. De letters SA op het lood verwijzen waarschijnlijk 
naar Jan Gijsbertsz Sas, burgemeester van Gouda die ter 
plaatse een lakenververij had.8 In 1615 heeft hij het pand 
aan de Hoge Gouwe 145 gekocht waarvan het grondge-
bied overeenkomt met het gebouw Raam 17-19. Mogelijk 
is het pand in opdracht van Sas gebouwd aangezien het 
te dateren is als vroeg-zeventiende-eeuws.9

(Vraag)tekens 

Naast de huismerken of initialen werden op de keerzijde 
ook andere afbeeldingen of teksten gezet. Zo werd een 
dubbelkoppige adelaar in diverse plaatsen gebruikt als 
verflood, evenals de klimmende leeuw. 

Het ordeteken van het Gulden Vlies is ook een teken 
dat bekend is uit enkele andere steden, zoals Delft en 
Leiden.10 Hoewel het lood met de letter G in Gouda is 
gevonden, is er geen zekerheid dat het hier een Gouds 
lakenlood betreft.11

Deze verschillende tekens symboliseren soms een be-
paalde kwaliteit, soms een bewerking. Maar veel afbeel-
dingen, tekens en cijfers op textielloden roepen slechts 
vragen op. De keuren aangaande de textielzegels zijn 

3. Vondstmelding dhr. J. van der Vlugt, Alphen aan de Rijn.
4. Vondstmelding dhr. J. den Das, Enkhuizen. 
5. Vondstmelding dhr. J. den Das, Enkhuizen. 
6. Baart, J., ‘De materiële stadskultuur’, Baart, J. e.a., De Hollandse 
stad in de dertiende eeuw (Muiderberg 1988) 93-112, aldaar 99-101. 
7. Geselschap, J.E.J., ‘De zegels en het wapen van Gouda’, Leemans-
Prins, E.C.M., Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland, Zuid-
Hollandse Studiën XII (‘s Gravenhage 1966) 105-112. 
8. Raam 17-19, Golda projectnummer 9907, volgnummer 159 (put 3, 
vlak 3, spoornummer 126). 
9. Kok, R.S., ‘Een zeventiende-eeuwse industrie aan de Raam’, Mo-
numentenzorg & Archeologie gemeente Gouda Nieuwsbrief (oktober 
1999) 3-6, aldaar 5.
10. Boot, J.A., ‘Bombazijn en bombazijnzegels in Nederland’, 
Textielhistorische bijdragen 11 (Hengelo 1970) 29-60.
11. Groeneweg 21, Golda projectnummer 0116, vondstnummer 1 
(put 1).

Pand Hoge Gouwe 145. Hier zou burgemeester Jan Gijsbertsz Sas een 
lakenververij hebben gehad (foto: C. de Keizer, Empire Imaging)
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vaak beknopt en gebruiken verschillen van stad tot stad. 
Helaas, maar de informatieoverdracht was uiteraard be-
stemd voor vakbroeders en niet voor historici in latere 
eeuwen.

 Lakenlood als archeologische vondst 

Het lood is weliswaar het hoofdonderwerp van dit arti-
kel, maar tijdens het productieproces van laken is het 
lood slechts een bijproduct. Het gaat immers om de stof. 
Nadat het staallood is aangehecht, verloren alle deel-
werkersloden hun waarde. Deze werden verwijderd van 

de stof. Op zijn beurt verliest het staallood zijn nut als de 
laatste meters stof zijn verkocht. Vandaar dat de loden 
in groten getale bij het afval terechtkomen en ten slotte 
deel uitmaken van het bodemarchief. Totdat zij, met 
name tijdens stadsarcheologisch onderzoek en speur-
werk met de metaaldetector, weer het daglicht zien. 

Het geringe aantal loden dat in Gouda is gevonden, 
verbaast mij. Zeker als we in ogenschouw nemen dat de 
lakennijverheid een nijverheid van groot belang is voor 
deze stad. In de middeleeuwen is alleen de bierbrouwerij 
van groter belang. In de zestiende en zeventiende eeuw 
doet het Goudse bestuur er alles aan om de lakennij-
verheid te stimuleren. Het aantrekken van Vlaamse la-
kenwerkers, het ter beschikking stellen van leegstaande 
kloosters en het aanbesteden van twee volmolens zijn 
voorbeelden van deze economische politiek. De jongste 
volmolen, uit 1631, bestaat nog. Het gebouw staat op 
de Punt, boven de gewelven van het kasteel. Het is het 
enige overeind gebleven bouwkundige overblijfsel van 
de lakennijverheid.

Tevergeefs zijn de inspanningen van het stadsbestuur 
overigens niet. De nijverheid biedt werkgelegenheid aan 
enkele duizenden inwoners en aanvankelijk stijgt de pro-
ductie. In de loop van de zeventiende eeuw zet de ach-
teruitgang in om zich niet meer te herstellen.12 

Een verklaring voor het lage aantal loden dat in Gouda 
is gevonden, is een kwestie van gissen. In andere steden, 
zoals Rotterdam, Amsterdam en Leiden, zijn aanzienlijke 
aantallen aangetroffen. Hier hebben grootschalige pro-
jecten zoals metroaanleg gezorgd voor uitgebreid stads-
onderzoek. Misschien dat in Gouda tot dusver ook niet 
de ‘juiste’ locaties zijn onderzocht. Plaatsen die poten-
tie hebben, zoals de Markt, waar het laken werd verhan-
deld, en de bodem van het Raoul Wallenbergplantsoen, 
waar de Looyhalle stond, dé keurplaats van laken in de 

12. Ondanks enkele verouderde inzichten blijft voor een algemeen 
beeld van de Goudse lakennijverheid van belang: Geselschap, J.E.J, 
‘De lakennijverheid’, Gouda 1272-1972, Verzameling Bijdragen van de 
Oudheidkundige Kring Die Goude 15 (Gouda 1972) 129-148.
13. Mededeling via e-mail van dhr. Peter Ilisch, Westfälisches Lan-
desmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Abt. Münzkabinett (27 
januari 2009).

Lood, 25 mm. (tekening: auteur)

Lood, 24 mm.(tekening: Jan den Das)

Lood, 25 mm.( tekening: Hans van der Kleij)
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zeventiende eeuw, zijn nog niet intensief onderzocht. 
Het archeologisch onderzoek van de ververswerkplaats 
aan Raam 17-19 laat zien dat op productieplaatsen van 
laken de kans op succes groot is. 
De meeste Goudse loden die mij bekend zijn, zijn ge-
vonden buiten Gouda. Als vindplaatsen zijn ondermeer 
bekend: Amsterdam; Enkhuizen; Schagen; Leeuwarden; 

IJsselstein,’s-Hertogenbosch. Op een publicatie kreeg ik 
ook bericht uit Münster (Duitsland) dat bij een Goudse 
Tuchplombe is opgegraven die thans in het Stadtmuse-
um Münster is.13 Dichter bij Gouda zijn loden ontdekt in 
Waddinxveen, Hazerswoude en Reeuwijk. 

De laatste toevoeging aan de catalogus is een lood 
uit Arnemuiden waarover Marcel van Dasselaar schreef 

De verwer, ets Jan en Casper Luyken (1694). Deze ets is een van de ‘100 
Verbeeldingen van ambachten.

Lood Augsburg. Lood opgegraven in Den Bosch (uit: Tekens van Leven, 
Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch 
(Utrecht 2007).

Lood, 24 mm. (foto: auteur)
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in de Tidinge van april 2009.14 Uit dit artikel 
blijkt al dat de vondst van een lakenlood vaak 
meer vragen oproept dan het antwoorden geeft. 
Waar staan de initialen ‘IB’ voor? En wat staat 
er voor symbool op? Omdat Marcel me aan het 
einde van het artikel expliciet om mijn gedachte 

vraagt omtrent dit lood, zal ik die hier geven. Wat betreft 
de identificatie van de lakenwerker kan ik geen verlos-
send woord spreken. Ik wil juist een van de vaststellin-
gen in de determinatie ter discussie stellen. Ik vraag mij 
namelijk af of het symbool op het lood daadwerkelijk 
een lakenraam is. Eerder moet ik denken aan de letter 
‘A’ zoals deze ook op lakenloden uit Augsburg prijkt.15 
Dan het arendsbeen dat voor die ‘A’ of lakenraam staat. 
De adelaar is een bekende vogel in de wapenkunde. Ook 
op lakenloden prijkt de dubbelkoppige adelaar, veelal 
op verversloden. Voor het arendsbeen op het lood uit 
Arnemuiden opper ik een andere gedachte. Mogelijk is 
deze ‘arend’ onderdeel van de naam van de lakenwerker: 
Arend J(an) … Maar ook hier is een afsluitend vraagteken 
op zijn plaats.

Zoals uit deze verspreiding is af te leiden werd het Goud-
se laken niet alleen binnen de stadsmuren afgezet, maar 
ook verkocht in andere steden. Hoewel voorzichtigheid 
blijft geboden bij het interpreteren van vondsten op 
weilanden en akkers. Dit kan namelijk stadsafval zijn dat 
ter bemesting is opgebracht. Mogelijk uit Gouda, maar 
de aanwezigheid van een of enkele Goudse lakenloden, 
geeft geen zekerheid over de afkomst van stortgrond.

Conclusie 

Dit brengt mij tot de vraag welke informatie de textiel-
loden over de lakenhandel en -productie verschaffen. 
Deze vraag is naar mijn idee zeer belangrijk omdat (tex-
tiel-)historici de loden veelal gebruiken als plaatje-bij-
het-praatje. Archeologen daarentegen beperken zich 
vaak tot een inventarisatie van de loden zonder deze in 
een historische context in te bedden. En waar dit wel 
gebeurt, is het vaak een algemeen verhaal. Zonder de 

rol van het geschreven bronnenmateriaal te willen be-
perken, zal de rol van de textielloden als informatiebron 
serieus bekeken moeten worden. 

Wat de loden kunnen vertellen, is deels aan de orde 
gekomen. Ten eerste kunnen zij ons op het spoor van de 
lakenwerker zetten, via initialen of huismerk. Ten tweede 
verwijst het lood naar de soort bewerking. Een stempel 
of een inslag met de tekst govda verwe laat niet aan 
duidelijkheid te wensen over. Maar ook symbolen, zoals 
de dubbelkoppige adelaar op een ververslood verwijzen 
naar bewerkingen die in de stad plaatsvonden. Vergelij-
kend onderzoek met loden en historisch materiaal uit di-
verse lakensteden kan mogelijk ophelderen welke soort 
bewerking zo’n teken aanduidt.

Daarmee kom ik aan bij een derde punt waarover de loden 
informatief zijn: de keuring. Na welke bewerking keuren 
de meesters en hoe maken zij hun oordeel duidelijk? Het 
staallood is een teken van algehele goedkeuring Een klop 
in het lood kan juist dienen om de bewerker duidelijk te 
maken dat zijn werk niet voldoet. 

Ten slotte kan door een inventarisatie van de vind-
plaatsen een beeld ontstaan van het verspreidingsgebied 
van het laken. Kortom, voldoende redenen om de arche-
ologie in het algemeen en de lakenloden in het bijzonder 
een plaats te geven in het onderzoek naar de lakennij-
verheid. Maar verwacht geen pasklare antwoorden…

In dit artikel heb ik de Goudse lakenloden centraal ge-
steld. In totaal zijn mij circa vijftig Gouda-loden bekend. 
Dit is ongetwijfeld slechts een fractie van het aantal dat 
boven aarde is gekomen. Reacties op dit artikel of infor-
matie over vondsten van lakenloden zijn van harte wel-
kom. Email: leonmijderwijk@hetnet.nl. 

14. Dasselaar, M., ‘Ondergronds: Raadsels rond een lakenlood’, 
Tidinge van Die Goude, Tijdschrift van de historische vereniging Die 
Goude 2 ( jaargang 27; april 2009). Betreft een lood met arendspoot 
voor een lakenraam.
15 Deze suggestie werd ook gedaan door lakenlodenverzamelaar J. 
den Das (Enkhuizen).

Het lakenlood (foto Marcel van Dasselaar) 
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Katholieke vreugde en Waalse pijn bij 
verlies Gasthuiskapel

Paul H.A.M. Abels

goudana

Jaren geleden dook bij een Gouds antiquari-
aat het complete archief op van de zogeheten 
Kleiwegkerk. Deze kerk, onderkomen van de 
parochie Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, was 
in 1879 ingewijd, maar werd in 1964 alweer af-
gebroken om plaats te maken voor de v&d en 
de hema. Uit bewaard gebleven filmbeelden 
van de sloop blijkt dat destijds weinig res-
pectvol is omgegaan met het kerkinterieur. 
Zo werden de kruiswegstaties zonder pardon 
in puin geslagen. Met het archief van deze 
kerk werd blijkbaar even onzorgvuldig om-
gegaan. De dozen met archiefstukken, waar-
van het oudste dateerde uit 1610, belandden 
waarschijnlijk op zolder bij een van de paro-
chianen en uiteindelijk bij een antiquaar, die 
ze te koop aanbood. Het Bisdom Rotterdam 
maakte toen goed wat men eerder verzuimd 
had: de archiefstukken werden ‘teruggekocht’ 
en in bruikleen afgestaan aan het Streekar-
chief Midden-Holland.1 

Titelpagina van het zeldzame pamflet van de Waalse Gemeente van  
Gouda

1. Streekarchief Midden-Holland, Inventaris (ac code 180) Archief 
van de rooms-katholieke parochie O.L.V. Hemelvaart, 1610 – 1965.

147
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Door de actie van het bisdom bleven waardevolle bron-
nen voor de Goudse geschiedschrijving behouden. Zo 
kunnen wij nu nog uitvoerig nalezen hoe de Goudse pas-
toor Johannes Franciscus Sem na vele verwikkelingen 
erin slaagde om in 1817 de Gasthuiskapel toegewezen te 
krijgen voor zijn rooms-katholieke parochianen. 

De kapel was bijna tweehonderd jaar gebruikt door de 
Franstalige gereformeerden in de stad, die de zogehe-
ten Waalse Gemeente vormden. Daarmee hadden de 
gereformeerden in Gouda naast de Nederlandstalige 
(‘Nederduitse’) gemeente van de Sint-Jan dus nog een 
tweede gemeente, zij het dat deze in een afzonderlijk 
kerkverband onder de Waalse Synode functioneerde. De 
behoefte aan Franstalige kerkdiensten ontstond door de 
toevloed van Zuid-Nederlandse vluchtelingen in de zes-
tiende eeuw en van hugenoten in de zeventiende eeuw. 
Naar verloop van tijd nam het aantal gemeenteleden ech-
ter sterk af en aan het begin van de negentiende eeuw 
was er nog maar een klein aantal kerkgangers, dat voor-
namelijk behoorde tot de gegoede kringen in de stad.2 

De gasthuiskapel was voor zo’n kleine kudde een wel 
erg royaal onderkomen. De rooms-katholieken in de 
stad zagen dit met ergernis aan, want hun voormalige 
schuilkerkjes waren veel te klein om geestelijk onderdak 
te kunnen bieden aan de nog steeds groeiende geloofs-
gemeenschap. De katholieken waren sinds de Franse tijd 
formeel weliswaar volledig gelijkgesteld met de gerefor-
meerden (inmiddels aangeduid als hervormden), maar 
dat gold zeker nog niet wat betreft hun voorzieningen. 
Uit de archiefstukken blijkt dat pastoor Sem zichzelf tot 
doel had gesteld een eind te maken aan deze achterstel-
ling en kerkruimte ‘terug te veroveren’ op de protestan-
ten. Aanvankelijk was hij erop uit de helft van de Sint-Jan 
te bemachtigen, maar zijn voorstel om de kerk via een 
tussenwand bij het koor te splitsen en er een zogeheten 
simultaankerk van te maken, ging de overheid duidelijk 
te ver.3 Toen dit niet haalbaar bleek, zette pastoor Sem 
zijn zinnen op de Gasthuiskapel. 

Het stadsbestuur, noch de Waalse gemeente wilde 
meewerken aan de plannen van pastoor Sem. Vandaar 

dat hij koning Willem I ging bestoken met verzoekschrif-
ten. Zijn tegenstanders wisten de zaak steeds opnieuw te 
traineren en stookten zelfs de kleine joodse gemeenschap 
in Gouda op om met een bezwaarschrift voor vertraging 
te zorgen. De vasthoudende pastoor liet zich zelfs niet 
van de wijs brengen, toen hij op een avond bedreigd werd 
en door een vlucht ternauwernood kon voorkomen dat hij 
vanaf een brug in het water geduwd zou worden. Uitein-
delijk besloot de Gouverneur van Zuid-Holland in naam 
van de koning op 27 oktober 1817 dat de Gasthuiskapel 
aan de katholieken zou worden toegewezen. De euforie 
bij Sem over dit besluit was groot. Uit zijn brieven blijkt 
hoezeer hij werd gedreven door de gedachte dat hij ter-
rein moest terugwinnen dat door de zestiende-eeuwse 
reformatie verloren was gegaan. In een pamflet aan zijn 
parochianen schreef hij naar aanleiding van de toewijzing 
van de kapel aan de katholieken: “Wij zijn wederom in 
het eigendom onzer voorvaderen getreden”.4

Het Waalse Verhaal

Dankzij de van het oud-papier geredde archiefstukken 
zijn wij goed op de hoogte van de rooms-katholieke re-
acties op de kerkwisseling. Maar hoe reageerde de kleine 
Waalse gemeente? Een voetnoot in de Goudse Herrinnerin-
gen van Huibert Griffioen, die in de vorige aflevering van 

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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Goudana werden besproken, bracht mij op het spoor van 
een bijzonder pamflet dat licht werpt op deze zaak. Het 
pamflet draagt als titel Verhaal van en over het toewijzen 
der tweede Hervormde Kerk te Gouda aan de Roomsch-Ka-
tholijken. Het geschriftje werd in 1818 uitgegeven bij de 
drukker Hendrik Gartman in Amsterdam. Een exemplaar 
ervan berust in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.5

Het Verhaal betreft niet het vreugdevolle relaas van 
pastoor Sem, maar is de klaagzang van de predikant en 
de kerkenraad van de Waalse Gemeente van Gouda over 
het verlies van hun kerkgebouw. Zij betogen dat hun 
gemeente niet de enige gebruiker was van deze Gast-

huiskapel, maar dat hier alleen ’s morgens in het Frans 
gepreekt werd en dat de hervormden van de Sint-Jan 
hier ’s middags een dienst in het Nederlands verzorg-
den. Hun protesten bij de overheid hielpen echter niet. 
In augustus 1817 ontving de bejaarde Waalse dominee, 
Abraham Willet (ca.1747-1829), een brief van de Com-
missaris-Generaal over de Hervormde Kerkzaken, waarin 
deze hoogste ambtenaar in kerkzaken aan de dominee 
vroeg emeritaat bij hem aan te vragen en zo de weg vrij 
te maken voor een overdracht van de kerk aan de ka-
tholieken. Ook als hij dit niet zou doen, zou het niets 
uitmaken, ni plus ou moins. Leidenaar Willet - die al 45 
jaar was verbonden aan de Waalse Gemeente in de stad 
en kort na zijn aantreden in 1772 gehuwd was met de 
Goudse Catharina van der Tuuk6 – weigerde een derge-
lijke aanvraag in te dienen omdat hij niet wenste mee te 
werken aan de ondergang van zijn kerk.

Daarop besloot de rijksoverheid dominee Willet dan 
maar ongevraagd met emeritaat te sturen. Op 2 septem-
ber 1817 ontving hij een schrijven, ondertekend door de 
koning, waarin hem eervol ontslag werd verleend, met 
behoud van zijn traktement. De Waalse kerkenraad re-
ageerde met een “zeer nederig verzoekschrift” namens 
de ruim zestig leden tellende gemeente, waarvan er nog 
veertig zouden deelnemen aan het Avondmaal, in een 
poging hun geliefde voorganger te behouden. Ook deze 
poging was tevergeefs, want een afwijzend antwoord 
kwam bijna per omgaande in Gouda aan. Nog één keer 
richtte de Waalse gemeente zich in een uitvoerig smeek-
schrift tot de koning, waarin hoog werd opgegeven over 
de verdiensten van dominee Willet en de betekenis van 
de Waalse Gemeente in de stad. Op 19 augustus ontvin-
gen de Gouwenaren daarop opnieuw een kort afwijzend 
antwoord namens Zijne Majesteit.

De Walen waren verbitterd, zoals blijkt uit de gekozen 
bewoordingen in het pamflet. “Nadat nu de herder was 
verhinderd geworden meer te prediken en de kudde was 
verstrooid”, werd de Gasthuiskerk, die toch op stads-
kosten was gerestaureerd en door de Waalse kerkenraad 
met een orgel was verfraaid, op een “voor alle kerkelijke 

Aquarel door D.J. van Vreumingen van het interieur van de Gasthuiska-
pel aan de Oosthaven tijdens een RK eredienst, 1845. (samh)
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gezindheden bedenkelijke wijze” aan de rooms-katho-
lieken toegewezen die voorheen kerkten in de jezuïeten-
kerk aan de Keizerstraat. Het pamflet sluit af met een 
kopie van het besluit waarin Koning Willem I de Gast-
huiskerk toewees aan de rooms-katholieken, met de 
restrictie dat alle boeken en meubelen in bezit zouden 
blijven van de hervormden. 

Daarmee kwam op koninklijk bevel een einde aan het 
bestaan van een Waalse Gemeente in Gouda, dat bijna 
twee eeuwen duurde. Aan haar herinneren nog twee zil-
veren avondmaalsbekers en twee schilderijen van haar 
kerkelijk zegel met een duif en een slang en het devies 
“Soyez prudens comme serpens et simples comme co-
lombes” (Wees listig als slangen en zachtmoedig als dui-
ven; Mattheus 10:16), die bewaard worden in de Sint-
Jan.7 Zelfs navolging van dit devies had haar ondergang 
niet kunnen voorkomen, zoals blijkt uit het hierboven 
beschreven pamflet, dat beschouwd kan worden als de 
zwanenzang van de Waalse Gemeente in Gouda. 

Waarde

Een Goudse druk hoeft niet oud te zijn om zeldzaam en 
waardevol te zijn. Van het pamflet met het Waalse Ver-
haal is mij maar één exemplaar bekend, dat zich in de 
Koninklijke Bibliotheek bevindt. Op veilingen heb ik het 
ook nooit voorbij zien komen. Er mag dus van worden 
uitgegaan dat het in een zeer kleine oplage is gedrukt. 
De prijs van een dergelijk pamflet zal, mocht er een 
exemplaar opduiken, navenant hoog zijn, ook al gaat het 
om een negentiende-eeuwse druk.

Naschrift 

Naar aanleiding van de vorige aflevering van Goudana 
over de Goudse Herinnerringen van mr. Huibert Griffioen 
ontving ik van de heer W.A. Knoops waardevolle aanvul-
lende informatie over de auteur. Knoops, die hoopt vol-
gend jaar  te promoveren op een studie over de Goudse 
patriotten, wees mij erop dat Mr. Huibert Griffioen in 
de zomer 1785 lid werd van de Patriottische Sociëteit. 
Als zodanig wisten zijn tegenstanders hem te vinden. 

Zo kwam hij negatief in beeld in het orangistische pam-
flet Iets voor de patriotten uit 1784 of 1785 [Knuttel nr. 
20918]. Vermeldenswaard is verder dat Griffioen deel 
heeft uitgemaakt van de Goudse vrijmetselarij.8  

De gevel van de Gasthuiskapel aan de Oosthaven (foto: C. de Keizer, 
Empire Imaging)

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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Gastarbeiderspensions in Gouda (1965-1990)
pakhuizen vol marokkanen en turken

Nico Habermehl

De komst van Turkse en Marokkaanse gast-
arbeiders naar Nederland in het midden van 
de jaren zestig van de vorige eeuw voerde de 
druk op de toch al overspannen woningmarkt 
verder op. Zij werden ondergebracht in pensi-
ons, die al snel het karakter kregen van men-
senpakhuizen. De eerste pensions werden in 
1965 ingericht. Na 1973, toen de gezinshereni-
ging op gang kwam, nam hun aantal af. Toch 
duurde het nog tot in het begin van de jaren 
negentig voordat het laatste gastarbeiders-
pension werd gesloten. In deze bijdrage wordt 
ingegaan op de pensions in Gouda. Waar 
waren zij gevestigd, wie waren de eigenaars, 
hoe waren de leefomstandigheden, welke rol 
speelde de gemeente en – niet onbelangrijk 
– hoe stelden de gastarbeiders zich op? 

Bedrijfspension van Compaxo

Vanuit de door de overheid bij de werkgevers gelegde ver-
antwoordelijkheid voor de huisvesting van gastarbeiders 

die ze naar Nederland haalden, richtte de directie van 
vleeswarenbedrijf Compaxo in 1965 zelf een pension 
in. Het aan de Schielands Hoge Zeedijk gelegen bedrijf 
kocht het gebouwencomplex Westhaven 24/25, dat vrij 
was gekomen door het vertrek van de Mariaschool. Na 
een ingrijpende verbouwing namen de eerste Marokka-
nen er hun intrek. Ondanks dat het naar de toenmalige 
begrippen een goed pension was, is het nooit populair 
geweest onder de Marokkanen.1 Door de grote slaap-
zalen, eetzalen en recreatiezalen hadden de bewoners 
weinig privacy. Daarbij zorgden de strenge huisregels 
voor de nodige weerstand. Ook was er onzekerheid over 
de vraag of het eten altijd wel halal (rein) was. Maar bo-
venal was de hoogte van het door de werkgever inge-
houden bedrag voor kost en inwoning velen een doorn in 
het oog. Zo hield Compaxo in 1969 van Abdellah Laâguili 
31 gulden voor kost en inwoning in op zijn toch al karige 
bruto weekloon van 168,49 gulden.2

Burgemeester bezoekt het pension van Compaxo (uit: Jaarverslag 1965 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken)

1. Goudsche Courant (20 november 1970).
2. Mededeling Abdellah Laâguili op 3 maart 2009. Zie ook: Nico 
Habermehl,  ‘Abdellah Laâguili. Nieuwe Gouwenaar van het eerste 
uur’, Tidinge van die Goude 27 (2009) 125-128.
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Directeur C. van der Post gaf in 1970 een andere verkla-
ring voor de geringe populariteit van het pension. Vol-
gens hem was de Marokkaan een individualist en wilde 
een stedeling bovendien niet met een plattelander onder 
hetzelfde dak wonen. Vandaar dat er slechts 65 gastar-
beiders verbleven in plaats van de 140 die er konden wor-
den gehuisvest. De twee Marokkaanse koks hadden het 
daardoor minder druk, evenals het beheerderechtpaar 
De Winter. Dat de sfeer in het kapitale en goed schoon-
gehouden complex nogal somber overkwam, schreef Van 
der Post toe aan het feit dat de Marokkanen weinig ge-
negen waren zichzelf enige sfeer te verschaffen. Eén ex-
pliciete klacht moest de directeur toch van het hart: de 
diefstal van sproeikoppen in de douches. Voordat Com-
paxo de sproeiers met een laag gaas had afgeschermd, 
waren er ruim driehonderd sproeikoppen op mysterieuze 
wijze verdwenen.3

In 1981 kocht woningbouwvereniging Sint Jozef het com-
plex en verbouwde het met financiële steun van de over-
heid tot een open pension met appartementen voorzien 
van een woonkamer, keuken, douches en slaapkamers, 
waarin tussen de vier en twaalf Marokkanen konden ver-
blijven. Totale kosten ruim 2 miljoen gulden. Het project 
werd een molensteen om de nek van de woningbouw-
vereniging. De lage bezettingsgraad en de hoge ener-
gielasten zorgden voor forse tekorten. Een poging van 
de woningbouwvereniging om via een huurverhoging de 
exploitatie rendabel te maken, mislukte omdat de bewo-
ners weigerden deze te betalen.4 Eind 1986 bedroeg het 
totale exploitatietekort maar liefst een half miljoen gul-
den. Tevergeefs klopte het bestuur van Sint Jozef aan bij 
het rijk en de gemeente om een bijdrage in de exploitatie 
van het pension.5 Om in de onderbezetting te voorzien, 
besloot de woningbouwvereniging asielzoekers in het 
complex te huisvesten. Voor de nog aanwezige Marok-
kanen was dat aanleiding naar andere huisvesting om te 
zien.6

Particuliere pensions

Prioriteit nummer één bij de gastarbeiders was zoveel 
mogelijk geld naar huis sturen. Om dat doel te berei-
ken, namen ze genoegen met minimale en dus goedkope 
huisvesting. Het was immers maar een tijdelijke situatie, 
zo meenden zij. Ondernemende Gouwenaars zagen niet 
alleen mogelijkheden aan deze vraag te voldoen, maar 
er, zeker in de jaren 1965-1973, ook fors aan te verdie-
nen. Zij kochten voor weinig geld grote, veelal oude en 
slecht onderhouden panden op en stouwden de vertrek-
ken vol met bedden, bij voorkeur stapelbedden. In een 
aantal gevallen was er sprake van mensenpakhuizen. 

Onder de kop ‘Marokkanen veel te slecht gehuisvest’, 
schetste de Goudsche Courant in 1974 een indringend 
beeld van het leven in de pensions Lage Gouwe 166, 

Pand Turfmarkt 117, dat geruime tijd was ingericht als pension 
(foto: C. de Keizer, Empire Imaging)

3. Goudsche Courant (20 november 1970).
4. Goudsche Courant (25 februari 1984).
5. Goudsche Courant (2 mei 1986).
6. Mededeling Assia Chouli op 12 maart 2009.
7. Goudsche Courant (7 maart 1974).



153

Ti
di

ng
e 

20
09

dat journalist Co Caljouw zijn lezers voorhield. In het 
pension Lage Gouwe 166, zo blijkt uit hetzelfde artikel, 
bivakkeerden zo’n 75 buitenlandse werknemers tegen 
betaling van 23 gulden per week.7

In een reactie op dit artikel liet Troiano twee dagen later 
weten dat in zijn pensions eenmaal per week de kamers 
werden gedaan en verder de keuken en trappen drie keer 
per week een goede beurt kregen. Bovendien ontvin-
gen de pensiongasten elke veertien dagen twee schone 
lakens. Het was, aldus de pensionhouder, echter nau-
welijks aan die mensen besteed. Ze morsten veel op de 

Turfmarkt 117 en Turfmarkt 22. De twee eerstgenoemde 
pensions waren eigendom van de Italiaan G. Troiano. 
‘Krappe éénpersoons gestapelde bedden, geen vrolijk 
gesnater van kinderen. Een moe zitten na gedane (zware) 
werk in een veel te kleine ruimte, zonder sfeer, televisie 
of andere mogelijkheden van vertier. Geen eigen hoekje, 
geen stukje privacy. Een sigaretje, een kopje thee, een 
weemoedig praten over thuis of hoe het zou kunnen zijn. 
Dat is het enige. (…) Geen gebedsruimte, ontstellende 
sanitaire voorzieningen, smerige keuken. Wèl - maar dat 
is dan ook het minste - een brandtrap, dwingend voor-
geschreven door de gemeente. Eenmaal in de twee we-
ken schone lakens, slechts de gangen en portalen wor-
den schoongehouden’, aldus het indringende sfeerbeeld Interieur van een pension in Gouda (Collectie Stichting Meander)
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vloeren en haalden van alles overhoop. ‘Ik kan het ze niet 
eens zo erg verwijten, want ze zijn thuis niet anders ge-
wend’, aldus een geïrriteerde Troiano.8 

Assia Chouli, geboren in Marokko en toentertijd werk-
zaam bij de gemeente Gouda, bezocht in 1982 diverse 
pensions. Zij sprak daar met mannen, die onder vaak 
erbarmelijk omstandigheden in oude huizen woonden. 
Soms hing het brood in zakken aan het plafond, om-
dat anders de muizen er zich meester van maakten. De 
lucht in de veelal vochtige huizen was bedompt. In de 
kamers waren de bedden zo dicht op elkaar gestapeld, 
dat indien iemand zich omdraaide hij zijn bovenbuurman 
wakker stootte. Vooral het werken in ploegendiensten, 
maakte het gezamenlijk in één ruimte wonen onplezie-
rig. Toch was de huur die een bewoner in het begin van 
de jaren tachtig hiervoor moest betalen zo’n 40 gulden 
per week.9 

Veiligheid

De gemeente was belast met het 
toezicht op de pensions. Zij had 
dit uitbesteed aan de brandweer. 
De prioriteit lag namelijk bij de 
brandveiligheid. Vandaar dat er 
wel werd toegezien op de aanwe-
zigheid van brandtrappen, maar 
niet op de leefomstandigheden. 
Daar kwam nog bij dat sluiting 
van een pension geen optie was 
door het ontbreken van vervan-
gende woonruimte. Dat verklaart 
waarom deze ongewenste situatie 
zolang in het ‘beschaafde’ Ne-
derland van na de oorlog in stand 
bleef. Opmerkelijk - naar Neder-
landse begrippen - is dat de be-
woners er zelf weinig tot niets aan 
deden het verblijf in een pension 
wat aangenamer te maken door 
de woonvertrekken schoon te 
houden, kleine reparaties te ver-

richten en de gemeenschappelijke vertrekken gezelliger 
te maken.  

Dat de meeste aandacht uitging naar de brandveilig-
heid kwam doordat enkele pensions uitbrandden waar-
bij doden vielen te betreuren. Vooral de brand in een 
Amsterdams pension in december 1970, waarbij negen 
doden vielen, deed de gemeentelijke overheden inzien 
dat toezicht noodzakelijk was. Kort daarvoor waren in 
Gouda reeds twee pensions in vlammen opgegaan, ove-
rigens zonder dat daarbij slachtoffers vielen. Eind juni 
1970 brak brand uit in een pension aan de Hoge Gouwe, 
dat boven een aardewerkfabriek was gelegen. De twee 
bovenverdiepingen gingen verloren. Gelukkig wisten de 
vijf Marokkanen die er woonden op tijd weg te komen.10 
Zij vonden elders onderdak. In oktober van datzelfde jaar 
was het opnieuw raak. Een slaapkamer aan de achterzijde 
van een Marokkanenpension aan de Spoorstraat brandde 
volledig uit. De elf Marokkanen die in het pension woon-
den, bleven ongedeerd. Zij werden door de politie tijde-
lijk in andere pensions ondergebracht.11   

Het statige pand Lage Gouwe 166, waar meer 
dan 75 buitenlandse werknemers waren ge-
huisvest (foto: C. de Keizer, Empire Imaging)

8. Goudsche Courant (9 maart 1974).
9. Vier jaar eerder schetste Sjoerd van Schooneveld eenzelfde beeld. 
Zie: Sjoerd van Schooneveld, ‘Misschien denken ze bij de gemeente 
dat we schapen zijn’. Een verslag n.a.v. de kommissie ex artikel 61 ter 
behartiging van de belangen van buitenlandse werknemers te Gouda 
(Rotterdam 1978), Hoofdstuk 3, pp. 1-4. Zie ook: Ineke van der Valk, 
Harde werkers. Migranten van het eerste uur langs Rijn & Lek 1945-1985 
(Zutphen 2009) 23-46, 107-125.
10. Rijn en Gouwe (29 juni 1970). 
11. Goudsche Courant (22 oktober 1970).
12. Goudsche Courant (18 juni 1976). De samenstellers van de film 
noemden het pension bewust niet bij naam en toenaam. Het ging 
hen namelijk niet om dit ene geval, maar om de totale huisves-
ting van gastarbeiders in Gouda. Volgens Hans du Pré (mededeling 
op 17 augustus 2009) zijn de opnamen gemaakt in het pand Lage 
Gouwe 162. 
13. Goudsche Courant (22 juni 1976). De originele videoband bevindt 
zich in het archief van Gouwestad TV. Een fragment is te zien op 
www.goudanet.nl, Goudanet beeld & geluid, Migranten in Gouda 
(een productie van Gouwestad TV met Nico Habermehl, Jane ter 
Steege en Fer Groeneveld). 
14. Goudsche Courant (19 juni 1976).
15. Goudsche Courant (9 februari 1977).
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Video-film als protest

Begin april 1976 vroeg een Turkse actiegroep het ge-
meentebestuur in een brief aandacht voor de huisves-
tingsproblemen. Toen een antwoord uitbleef, maakten 
de Turken in samenwerking met de Stichting ‘Rijn en Lek’ 
een video-film van het leven in het pension Lage Gouwe 
162 van eigenaar G. Troiano. In dit pension hadden vijftig 
mensen de beschikking over slechts twee toiletten, één 
douche en één keuken. Verder waren alle muren vochtig, 

was de ventilatie en verlichting gebrekkig en liepen de 
ratten er vrij rond. De videoband stuurden ze met een 
begeleidende brief naar het college van burgemeester en 
wethouders. Het college was voornemens de brief met 
de videoband ter afdoening in handen te stellen van de 
Commissie buitenlanders.12

Op de bewuste 21ste juni zaten veel Turken tijdens de 
raadszitting op de publieke tribune. Toen de ingekomen 
stukken aan de orde kwamen, ontvouwden zij spandoe-
ken waarop in duidelijke bewoordingen aandacht werd 
gevraagd voor de huisvestingsproblematiek. En met 
succes, want enkele raadsleden drongen er bij het col-
lege op aan de videoband alvast te mogen zien. Beslo-
ten werd de video-opnamen na afloop van raadsverga-
dering in de Burgerhal te vertonen. Dat gebeurde in het 
bijzijn van zo’n dertig Turken. ‘Een unieke gebeurtenis 
in de geschiedenis van de Goudse vroedschap’, aldus de 
Goudsche Courant.13 Maar wat de Turken stilletjes hadden 
gehoopt, namelijk dat de Marokkanen zich bij hun ac-
tie zouden aansluiten, was niet gebeurd. Aan de oproep 
contact op te nemen met de Turkse leider N. Yarali gaven 
de Marokkanen geen gehoor.14

Buiten slapen in de vrieskou  

Pas een half jaar later kwamen de Marokkanen in bewe-
ging. Niet uit solidariteit met de Turken, maar vanwege 
de sluiting van het pension Rozendaal 6 op 8 februari 
1977. Wethouder A. Houdijk die samenlevingsopbouw 
in zijn portefeuille had, wees de twaalf dakloze Marok-
kanen op de mogelijkheid van huisvesting in het pension 
Gouwe 162/166, maar dat weigerden zij omdat de situ-
atie daar in hun ogen nog erger was dan waar ze van-
daan kwamen.15 Ontevreden over het bereikte resultaat 
installeerden de Marokkanen zich nu voor het stadhuis 
en brachten daar in de vrieskou de nacht door. De vol-
gende morgen ontvingen zij van zowel Nederlandse als 
Marokkaanse zijde veel steunbetuigingen. Hun moreel 
versterkte zienderogen, ondanks dat politieagenten het 
spandoek met de leuze ‘De gemeente laat ons in de kou 
staan’ weghaalden en de dekens verwijderden, die op de 
balustrade te luchten waren gehangen.

Protest op 9 februari 1977 tegen de sluiting van het pension Rozendaal 6 
(Collectie Stichting Meander)
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Rond het middaguur kwamen vertegenwoordigers van 
politieke partijen, vakbonden en de rooms-katholieke 
kerk in een pand aan de Westhaven voor overleg bijeen. 
Besloten werd een demonstratie voor betere huisves-
ting van buitenlandse werknemers te organiseren op 
vrijdagavond 11 februari.  De gemeente probeerde het 
tij nog te keren door een persbericht uit te geven met 
de mededeling dat de bewoners van het pension tijdig 
over de sluiting waren ingelicht. Veel hielp het niet. Het 
aantal Marokkanen op de Markt groeide snel en toen 
om kwart over een de vice-consul van Marokko en een 
medewerker van het consulaat op de Markt arriveerden, 
brandde een heftige discussie los. Om twee uur gingen 
burgemeester Chr. van Hofwegen en wethouder Houdijk 
in spoedoverleg. Later sloten zich nog twee wethouders 
bij hen aan. Zowel binnen als buiten het stadhuis heerste 
een gespannen sfeer.

Uiteindelijk sprak burgemeester Van Hofwegen de ver-
lossende woorden: tot 1 maart was er plaatsvervangende 
ruimte in de voormalige kantine van het Gemeentelijk 
Elektriciteitsbedrijf. Een politiebusje bracht twee actie-
voerders naar de kantine. Na enige discussie werden de 
vertrekken in orde bevonden. Hierop stelde de gemeen-
te bedden en slaapzakken beschikbaar. Nadat alle Ma-
rokkaanse actievoerders naar hun nieuwe onderkomen 
waren gebracht, begon de menigte zich te verspreiden. 
Rond half vijf was de rust weergekeerd.16 

‘Goed wonen, onze recht!’

‘Goed wonen, onze recht, onze recht!’. Met steeds aan-
zwellende spreekkoren trokken vele honderden Marok-
kanen en Turken vrijdagavond 11 februari 1977 door de 
Goudse binnenstad. Het was koopavond, zodat de lange 
stoet veel aandacht trok. En dat was precies de bedoe-
ling: aandacht vragen voor de slechte huisvestingssitu-
atie van de buitenlandse werknemers in Gouda. Rond 
half zeven verzamelden de eerste demonstranten zich op 
het Stationsplein. Van daaruit zette de stoet, inmiddels 
aangegroeid tot zo’n zes-, zevenhonderd buitenlanders, 
zich in beweging. Enkele tientallen Nederlanders sloten 

zich hierbij aan.
Twee motoragenten leidden de stoet veilig door het 

drukke koopavondverkeer. De omvangrijke politiemacht 
hoefde niet in actie te komen, aangezien de demon-
stratie zonder één wanklank verliep. Dat was mede te 
danken aan de eigen ordedienst van de Marokkanen en 
de Turken. De route, die liep via de Kleiweg, Turfmarkt, 
Gouwe, Haven, Molenwerf, Spieringstraat en Tiendeweg 
naar de Markt, was niet alleen gekozen om langs zoveel 
mogelijk winkelende Gouwenaars te gaan, maar ook om 
een flink aantal gastarbeiderspensions te kunnen passe-
ren. En vooral op die plaatsen klonken de spreekkoren 
massaler.

In drie toespraken (Turks, Marokkaans en Nederlands) 
gaven de demonstranten aan waar het hen om te doen 
was: een actiever huisvestingsbeleid van de gemeente, 
meer medewerking van de woningbouwverenigingen bij 
het vinden van passende woningen en geen huurverho-
ging. Eisen die wel eerder naar voren waren gebracht, 
maar nog nooit zo massaal. Een petitie werd door burge-
meester Chr.van Hofwegen in het bijzijn van de wethou-
ders P. Binee (huisvesting) en Houdijk (samenlevings-
opbouw) in ontvangst genomen. Van Hofwegen liet de 
demonstranten weten dat Gouda gewend was iedereen 
recht te doen, dus ook de buitenlanders. ‘We zullen de 
petitie eerst bestuderen en dan antwoorden’, aldus de 
burgemeester. Daarop keerden de demonstranten huis-
waarts.17

Einde van de pensions

Niet zozeer de maatregelen die de gemeente nam om de 
leefomstandigheden in pensions te verbeteren, deed de 
pensions uit het straatbeeld verdwijnen, maar de gezins-
hereniging, die na 1973 in toenemende mate plaatsvond. 
Dachten de gastarbeiders aanvankelijk slechts tijdelijk in 
Nederland te verblijven, na verloop van tijd werd deze 

16. Goudsche Courant (10 februari 1977).
17. Goudsche Courant (12 februari 1977).
18. Mededeling Assia Chouli op 12 maart 2009.
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gedachte losgelaten en wilden zij door gebrek aan per-
spectief in het land van herkomst hier blijven. Als eerste 
lieten de Turken hun gezinnen naar Gouda komen, en-
kele jaren later gevolgd door de Marokkanen. Dat stelde 
het gemeentebestuur voor aanzienlijke problemen. Ade-
quate huurwoningen waren voor de veelal grote gezin-
nen niet beschikbaar, dan wel onbetaalbaar, terwijl ze 
op grond van de geldende voorschriften niet in kleine 
huurwoningen mochten wonen. 

Omdat voor koopwoningen geen regels golden, koch-
ten de gastarbeiders vaak voor veel geld kleine wo-
ningen, veelal gelegen in saneringswijken: Kadebuurt, 
Raambuurt en Korte Akkeren. Hele gezinnen trokken in 
deze oude, vochtige koopwoningen. De omstandighe-
den waren vaak erbarmelijk. Kinderen sliepen soms in de 

woonkamer, maar pas als hun ouders naar bed gingen. 
Later werden veel van deze huisjes door de gemeente 
opgekocht en volgde herhuisvesting in nieuwbouw in 
onder meer Korte Akkeren. In de jaren tachtig vestigden 
zich veel Marokkanen in Oosterwei vanwege de ruime en 
toch goedkope woningen Op een gegeven moment trad 
daar een concentratie op van Marokkaanse gezinnen. 
Het spreidingsbeleid dat de gemeente nastreefde, werk-
te niet. Een belangrijk obstakel vormde de hoge kosten 
van de huurwoningen elders in de stad. Wel betekende 
deze ontwikkeling het einde van de pensions waarvan de 
laatste in het begin van de jaren negentig werden geslo-
ten.18 Niets aan de thans veelal fraai gerestaureerde pan-
den herinnert nog aan de mensenpakhuizen van weleer.
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Demonstranten overhandigen op 11 februari 1977 een petitie aan burgemeester Chr. van Hofwegen in het bijzijn van de wethouders P. Binee en A. 
Houdijk (Collectie Stichting Meander)
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In het voorjaar van 2002 werden door arche-
ologische vereniging Golda twee opgravin-
gen uitgevoerd in de oude Goudse binnen-
stad. Helaas bleven de resultaten van deze 
opgravingen lang op de plank liggen. Re-
centelijk werden beide onderzoeken echter 
ontsloten door de uitgave van twee onder-
zoeksrapporten, geschreven door de Goudse 
stadsarcheoloog Maarten Groenendijk, met 
medewerking van Golda. 

Beide onderzoeken, aan de Rozendaal 9-13 en Spelden-
makerssteeg 23-31, boden een interessant kijkje in de 
eeuwenlange bewoning van deze plekken en leverden 
enkele mooie, soms opmerkelijke vondsten op. 

Aan de Rozendaal, die vanaf omstreeks 1500 deze 
naam droeg, werden de resten van drie huizen vrijge-
legd, welke in de 17e en 18e eeuw konden worden ge-
dateerd. Diepere, en dus oudere niveaus werden in dit 
onderzoek niet bereikt. De aangetroffen huizen had-
den van voor naar achter drie ruimtes. In de middelste 
ruimte, de woonkamer, werd in twee gevallen een tegen 
de muur gelegen haard aangetroffen. In de woonkamer 
van huis 1 werd een bijzondere serie tegels gevonden, 
waarvan twaalf stuks met ruiterafbeeldingen waren ge-
decoreerd. De in blauw getekende ruiters hadden vrijwel 
allemaal een getrokken zwaard of geweer en een detail 
van de figuur, veelal de hoed of sjerp, was uitgevoerd in 

Onderzoek in de Rozendaal 9-13 en  
Speldenmakerssteeg 23-31

Diederick Habermehl

ondergronds

Bewoning aan de Speldenmakerssteeg (samh)
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een afwijkende kleur. Dergelijke tegels kunnen worden 
gedateerd in de periode 1640-1680. 

Ook aan de Speldenmakerssteeg werden huizen op-
gegraven die dateren in de 17e en 18e eeuw. De oudere 
oost-west georiënteerde huizen, afgebeeld op de kaart 
van Blaeu, werden echter niet aangetroffen. De huisin-
deling is globaal gelijk aan die van de huizen aan de Ro-
zendaal: een kleine voorkamer aan de straat met daar 
achter de eigenlijke woonruimte. In de achterste ruimte 
was in twee gevallen een kelder gelegen. Opvallend is de 
gelijkvormigheid van huizen 1 en 2 en 3 en 4, hetgeen 
een zekere standaardisatie doet vermoeden. 

Eén van de gevonden haardplaatsen was voorzien van 
bijzonder gedecoreerde haardstenen, die een vuurvaste 
achterwand vormden. Deze haardstenen draagt het wa-
pen van Holland, een halfronde deksteen met het wapen 
van prins Maurits, gedateerd in 1603, kortom oranjege-
zindheid in de Speldenmakerssteeg. 
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Gedecoreerde haardstenen met het wapen van prins Maurits 
(fotos: D. Habermehl)

Met de publicatie van deze rapporten is weer een stukje 
archeologisch onderzoek gered van een donker bestaan 
in het depot, helaas het lot van veel archeologisch on-
derzoek dat in het verleden is uitgevoerd. Het interes-
sante onderzoek dat bij Golda op de plank ligt is talrijk 
en ontsluiting ervan zou in deze tijd, waarin zelfstandig 
onderzoek niet meer mogelijk is, een speerpunt moeten 
zijn. Ieder initiatief uit elke hoek is dan ook meer dan 
welkom! 

Bronnen
Groenendijk, M.J., met bijdragen van J.C. van Dam en B. 
Konijnendijk, Speuren naar spelden. Archeologisch onder-
zoek naar Speldenmakerssteeg 23-31, Gouda 2008. 

Groenendijk, M.J., met bijdrage van B. Konijnendijk, Rui-
ters in de Rozendaal. Archeologisch onderzoek naar Ro-
zendaal 9-13, Gouda 2008.

Gedecoreerde haardstenen met het wapen van prins Maurits (fotos: D. 
Habermehl)
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ik met kennissen over de fusilladeplaats in 
Vught. Bij het bekijken van de gedenkstenen 
valt de naam ‘Klaas Sixma’ onder het kopje 
gouda. Zijn executiedatum is 30 augustus 
1944. Terug in Gouda poog ik zijn naam te 
vinden bij de namen op de plaquette aan het 
stadhuis. Tevergeefs. Ook in het boek van 
Rinus van Dam over Gouda in de Tweede 
Wereldoorlog kan ik geen aanknopingspun-
ten vinden. Navraag bij Kamp Vught, Ne-
derlands Instituut voor Oorlogsdocumen-
tatie, Oorlogsgravenstichting, Streekarchief 
Holland Midden, Verzetsmuseum, Centraal 
Bureau Genealogie, Comité 4 en 5 mei en 
Nationaal Archief leveren niets op. Behou-
dens geboorte en overlijdensdatum en de 
bijbehorende plaatsnamen is er nauwelijks 
wat bekend. Wel weten we inmiddels dat hij 
vóór de oorlog marinier was en in mei 1940 
bij de verdediging van de Maasbruggen in 
Rotterdam betrokken was.

Een internetzoektocht geeft wel bijzonderheden, ech-
ter niet van Klaas, maar van zijn vader Frederik Hendrik 
Sixma, die in 1945 in kamp Amersfoort heeft gezeten. 

Daar is zelfs een foto van. Het onderschrift geeft aan dat 
de vader directeur was van de machinale Garenspinnerij 
in Gouda.

In de overlijdensakte uit Kamp Vught staat nog het 
adres van Klaas: Van Baerlestraat 24 in Gouda. In het 
streekarchief vind ik nog een Goudse akte van 16 juni 
1947, waarin de executie is vermeld:

In de vroege avond van 30 augustus om 19:30 uur. Pre-
cies op de avond van zijn 28ste verjaardag. Er is geen 
proces geweest. Op dat moment wonen de weduwe en 
de ouders van Klaas nog in Gouda.

In Den Haag bij de ingang van de Tweede Kamer is een 
slachtofferregister van de oorlogsgravenstichting. Hierin 
staat Klaas vermeld als Chef spinnerij. Dit register be-
staat uit een aantal in leer gebonden boeken met de na-

Klaas Sixma (1916-1944) 
een vergeten goudse verzetsman

Hans Suijs

ondergronds
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Frederik Hendrik Sixma en zijn vrouw (collectie Suijs)
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men van alle slachtoffers waar geen graf van bekend is. 
Iedere dag wordt een andere bladzijde opengelegd. De 
crematie van Klaas was in Kamp Vught.

Een speurtocht met de meisjesnaam van de weduwe 
in de Goudse bejaardentehuizen levert niets op. Een op-
roep tijdens een lezing van die Goude gaf wel de roep-
naam Bob als een zoon van Frederik Sixma. Later bleek 
dat Klaas en Bob verschillende namen van dezelfde per-
soon zijn.

Als laatste middel plaatste ik begin februari 2008 een 
oproep op www.stamboomforum.nl. Dan wordt het bij-
na een jaar stil. Op 12 januari 2009 krijg ik een mail van 
iemand die bekend maakt dat zij de dochter van Klaas is. 
Belangrijker nog is dat haar moeder nog leeft en ook in 
Engeland woont.

Uit een mailwisseling met beiden blijkt het volgende:
Klaas is actief geweest in het verzet en had een joodse 
onderduiker verstopt in zijn huis in de Van Baerlestraat 
24. Daarvoor moesten voedselbonnen worden geregeld. 
Ook voor andere joodse onderduikers. Hij moet dan ook 
contacten hebben gehad met andere leden van het ver-
zet, maar namen vertelde hij nooit aan zijn vrouw.

Op 31 december 1943 deden de Duitsers een inval in de 
woning van zijn vader Frederik. Hij, zijn zwangere echt-
genote en zijn dochtertje waren op dat moment daar 
aanwezig om de jaarwisseling te vieren. De directiewo-
ning was een appartement boven de garenspinnerij. Klaas 
werd in ieder geval gearresteerd. Niet zeker is of op dat 
moment ook de vader is meegenomen of dat deze later 
is opgepakt en naar Amersfoort is vervoerd. Klaas ging 
in ieder geval naar Amersfoort. In februari 1944 wordt 
zijn zoon Frits in Gouda geboren. Ergens dat voorjaar is 
hij opgenomen in een Ziekenhuis, vermoedelijk voor een 
blindedarmoperatie. Of dat een gespeelde ziekte was, is 
niet duidelijk. Wel duidelijk is dat hij ontsnapte en naar 
Gouda terugkeerde. Na het bezoek wilde hij onderdui-
ken, maar daar was te weinig geld voor. Hij is toen op-
nieuw opgepakt en naar Kamp Vught gebracht.

Het huis in de Van Baerlestraat werd in beslag geno-
men. Hetzelfde gebeurde later met de woning van de be-

kende verzetsman De Korte in dezelfde straat op num-
mer 20. Klaas zijn echtgenote dochtertje en babyzoontje 
zijn toen naar een zomerhuisje van zijn ouders aan de 
Reeuwijkse plassen vertrokken.

Om te voorkomen dat burgers in bezet gebied onder 
invloed van de opmars van de geallieerden verzet zou-
den plegen, vaardigde Hitler op 30 juli 1944 het Nieder-
machungsbefehl uit. Op grond van dit bevel kwam alle 
rechtspraak tegen ‘saboteurs’ te vervallen. Iedereen die 
verdacht werd van sabotage of andere verzetsacties kon 
zonder enige vorm van rechtspraak ter dood gebracht 
worden. Er moest een afschrikwekkende werking vanuit 
gaan. In Nederland werden vanuit verschillende gevan-
genissen, maar vooral vanuit ‘het Oranjehotel’, de straf-
gevangenis in Scheveningen, gevangenen overgebracht 
naar kamp Vught om daar geëxecuteerd te worden. 

Op deze manier is Klaas Sixma samen met nog 21 an-
deren op 30 augustus vermoord. Om 19:30 uur op zijn 
28ste verjaardag. Het vuurpeloton kreeg na afloop siga-
retten en per drie man een fles jenever. Zingend mar-
cheerden ze terug. Op die dag werd Parijs bevrijd door 
de gealliëerden

Na de ontruiming van het kamp in september 1944 

Frederik Hendrik Sixma en zijn vrouw (collectie Suijs)
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plaatsten omwonenden een houten kruis op de fusilla-
deplaats ter nagedachtenis aan de in totaal 329 geëxe-
cuteerde gevangenen.

De weduwe kreeg na enkele maanden geen pensioen 
meer via de garenspinnerij en vertrok naar Den Haag om 
met de verkoop van Staatsloten enig inkomen te ver-
werven. Later hertrouwde ze met de ontwerper van het 
monument in Vught. In 1972 vertrok ze naar Spanje en in 
1997 naar Engeland, waar ze op dit moment in de buurt 
van haar dochter woont. De zoon van Klaas is in 2005 
overleden.

De vader van Klaas overleefde de oorlog in Kamp 
Amersfoort en werd na de oorlog doopsgezind predikant 
in Giethoorn. Hij overleed in 1958 in Utrecht.

Bij de familie overheerst de gedachte dat Klaas en 
zijn vader verraden zijn. Dat is niet zo vreemd, want dat 
overkwam ook een jaar later de verzetsman De Korte. In 
de Van Baerlestraat woonde een Duitse officier die ge-

huwd was met een vrouw die lid was van de nsb. Of zij 
daarbij een rol hebben gespeeld kan niet meer worden 
vastgesteld. Of de joodse onderduiker, die ondanks al-
les, de oorlog overleefde mogelijk betrokken was bij het 
verraad, kan evenmin worden vastgesteld.

Waarom in Gouda alles over deze familie vergeten is? Het 
waren geen Gouwenaars. Ze kwamen tussen de twee we-
reldoorlogen naar Gouda. Een ondernemer, die zijn zoon 
aanstelde als chef van een garenspinnerij die niet meer 
zo floreerde, kan mede een oorzaak zijn. Als vervolgens 
direct na de oorlog iedereen weer snel is vertrokken, 
zonder dat een familielid achterblijft, is het laatste mis-
schien wel de belangrijkste reden.

Ik denk dat het goed is Klaas uit de schaduw te halen en 
zijn verhaal te blijven vertellen, opdat we nooit verge-
ten…
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over kerkgebouwen? Een kerk is in de kern 
slechts het materiële omhulsel waarbinnen 
zich een belangrijk deel van de door hem 
bestudeerde historie zich afspeelt. Toch 
kan hij zo’n gebouw in zijn geschiedschrij-
ving niet negeren, want vorm, interieur en 
veranderingen daarin weerspiegelen in be-
langrijke mate het denken van de mens over 
zijn lotsbestemming. Daarom hoopt hij dat 
boeken over kerkgebouwen hem vooral wij-
zer maken over de materiële vertaling van 
kerkhistorische ontwikkelingen. Probleem 
daarbij is dat boeken over kerkgebouwen 
zelden worden geschreven door kerkhisto-
rici. Meestal zijn het kunst- of bouwhisto-
rici, die zich uitputten in stijl- en bouwtech-
nische details. Ook de twee boeken die eind 
2008 verschenen over de langste kerk van 
Nederland, de Goudse Sint-Jan, neigen in 
deze richting. Beide studies zijn uitstekende 
beschrijvingen van de uitwendige verschij-
ningsvormen en lotgevallen van kerkge-
bouw en gebrandschilderde glazen. Aan de 
achterliggende ideeënwereld wordt echter 
relatief weinig aandacht besteed.

Een kerk van steen, hout en glas
twee waardevolle boeken over de goudse sint-janskerk

Paul H.A.M. Abels

uitgelezen

Mag de auteurs een verwijt gemaakt worden wegens 
deze overconcentratie op de materie? Misschien een 
beetje. Natuurlijk is hun primaire object van onderzoek 
van steen en glas en daarover zijn tal van technische 
en stilistische aspecten op te merken, die op zichzelf 
staan en niet of nauwelijks in verband gebracht hoeven 
te worden met de politiek-religieuze context. Ook Van 
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Uitsnede kaart van Blaeu 1649 (collectie: sahm)
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den Bergs uitgebreide en waardevolle schets van het 
bouwbedrijf dat de Sint-Jan letterlijk en figuurlijk in de 
steigers zette, kan zonder deze context. Maar het Grote 
Verhaal van de kerk en zijn glazen kan echt niet zonder. 
Zoals een kerkhistoricus niet kan schrijven zonder de 
theologie, zo kan de bouwhistoricus hier niet zonder de 
kerkgeschiedenis. 

In beide Goudse boeken wordt wel aandacht besteed 
aan kerkgeschiedenis, maar deze is te summier om 
vraagstellend en verklarend van betekenis te zijn. Dat 
is jammer, want de studies zijn in hun volledigheid en 
in hun complementariteit van grote waarde. Bianca van 
den Berg presenteert voor het eerst een volledig over-
zicht van de bouwgeschiedenis van de Sint-Jan en zijn 

voorgangers op dezelfde plek. Haar onderzoek heeft een 
schat aan gegevens opgeleverd. Deze zijn mede verwerkt 
in bijlagen en zijn daarmee ook beschikbaar voor verder 
onderzoek. In het werk van R. Bosch zijn de wereldver-
maarde Goudse Glazen voor het eerst in één boek afge-
beeld en in samenhang besproken. De afbeeldingen zijn 
helder, contrasteren mooi met het omringende zwart 
van de bladzijdes en belangrijke details zijn nog eens af-
zonderlijk uitgelicht. Alle kritische kerkhistorische kant-
tekeningen in deze bespreking doen dan ook niets af aan 
de grote waarde van beide boeken.

De Sint-Janskerk in Gouda dankt zijn huidige vorm in 
belangrijke mate aan een ramp die de stad in 1552 trof. 
Bij een hevig onweer sloeg in dat jaar de bliksem in de 
toren, waarna ook de kerk grotendeels afbrandde. Daar-
mee kwam een abrupt einde aan bouwactiviteiten, die al 
in 1510 waren begonnen en die de oorspronkelijk drie-
beukige hallenkerk hadden getransformeerd in een vijf-
beukige basilicale kruiskerk. Altijd werd aangenomen dat 
na de brand weinig meer van het kerkgebouw over was 
en dat de kerkbouwers na 1552 het gebouw min of meer 
van de grond af aan weer moesten opbouwen. Bianca van 
den Berg toont in haar Utrechtse dissertatie echter over-
tuigend aan dat de verwoeste voorganger van de Sint-
Jan een veel grotere rol heeft gespeeld bij deze bouw dan 
altijd is gedacht. Ook die voorganger had reeds een koor 
met een lichtbeuk, die al voorzien was van gebrandschil-
derd glas. Het schip was daarna ook verhoogd, waarbij 
elke tweede zuil kwam te vervallen om op die manier de 
bouw van dwarskapellen mogelijk te maken. De auteur 
laat dit op inventieve wijze zien, onder meer met behulp 
van dendrochronologisch onderzoek en door een recon-
structie van de grafschikking te maken, aan de hand van 
bewaard gebleven grafboeken. Bij de herbouw van de 
kerk na de kerkbrand werd vastgehouden aan deze bij-
zondere ruimtelijke opzet, die in Holland verder alleen 
te zien is in de Oude Kerk van Amsterdam en daarvan 
waarschijnlijk ook is afgekeken en verder is geperfecti-
oneerd.

Wat opvalt in de studie van Van den Berg is dat de be-
langrijkste verklaring voor het ruimtelijke plan voor de 
Sint-Janskerk slechts terloops wordt gemeld. Op pagina 
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87 en op de allerlaatste pagina stelt zij bijna en passant 
dat de architectuur met deze opzet in dienst kwam te 
staan van de glazen. Maar die bepalende invloed van de 
glazen op de architectuur komt in het boek verder niet 
echt aan de orde. De glazen worden slechts af en toe kort 
aangestipt. De redenen hiervoor blijven onduidelijk.

Niet alleen een wat bredere blik op de glazen had de 
auteur behulpzaam kunnen zijn bij de verklaring van 
bouwhistorische keuzes. Meer oog voor de reformatie-
geschiedenis van de stad had ook verhelderend kunnen 
zijn. De passages hieraan worden gewijd zijn weinig ge-
lukkig geformuleerd. Zo wordt consequent gesproken 
over ‘protestanten’, terwijl het om gereformeerden gaat. 
Ook de theologische betekenis van het Avondmaal wordt 
niet verklaard. Bezwaarlijker is het dat de positie van de 
kerkmeesters, die een sleutelrol speelden bij de bouw, 
onhelder blijft. Dat de Sint-Jan als publieke kerk in het 
bezit van de stad was, die‘ad pios usus’ (voor vroom 
gebruik) beschikbaar werd gesteld aan de gereformeer-
den, wordt niet duidelijk gemaakt en daarmee ook niet 
dat kerkmeesters dus stedelijke ambtenaren waren. De 
conclusie dat de banden tussen stadsbestuur en kerk-
meesters erg nauw waren doet ook niet vermoeden dat 
de auteur deze verhoudingen scherp heeft doorzien.

 
Ook de bijzondere religiepolitiek van het Goudse stads-
bestuur voor en na de overgang van de stad naar de zijde 
van de prins van Oranje is door de auteur onvoldoende 
betrokken ter verklaring van de lotgevallen van het kerk-
gebouw. Dat de Beeldenstorm aan Gouda voorbijraasde 
had niet zozeer te maken met – zoals wordt gesteld – 
bijzondere beveiligingsmaatregelen die in de stad waren 
genomen of de staat van verbouwing waarin de kerk ver-
keerde, maar met het geestelijk klimaat in de stad vanaf 
de tijd van Erasmus. Er bestond daardoor nauwelijks 
sympathie voor het calvinisme of doperdom in de stad. 
En na de overgang werd deze lijn door het stadsbestuur 
doorgetrokken in zijn streven om zoveel mogelijk Gou-
wenaars ook letterlijk onder één kerkelijk dak te vereni-
gen, zonder welke vorm van dwang dan ook. Daarvoor 
was in deze stad een uitzonderlijk grote kerk noodzake-
lijk, ook al omdat er maar één parochiekerk bestond.

De ingrijpende verandering van het interieur van de 
Sint-Jan in de Franse Tijd wordt in het boek wel gesigna-
leerd, maar ook hier te kort afgedaan met de mededeling 
dat vele rouwborden uit de kerk verdwenen. In werke-
lijkheid was de gelijkheidsdrift veel destructiever, wat er 
bijvoorbeeld toe leidde dat de vele wapens aan de Van 
Beverninghkapel – tegenwoordig ontheiligd als ingangs-
partij – werden afgebikt. Deze drift ging gelukkig weer 
niet zover dat ook de talrijke familiewapens uit de glazen 
werden verwijderd, waarmee deze voor de tweede keer 
in de geschiedenis ontsnapten aan een Beeldenstorm.

Dat de bouwgeschiedenis van een kerk ook een ge-
schiedenis is van steeds weer wijzigende opvattingen 
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over monumentenzorg wordt door Van den Berg uitste-
kend geïllustreerd aan de hand van de lotgevallen van 
enkele portalen van de Sint-Jan. Met gekromde tenen 
zal de lezer kennis nemen van de afbraak van de vele 
zestiende en zeventiende kerkhuisjes die tegen de Sint-
Jan aangeplakt waren, als uitvloeisel van de rond 1900 
levende idee dat de kerk zijn oorspronkelijke gotische 
aangezicht moest terugkrijgen. Ook presteerden de aan-
hangers van de zogeheten historiserende restauratiestijl 
het om oude gedeelten te slopen en te vervangen door 
nieuwbouw in historiserende stijl. Gelukkig maakte deze 
visie in 1917 plaats voor de stelregel dat behouden voor-
ging op vernieuwen. 

Helaas werd deze stelregel niet gehanteerd toen de 
restaurator van de Goudse Glazen, ir. Jan Schouten, het 
onzalige plan opvatte om een van de meest opmerke-
lijke beslissingen van het Goudse stadsbestuur ten aan-
zien van de kerk ongedaan te maken. In 1581, dus bijna 
tien jaar na de doorvoering van de reformatie, besloten 
de Goudse bestuurders de gebrandschilderde glazen 
uit het afgebroken Regulierenklooster, met scènes van 
het lijden, sterven en opstaan van Jezus, als compilatie 
te plaatsen in het koor. Door toedoen van Schouten en 
de puissant rijke Rotterdamse industrieel Van der Vorm 
werden de glazen in 1930 uit deze vensters gehaald en 
aangebracht in een nieuwe, tegen het koor aangeplakte 
kapel. Deze ‘Worm van Van der Vorm” mocht blijkbaar 
wel het zicht op het gotische kerkkoor bederven, ter-
wijl eerder talrijke kerkhuizen aan de zijmuren moesten 
wijken. Van der Berg, noch Bosch matigt zich helaas een 
oordeel aan over deze ingrijpende verandering van inte-
rieur en exterieur het kerkgebouw.

Waar Van den Berg te weinig aandacht heeft voor de 
glazen en de politieke boodschappen die hierin besloten 
zitten, daar heeft Bosch omgekeerd te weinig oog voor 
de bouwhistorie van de kerk. Bovendien betrekt ook 
hij de politiek-religieuze context onvoldoende bij zijn 
verhaal. Als hij dat wel had gedaan had hij bijvoorbeeld 
wel een verklaring kunnen geven voor de gekozen vaste 
nummering van de glazen, die al vanaf begin 17de eeuw 
ongewijzigd is. Hij laat het bij de vaststelling dat er geen 
relatie tussen de nummering en de datering van de gla-

zen bestaat of met de hiërarchie van de schenkers. Dat 
het door de Staten van Holland geschonken glas met een 
verbeelding van de Vrijheid van Consciëntie het nummer 
1 draagt, is echter zeker geen toeval maar een welbe-
wuste keuze van het stadsbestuur omdat dit glas toen 
werd beschouwd als dé politieke beginselverklaring van 
de stad.

Ook Bosch geeft merkwaardige verklaringen voor het 
uitblijven van de Beeldenstorm in Gouda. Hij schrijft dit 
zonder argumenten toe aan inspanningen van de ketter-
jagende pastoor Jodocus Bourgeois en aan de predikant 
Herman Herbers, die nota bene pas vijftien jaar later in 
de stad arriveerde. Ook het belang en de invloed van een 
halve eeuw durende vrijzinnige politiek-religieuze koers 
van het stadsbestuur op de thematiek van de glazen, 
worden door Bosch onvoldoende bij zijn beschrijving 
betrokken. Dat een stad als Rotterdam in 1601 koos voor 
het thema van de overspelige vrouw en het opschrift 
“Wie zonder zonden is werpe de eerste steen”, was on-
getwijfeld een weerspiegeling van het heersende gees-
tesklimaat en de avondmaalsopvatting in Gouda. Bosch 
gaat hier helaas niet op in, maar loopt wel over van be-
grip voor de machtsgreep van prins Maurits in 1618, die 
een einde maakte aan de vrijzinnige politiek-religieuze 
koers van het stadsbestuur.

Gelukkig wordt in het boek van Bosch wel exact aan-
gegeven welke ingrepen op last van de gereformeerde 
kerkenraad werden gepleegd in de afbeeldingen in de 
glazen. Op drie plaatsen werden afbeeldingen van God 
uit de ‘hemel’ van de ramen verwijderd. In twee gevallen 
heeft Schouten ze bij de grote restauratie weer terugge-
plaatst en en passant daarmee ook weer historische be-
slissingen weggepoetst. Een andere grote ingreep heeft 
hij gelukkig ongewijzigd gelaten. In glas 22 uit 1667 zijn 
de schenkers, prins Willem van Oranje en diens tweede 
vrouw, Anna van Saksen, verdwenen of uiteindelijk nooit 
afgebeeld. In plaats daarvan zijn in 1657 in de schen-
kersstrook de wapens van de Goudse vroedschappen 
afgebeeld en een opmerkelijk, Latijnstalig gedicht. Het 
betreft een fel anti-katholiek gedicht, dat sterk contras-
teert met de vrijzinnige koers van het stadsbestuur vóór 
1618. Duidelijker dan in deze bewoordingen kon niet 
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geïllustreerd worden dat het geestesklimaat in de stad 
na de door Maurits geforceerde ommezwaai ingrijpend 
gewijzigd was.

Aan het einde van het glazenboek wordt duidelijk dat 
historiserende opvattingen ook hun sporen hebben na-
gelaten in de glazen. Ter gelegenheid van de grote res-
tauratie van de glazen is in 1926 door Schouten geheel 
in oude stijl een nieuw glas aangebracht met als ‘toe-
passelijk’ thema de “Herbouw van de tempel”. Het is 
te hopen dat nieuwe generaties dit glas en tegelijk ook 
maar de Van der Vormkapel als historische vergissingen 
zullen gaan beschouwen en de oude toestand nog eens 
zullen herstellen. Beide goed gedocumenteerde boeken 
over de Sint-Janskerk kunnen daarbij uitstekend van pas 
komen. 

Naar aanleiding van:
• Bianca van den Berg, De Sint-Janskerk in Gouda. Een 
oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan. [Drie-
endertigste verzameling bijdragen van Historische Ver-
eniging die Goude] Hilversum [Verloren] 2008 - 317 p. 
– isbn 978-90-8704-0598 – € 27,00.
• R.A. Bosch, De 72 Glazen van de Sint Janskerk in Gou-
da. The 72 Stained-Glass Windows of Saint John’s Church 
in Gouda. Delft [Eburon] 2008 - 175 p. – isbn 978-90-
5972-073-2 – € 34,50.

Walvisprijs
De Walvisprijs 2009 is toegekend aan professor dr. Xan-
der van Eck. Zijn inzending draagt de titel: Pal naast Phi-
lips en beschrijft de achtergronden van het glas in de Sint 
Janskerk: Judith en Holofernes, dat in 1571 door Marga-
rethe van der Marck aan de kerk is geschonken. De jury 
stelt in haar rapport, dat de auteur op heldere wijze de 
omstandigheden uit het midden van de 16e eeuw en de 
motieven van de schenkster heeft beschreven en daar-
mee de diepere betekenis van de afbeeldingen op het 
glas heeft onthult.

De Walvisprijs is ingesteld door de Stichting ‘Vrienden 
van Archief en Librije’. De jury moest dit jaar acht inzen-
dingen beoordelen. Zij sprak haar grote waardering voor 
de kwaliteit van de studies uit. 

Prof. dr. Xander van Eck krijgt de Walvisprijs uitgereikt door wethouder 
S. Keulen (foto: Mieke den Boer-Snoei)

goudse historie in het nieuws



168

Ti
di

ng
e 

20
09

Peter van Eijkelenburg

‘In mijn tijd waren de arbeidsvoorwaarden in de aar-
dewerkindustrie ronduit slecht. Lage lonen, stukloon, 
ongezond werk, onzekerheid of je je werk kon houden. 
Altijd op de schopstoel. Veel verkassen naar andere 
werkgevers. Ik heb bij zoveel bedrijven en bedrijfjes in 
Gouda gewerkt, ik ben de tel kwijt geraakt. Soms moest 
ik tijdelijk m’n heil zoeken in een andere bedrijfstak om-
dat er te weinig werk was in het plateel.

De vakbonden konden weinig verbetering bereiken. Ik 
ben altijd lid van het cnv geweest, nu nog steeds trou-
wens. Maar de bestuurders van de vakbond konden niet 
veel doen. Ik heb het nooit goed begrepen. We hadden 
vaak ruzie met die bondsbestuurders. Je had weinig rech-
ten, geen cao, je was aan de goden overgeleverd. Ik was 
zelf ook niet de makkelijkste. Maar dat was wederzijds. 
Zo kreeg ik te horen van een werkgever: ben jij ziek? Dat 
kan helemaal niet op jouw leeftijd!

Het rare is: de kleine bedrijven betaalden meestal 
een vast loon, terwijl de grotere, de bekende namen als 
Goedewaagen en de Zuid-Holland, met stukloon werk-
ten. Maar als je productiviteit hoog was, betekende dat 
niet automatisch dat je met meer geld naar huis ging. De 
productielijsten van elke werknemer gingen steeds naar 
kantoor. En als het dan opviel dat je ineens meer wand-
borden beschilderd had, deden ze je stukloon per bord 
gewoon omlaag. Dus in de kleinere bedrijven kon je met 
het vaste weekloon hoger uitkomen dan met het stuk-
loon bij de grote jongens.

Een leven lang plateelschilder:

‘Vroeger waren het 
echte heertjes.
 Zij hebben het voor 
ons verziekt’

Nico de Wit 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 Tidinge)

Nico de Wit ( 1926 )

Bovendien zat je altijd in het stof, van het kwarts in de 
klei. Dat kwarts was nodig om de klei genoeg vastigheid 
te geven. Het duurde lang voordat er wettelijke verplich-
tingen kwamen om dat stof af te zuigen. Bij kleifabriek 
Vingerling was vroeger gemiddeld de helft van het per-
soneel thuis, ziek door het stof. 

168
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Zilveren knop

Een eeuw geleden, dus ver vóór mijn tijd, waren de ver-
houdingen tussen de werknemers in het plateel heel an-
ders. De plateelschilders stonden toen binnen de bedrij-
ven in hoog aanzien. Zij waren de kunstenaars, zij voelden 
zich heel wat, en ze kregen ook veel meer betaald dan de 
andere arbeiders in de fabriek. In hun vrije tijd liepen die 
schilders toen rond te stappen met hoge hoed op, en 
sommigen met wandelstok met zilveren knop, heb ik me 
wel eens laten vertellen.

Datzelfde verhaal zegt ook dat de werkgevers de hoge 
lonen voor de heertjes op een gegeven te gortig gingen 
vinden. Er kwam een geheimzinnige dame uit Den Haag 
om de bedrijfstak te saneren. Daarna gingen de lonen 
van de plateelschilders flink terug. Dus die hoge hoeden 
hebben het met hun dikke lonen mooi verziekt voor ons, 
de generatie schilders die na hen kwam.

Rebel

Mijn vader, Joop de Wit, was sigarenmaker. In mijn jong-
ste jeugd woonden we aan de PC Bothstraat, later aan de 
Peperstraat 102. Een katholiek gezin, veel kinderen, niet 

ongezellig. Vader en moeder waren heel erg kerks. Op 
zondagmiddag was het verplicht wandelen met z’n allen. 
In het huishouden was ik van jongs af aan het hulpje van 
mijn moeder. Maar ik was ook de rebel in huis. Toen ik 
zeventien of achttien was, heb ik het katholicisme verla-
ten en ben gereformeerd geworden. Niet streng natuur-
lijk. Ik vond het katholieke geloof raar en dat vind ik nog 
steeds. Het roomse was het enige ware geloof, alle an-
dere richtingen deugden niet. Zo werden wij opgevoed. 
We mochten niet eens met protestantse kinderen spe-
len. Dat stuitte me tegen de borst.

Mijn lagere school was aan de Spieringstraat, de Sint 
Anthonieschool. Ik zat natuurlijk aan de klompenkant. 
Daarna ben ik één jaar naar de technische school aan de 
Graaf Florisweg geweest, vooral voor schilderen en teke-
nen. Want dat deed ik als kind ook al veel. Die hobby had 
ik van mijn vader overgenomen. Ik heb hier in de woon-

In de oorlogsjaren bij Goedwaagen: pijpekoppen beschilderen. Nico 
de Wit: ‘Ik zette er landschapjes op. Op zo’n rek lagen 75 pijpekoppen. 
Ik deed drie rekken per dag. Per rij een ander landschapje, dat ik zelf 
bedacht had.’  (foto: Goedewaagen) 

Nico de Wit fileert een kannetje op de handschijf, bij De Jong aan de 
Turfmarkt. (foto: Fa. De Jong)
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kamer nog twee tekeningen van het Goudse stadhuis 
hangen, die mijn vader ooit voor mij heeft gemaakt.

Ondanks dat tekenen ben ik toch om een of andere re-
den begonnen als bakkersjongen, bij Van der Starre aan 
de Graaf van Bloisstraat. Brood en koek maken, vanaf ’s 
morgens heel vroeg. En daarna brood uitventen op de 
fiets, met zo’n grote mand voorop. Vanaf tien uur, vroe-
ger op de ochtend mocht niet. Dat heeft anderhalf jaar 
geduurd. Toen wilde Van der Starre dat zijn zoon in de 
bakkerij kwam, en moest ik er dus uit.

Ondergedoken

Mijn vader bedacht dat het ‘n goed idee was als ik met 
mijn tekeningen naar de Zuid-Holland zou gaan, toen 
een van de bekendste plateelfabrieken in Gouda. Daar 
werd ik aangenomen als leerling-plateelschilder. Begin 
van de oorlog, ik was vijftien.

In 1943 ging ik over naar Goedewaagen, de grote fa-
briek bij het Jaagpad. Ik was toen al aardig bedreven, 
want op de foto zit ik met een heel klein penseeltje land-
schapjes te schilderen op pijpenkoppen. Die foto is uit 
’43 of ’44, hij staat in een standaardboek over Goede-
waagen.

In die fabriek heb ik ook tot het eind van de oorlog 
ondergedoken gezeten, samen met een leeftijdgenoot, 
later zelfs met twee. We hadden een schuilplaats in de 
turfschuur achter op het terrein. Daar sliepen we en 
verstopten we ons als er overdag Duits gevaar dreigde. 
Onze matrassen waren jute zakken, die we zelf met stro 
hadden opgevuld.

Vier broers van mij zijn wel naar Duitsland geweest 
voor de Arbeitseinsatz. Gelukkig zijn ze allemaal terug-
gekomen.

In die Goedewaagen-jaren heb ik mijn latere vrouw 
leren kennen. Dingena de Waard, ofwel Dinie. Dochter 
van de sloper aan het Jaagpad, achter het erf van Goe-
dewaagen. Daar zagen we elkaar ook elke dag. Zij was 
pas vijftien. Haar familie was protestants. Dus mijn vader 
praatte niet meer met me. Hij gaf me ook geen toestem-
ming om met haar te trouwen.  

Havenstaking

Meteen na de oorlog moest ik in militaire dienst. Infan-
teriesoldaat. Eerst hier in Gouda, later  ook in Woerden, 
Schoonhoven, Vught en Rotterdam. Veel wachtlopen op 
de kazernes. Ik moest ook vaak helpen bij herbegrafe-
nissen van mensen die gefusilleerd waren door de Duit-
sers. De lichamen van die slachtoffers werden in de eigen 
woonplaats herbegraven. Bij elke begrafenis was een in-
fanteriepeloton aanwezig, drie man links en drie rechts.

In mijn diensttijd heb ik ook nog tijdens een haven-
staking in Rotterdam in de Keilehaven gewerkt. Schepen 
lossen en laden. Die staking van havenwerkers was door 
de communisten opgezet. Wij soldaten moesten het 
werk doen zo lang de staking duurde.

Tot 1949 heb ik opnieuw bij de Zuid-Holland gewerkt. 
Maar ik kreeg tbc. Daarmee heb ik drie jaar in sanatori-
um Zonnestraal in Hilversum gelegen. Vervolgens was ik 
weer welkom bij de Zuid-Holland, op de Raam. Maar na 
een jaar of drie ging mijn salaris daar achteruit. Dat was 
voor mij het eerste teken van de onzekerheid waarmee je 
moest leven in het plateel.

Wandbord naar eigen ontwerp (foto: Tidinge)



171

Ti
di

ng
e 

20
09

Voor een beter salaris kon ik terecht bij de Jumbo. Een 
kleiner fabriekje, ondanks de naam.

Ontario

Begin jaren zestig zijn we ons geluk gaan beproeven in 
Canada. Familie van mijn vrouw woonde en werkte daar 
al, en zij zeiden dat het iets voor ons zou zijn. We gin-
gen met het vliegtuig. Via Shannon en NewFoundland, en 
dan Toronto, een dure reis.

Ik pakte er alles aan. Fruit geplukt, aardappelen ge-
rooid, huizen geschilderd, wat heb ik niet gedaan? Later 
zijn we verhuisd naar het Erie-meer, waar ik vast werk 
kon krijgen als scheepsschilder op een werf. Dat was bij 
het sluizencomplex tussen Lake Ontario en Lake Erie. 
Het viel niet altijd mee. Die winters in Canada kunnen 
verschrikkelijk zijn, dat moet je niet uitvlakken. Mijn 
vrouw kreeg bovendien heimwee. Haar familie woonde 
250 kilometer verderop, dus daar ging je niet snel even 
naar toe. Op zeker moment is zij terug gevlogen naar Ne-
derland en ben ik nog een half jaar door blijven werken 
daar. Ik moest eerst nog wat verdienen! Daarna ik met 
de Maasdam teruggevaren. Alle dagen storm op zee, dus 
ook niet leuk, maar het was goedkoper dan vliegen.

Terug in Gouda kwam ik bij de Goudse Zeefdruk Indu-
strie, toen gevestigd in een voormalige timmerfabriek 
aan de Kattensingel. Leuk werk, eenmalige opdrachten, 
dus geen serieproductie. Veel reclameschilderen deed 
ik, allerlei speciale dingen.

Handschijf

Volgende werkgever was De Jong op de Turfmarkt, in het 
pand waar nu een dansschool zit. Op deze foto zit ik te 
schilderen op de draaischijf. Een handschijf, je moest ‘m 
met je vingers ronddraaien. Zo kon je makkelijk lijnen 
schilderen op de producten die je liet ronddraaien op het 
schijfje. Fileren heet dat.

Ook daar kwam een eind aan, ik denk toen ik een jaar of 
55 was. Ik vond op dat moment  nergens anders werk als 

plateelschilder. Maar ik was niet voor één gat te vangen, 
dus ik begon bij Gouda’s Glorie, als onderhoudsschilder 
voor de bedrijfsgebouwen. Die boter- en kaasfirma zat 
aan de Lage Gouwe, maar verhuisde later naar Lopik. 
Daar gingen we met een personeelsbusje naar toe.

Tot ik plotseling een aanbieding kreeg om zetbaas te 
worden in een winkeltje naast ons huis in de Sint Antho-
niestraat. Dat was De Verfton, in schildersmaterialen en 
glas. Precies in mijn straatje dus, ook letterlijk. De win-
kel was van iemand uit Zandvoort. Verf aanmaken, glas 
snijden, verkopen, ik deed er alles. Maar die Zandvoorter 
doekte de winkel van de ene dag op de andere op.

De Goudse Zeefdruk had toch weer werk voor mij. 
Bierpullen beschilderen, die Heineken bij prijsvraagjes 
weggaf. Ik moest de naam van de winnaar er op schilde-
ren, eerste tweede of derde prijs, etcetera. Ik deed dat 
in half-Gothische letters, dat zag er bijzonder uit en is 
beter leesbaar dan echt Gotisch. Dat half-Gotisch had ik 
mezelf zo’n beetje aangeleerd.

Mijn broer Jack had een plateelfabriekje van iemand 
overgenomen, dat was Van Katwijk aan de Walestraat. 
Daar heb ik ettelijke duizenden zettingen gemaakt voor 
ringen en broches, Ze waren voor de Amerikaanse markt. 
Maar Jack overleed tamelijk jong. Zijn twee zoons Peter 
en Hans hebben de zaak nog even voortgezet, tot ook 
die markt inzakte.

Nico maakte altijd eigen ontwerpen (foto: Tidinge)
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Vreemde snuiters

Mijn laatste betrekking was bij GeWi aan de Lage Gouwe, 
vlakbij de hoek met de Nieuwehaven. Daar heb ik veel 
grote wandborden beschilderd. Helaas ging deze zaak 
over de kop, iets waar de eigenaren toch wel zelf de hand 
in hadden. Vreemde snuiters waren het, die wel eens 
vergaten dat de winkel ook nog moest draaien.

Natuurlijk heb ik ook thuiswerk gedaan. Fabrieken brach-
ten hele series kaststellen en wandborden bij me thuis. 
Ik bedacht de decors meestal zelf. Als het er maar goed 
uitzag, vonden die fabrikanten het best. Dus je had veel 
vrijheid. Zet er maar een landschapje op, zeiden ze dan. 
Ik had veel illustratiemateriaal thuis. Daaruit nam ik din-
gen over en ik gebruikte het om ideeën op te doen. Of ik 
verzon het helemaal zelf.
Voor mezelf heb ik zo later ook nog veel geschilderd, 
waarvan je voorbeelden hier in de woonkamer ziet. Ik 
zou het wel opnieuw willen gaan doen. Ik kan het nog 
best. Een vaste hand is geen probleem. Maar je vindt te-
genwoordig heel moeilijk ‘n adresje waar je de spullen 
nog kunt laten bakken.

Beroepsziekte

We wonen nu drie jaar in de Savelberg. Mijn vrouw woon-
de eerst twee jaar in de Riethoek. Zij heeft veel pech ge-
had met haar gezondheid. Al 35 jaar suikerziekte. Ope-
raties, hernia.  En een paar zware herseninfarcten. Hier 
in Savelberg woont ze nu in de gesloten afdeling. Tussen 
de middag ga ik haar daar altijd helpen met eten. Daarna 
blijf ik de hele middag bij haar zitten. Af en toe herkent 
ze me, dan ben ik blij.
Onze drie kinderen herkent ze niet meer, de vijf kleinkin-
deren ook niet. Twee van die kleinkinderen zijn trouwens 
professioneel danser in de VS.

Ikzelf heb alleen een kraakje in de nek. Krijg ik twee keer 
per maand therapie voor. Een bekende beroepsziekte, 
van het tientallen jarenlang in dezelfde houding zitten bij 
het beschilderen van aardewerk. Grote vaas, decoratie ook eigen ontwerp (foto: Tidinge) >

Van al mijn jaren in het plateel krijg ik 92 euro per 
drie maanden pensioen. En van die luttele paar jaar dat 
ik onder de schilders-cao viel, vang ik 51 euro per drie 
maanden. Zie eens wat een verschil! Dat bedoel ik ook, 
als ik het over slechte arbeidsvoorwaarden in de aarde-
werkindustrie heb.

Bovendien: m’n plateelpensioen wordt al maar min-
der. Ik begon destijds met 100 euro per drie maanden. 
Ik begrijp ook niet hoe dat kan, maar zo is het. Van die 
paar Canadese jaren krijg ik ook nog wat pensioen. Alle 
beetjes helpen. 

En dat pottenbakkersfestival op de Markt? Ach, leuk 
voor de toeristen. Maar elk jaar zie je veel van hetzelfde. 
Af en toe iets leuks of origineels, maar een jaar later zie 
je dat dan opnieuw.’

beknopte loopbaan 
plateelschilder Nico de Wit (1926)

• Bakkerij Van der Starre
• de Zuid-Holland
• Goedewaagen
• militaire dienst
• de Zuid-Holland
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• de Zuid-Holland
• Jumbo
• Canada
• Goudse Zeefdruk Industrie
• De Jong
• Gouda’s Glorie
• De Verfton
• Goudse Zeefdruk Industrie
• Van Katwijk
• GeWi
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