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Bij het woord ‘kolonie’ denk je aan een ver 
land aan de andere kant van de aardbol. 
Maar vanaf 1818 trekken ook Goudse ‘kolo-
nisten’ naar zuidwest-Drenthe. Met financi-
ele steun van de beter gesitueerde Gouwe-
naren proberen zij een nieuw bestaan op te 
bouwen in landbouwkoloniën als Frederiks-
oord, Willemsoord en Wilhelminaoord.

Over de ‘subcommissie van Weldadigheid 
Gouda’, over ‘kwaade indrukselen’ op de ge-
moederen van Goudse ingezetenen, over een 
avondlijke steen tegen de deur, over  onze-
delijke omgang en een koe die ‘de poot stuk 
gegooid’ is, gaat dit artikel.

De armoede in het Koninkrijk der Nederlanden is anno 
1818 immens. Enkele eeuwen eerder waren we  – in de 
Gouden Eeuw – verreweg het rijkste land van de hele 
wereld. Maar nu is het niks meer. De beter gesitueerden 
in de steden moeten de armenkassen van diaconieën 
en parochies gevuld houden om regelmatige soepbede-
lingen te laten plaatsvinden en dan nog worden ze de 
hele tijd lastig gevallen door paupers die vragen om een 
betaald karweitje of om een aalmoes. Op het platteland 
zwerven groepen ‘nachtbidders’ die half-bedelend, half-
dreigend, de afgelegen boerderijen afgaan. Er moet iets 
gebeuren.

Op 1 april 1818 wordt de Maatschappij van Weldadig-

Johannes van den Bosch (Archief Maatschappij van Weldadigheid, 
Drents Archief )

Gouda en de landbouwkoloniën
het algemeen erkend weldadig karakter onzer natie

Wil Schackmann

heid opgericht. De man achter dit ambitieuze plan is 
generaal-majoor Johannes van den Bosch. Achtendertig 
jaar, een self-made man, weduwnaar, een charmeur, 
maar vooral een doener, een aanpakker, een wervel-
wind: ‘Ik ben nimmer besluiteloos en draal nog minder.’ 
Van den Bosch heeft gediend in Nederlands Indië. In 
1819 wordt hij op eigen verzoek op non-actief gesteld. 
Hij kan zich dan volledig wijden aan zijn project. De op-
richting van de Maatschappij geschiedt door een select 
gezelschap onder auspiciën van prins Frederik, de zoon 
van de koning. Van den Bosch is de motor in dit gezel-
schap. Hij wijst op het gevaar dat de (kerkelijke) bedeling 
een groeiende groep armen afhoudt van arbeid, terwijl 
arbeid het enige middel is om armoede te bestrijden. 
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Landarbeid is daarvoor in het bijzonder geschikt en met 
ontginning van de ‘woeste’ gronden in Drenthe zullen 
twee vliegen in één klap geslagen worden. De armen le-
ren gedisciplineerd voor zichzelf te zorgen en het Neder-
landse landbouwareaal neemt in omvang toe.

Twaalf bekende Nederlanders vragen de burgers één 
stuiver per week opzij te leggen. Met het zo gevormde 
kapitaal kunnen arme gezinnen worden overgebracht 
naar het nog onontgonnen Drenthe om daar te leren 
de eigen kost te verdienen. Daardoor zullen zij wor-
den ‘opgebeurd’ uit de ‘zedelijke verbastering’ waar zij 
door hun jarenlange armoede in terechtgekomen zijn. 
In hedendaagse termen is het een win-win-situatie: de 
steden worden ontlast van onproductieve armen en de 
ontginning van nieuw land draagt bij aan het nationale 
product.

Het initiatief slaat geweldig aan, wat de  Maatschap-
pij ook wel verwacht had gezien het ‘algemeen erkend 
weldadig karakter onzer natie’.  Alle kranten maken jui-
chend melding van deze ‘verbroedering’, vanaf kansels 
worden oproepen gedaan, sympathiserende notabelen 
laten plakkaten verspreiden, in de betere buurten gaat 

men van deur tot deur, heel Nederland wil dat dit dorp 
geopend wordt.

De landelijke leiding doet een oproep om in elke stad 
of ieder dorp een subcommissie van weldadigheid op 
te richten om de contributies te innen en alvast armen 
te selecteren die naar Drenthe gestuurd kunnen wor-
den. Op 23 juli 1818 komt bij de Maatschappij een brief 
binnen van het stadsbestuur dat de ‘subcommissie van 
weldadigheid Gouda’ haar werkzaamheden is begon-
nen en daarmee behoort de stad tot de eerste dertig 
van de uiteindelijk bijna 700 subcommissies. Er zijn dat 
jaar 132 contribuanten in de stad, wat dus een jaarlijkse 
opbrengst van ƒ 473,20 betekent. In die eerste Goudse 
subcommissie zitten ondermeer stadschirurgijn Jacobus 
van Steel en stadssecretaris Jean Antoine Dutilh.

Proefkolonie

Landelijk zijn er al na drie maanden over de 14.000 con-
tribuanten en de landelijke leiding van de Maatschap-

Gezicht op de proefkolonie Frederiksoord vanaf de Vledderweg, circa 
1825, getekend door H.P. Oosterhuis, gegraveerd door D. Sluijter (Archief 
Maatschappij van Weldadigheid, Drents Archief )
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pij besluit meteen door te pakken en nog hetzelfde jaar 
‘eene eerste proeve’ te nemen. Er wordt een landgoed 
gekocht in de buurt van Vledder en 25 augustus 1818 be-
gint daar de bouw van een proefkolonie. Tweeënvijftig 
kleine hoeves met elk een lapje land van ongeveer twee 
hectare eromheen.

Gouda wordt uitgenodigd om een van die eerste huisjes 
te vullen. Zij doorzoekt het bewonersbestand op gezin-
nen die zowel arm als vlijtig als netjes zijn en bericht op 
24 oktober 1818 op wie de keus gevallen is: ‘Hendrika 
van der Valk weduwe van wijle Lucas Vergeer, vlasheekel-
ster oud 48 jaar’. Zij heeft al twee in Gouda getrouwde 
en wonende dochters en naar de proefkolonie neemt ze 
mee dochter Janna, 20 jaar oud, die ook tevoren het be-
roep vlasheekelster heeft uitgeoefend, zoon Sent van 18, 
van beroep baanspinder, en de 12-jarige dochter Jannig-
je die heeft gewerkt als baandraaijster. De hele familie 
zat dus in de textiel en dat is een kwijnende industrie. 
Verder gaat mee ene Jaantje, wier achternaam zowel 
voorkomt als Wester of als Wessen of als Wesje maar die 
ook met de letter M zou kunnen beginnen, en waarover 
de subcommissie schrijft ‘het laaste meisje dat niet haar 
eigen kind dog als zodanig door haar is opgevoed’.

De voordracht wordt geaccepteerd en zaterdag 31 sep-
tember pakt het gezin de trekschuit naar Amsterdam. In 
een kazerne aan de Utrechtsepoort worden ze opgevan-
gen en maken ze kennis met hun toekomstige dorpsge-
noten. Op dinsdagavond 3 november gaan ze aan boord 
van het beurtschip dat de geregelde nachtelijke verbin-
ding onderhoudt met het aan de andere kant van de Zui-
derzee gelegen Blokzijl. Ze maken de oversteek samen 
met de kolonisten uit Nijmegen, Tiel, Vlaardingen, Wijk 
bij Duurstede, Weesp, Axel en Tholen. In Blokzijl stappen 
ze de volgende dag over op een platbodem die hen door 
het Steenwijker Diep voert. Als ze geluk hebben staat er 
op twee uur van Blokzijl, bij de ondiepte van Muggen-
beet, genoeg water. Anders moeten ze even uitstappen 
om de boot lichter te maken.

Steenwijk is het eindstation van dit traject. Daarvan-
daan is het nog twee uur op ossenwagens over een on-

gelijk zandpad voor ze bij hun nieuwe woonplaats zijn. 
Die heeft inmiddels een naam: Frederiksoord, naar de 
jongste zoon van koning Willem I.

Koloniale kleding

Direct bij aankomst wordt de familie in de kleren gesto-
ken. Alle kolonisten lopen in blauwe, uniforme kleding. 
Daar zitten twee gedachten achter. Als mensen nette 
spulletje hebben, zullen ze zich automatisch netjes gaan 
gedragen. Maar ook: ‘De desertie wordt door eene her-
kenbaare soort van kleding moeijelijk gemaakt.’

Het nieuwe huis van de Vergeers is onder van steen en 
boven afgedekt met riet. Na enkele maanden wordt er 
nog een houten schuur tegenaan gebouwd. Het zijn een-
voudige huisjes, niet groot, maar onvergelijkbaar beter 
dan de armenhuisvesting in de steden. Wie heden ten 
dage door Frederiksoord loopt kan nog meerdere van die 
huisjes in hun oorspronkelijke staat zien.

De huisjes zijn al helemaal voor de kolonisten inge-
richt. Er staan een tafel met zeven stoelen en een kast. 
Er is een doofpot voor nasmeulende stukken turf en een 
lamp. Voor dames met koude voeten zijn er stoven. Er 
is eenvoudig kookgerei met ondermeer een sauspanne-
tje en er zijn een waterketel, borden, bestek en ‘thee-
goed’. 

Ook hierbij is het idee dat als mensen nette spulletjes 
hebben ze automatisch ook zuinig en netjes zullen wor-
den. Zo zijn er ook attributen voor een activiteit die bij 
de hogere standen inmiddels dan wel ingeburgerd mag 
zijn, maar die bij de lagere standen in die tijd doorgaans 

Lijst van de Kolonie van Weldadigheid waarin de weduwe Vergeer wordt 
vermeld (Archief Maatschappij van Weldadigheid, Drents Archief )
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een zeldzaamheid is: ‘1 waschtobbe, 1 zeepbak en 2 
handdoeken’

En er zijn werktuigen. Zoals een groot en klein spin-
newiel en verder ondermeer ‘2 kantschoppen, 1 hark, 1 
mestvork, 1 kruiwagen, 1 hak, 1 schoffel, 1 bijl en 1 zeis’. 
Er moet immers vanaf de eerste dag worden aangepakt. 
De bedoeling is dat iedereen met zijn werk niet alleen de 
eigen kost bij elkaar scharrelt maar ook de gedane inves-
teringen terugverdient, zodat met dat oorspronkelijke 
geld volgende koloniën gesticht kunnen worden. 

Mannen en jongens werken op het land, vier à zes da-
gen in loondienst van de Maatschappij, de rest van de 
tijd op hun eigen landje. Vrouwen en meisjes spinnen wol 
en vlas, welk garen de Maatschappij van hen overkoopt. 
Volgens de subcommissie Gouda gaat het geweldig met 
de familie Vergeer. Ze meldt begin december in de Rot-
terdamsche Courant ‘dat het door hen, op approbatie 
van de hoofd-commissie, afgezonden huisgezin naar Fre-
deriksoord reeds, gevoelt en erkent de weldaad, welke 
het boven verwachting geniet’. En ze maakt daarvan ge-
bruik om erop te wijzen dat de intekenlijsten verkrijg-
baar zijn ten huize van de voorzitter, op de Westhaven, 
letter Q, no. 19, en bij den secretaris, letter B, no. 20’. 
De subcommissie wordt een tikje dwingend en ‘verwacht 
dus van de bekende weldadigheid van hare medeburgers 
allen bijval en ondersteuning’.

Acht dagen provoost

Uit het archief blijkt dat het minder botert tussen de 
familie Vergeer en de directie van de kolonie dan men 
te Gouda denkt. De Vergeers en enkele andere gezinnen 
zijn ‘niet voor den veldarbeid geschikt’, schrijft de direc-
teur. Bij zijn eerste beoordeling van kolonisten zijn de 
cijfers voor de familie  zeer matig. 

Zoon Sent en twee kameraden plegen baldadigheid, 
‘voor zo verre namentlijk dat zij de jonge dennen bo-
men te getallen van 20, langs de weg in de kolonie, niet 
tegenstaande het strengste verbod, moedwillig hebben 
vernield. Ik heb ieder met 8 dagen provoost gestraft met 
om de anderen dag te water en brood.’ En wat betreft 

‘vlijt en oppassendheid’ bij het gezin: ‘deeze ontbreken 
aan hetzelve.’

De kinderen bevalt het er blijkbaar wel. Al snel krijgt 
dochter Janna verkering met een koloniebewoner uit 
Zaandam en als in mei 1820 de eerste koloniehuwelijken 
voltrokken worden, horen zij daarbij. Bruid en Zaanse 
bruidegom trekken bij de weduwe in. En zoon Sent legt 
het aan met een kolonistendochter uit Arnhem. Maar de 
weduwe zelf begint brieven te schrijven aan haar doch-
ters in Gouda dat ze het er niet leuk vindt. Ze zou wel van 
de kolonie weg willen.  

In principe kan dat niet zomaar. De hiervoor opgesom-
de zaken als huisraad, gereedschap en kleding hebben 
bij elkaar zo’n 200 gulden gevergd en die zogenaamde 
‘eerste verstrekking’ moet je terugbetalen voor je naar 

Koloniale kleding voor vrouwen (Archief Maatschappij van Weldadig-
heid, Drents Archief )
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huis terug mag. En zo hard werken en verdienen de Ver-
geers niet dat ze dat voor elkaar krijgen. De weduwe 
moet dus tegen haar zin blijven en zo zijn er nog een 
paar gezinnen.

Onvrije koloniën

Het is typerend voor Johannes van den Bosch dat hij al 
na drie maanden de proefneming als geslaagd bestem-
pelt. Hij begint aan een geforceerde uitbreiding. In 1819 
worden er in Frederiksoord 50 huisjes bijgebouwd. In 
1820 wordt de kolonie Willemsoord gesticht, vernoemd 

naar kroonprins Willem, de latere koning Willem II, en in 
1821 de kolonie Wilhelminaoord, vernoemd naar de dan 
net overleden koningin-moeder Wilhelmina van Pruisen. 
Daaromheen zijn nog andere kolonies, maar na een tijdje 
worden die administratief samengevoegd met de bo-
vengenoemde. Dan zijn er ongeveer 400 kleine hoeves 
verdeeld over kolonie 1, Frederiksoord, kolonie 2, Wil-
helminaoord en kolonie 3, Willemsoord.

Die drie gaan aangeduid worden als de ’vrije koloniën’ 
wanneer de Maatschappij van Weldadigheid er daarna 
toe overgaat grote gestichten te bouwen. Eerst op de 
Ommerschans, een verlaten vesting in de nabijheid van 
het Overijsselse Ommen. Daar verrijst zomer 1822 een 
groot gebouw waar op slaapzalen duizend bedelaars 
kunnen worden ondergebracht. Na een verbouwing be-
gin 1823 blijken er ook 1200 in te passen. Datzelfde jaar 
begint de bouw van drie ‘etablissementen’ in de buurt-
schap Veenhuizen, op dat moment de grootste gebou-
wen in ons land. Aan de binnenkant van de carrévormige 
gestichten zijn slaapzalen, in Veenhuizen 1 en 3 voor 
weeskinderen, in Veenhuizen 2 voor bedelaars. Aan de 
buitenzijde wonen arbeidershuisgezinnen, militaire ve-
teranen en personeelsleden. Ook in deze gestichten zijn 
Gouwenaren terechtgekomen, maar dat is nog slechts 
beperkt in kaart gebracht en in dit artikel beperk ik mij 
verder tot de vrije koloniën.

Kwaade indrukselen

Van den Bosch moet zich tussen alle expansies door 
bezig houden met de Vergeers en andere ontevreden 
proefkolonisten. Hun klachten worden het luidst in het 
begin van 1821. De winter van 1820-1821 is streng, alles is 
stijf bevroren, ook de aardappelen van de koloniale late 
oogst die men had willen bewaren om die winter door 
te komen. In januari en februari 1821 is het een groot 
geweeklaag van kolonisten. En dat dringt door tot hun 
plaatsen van herkomst.

In Utrecht circuleren brieven van hun kolonist aan zijn 
broer over ’zijn ellendigen toestand’ en blijkbaar gaan 
de brieven van de weduwe Vergeer aan de subcommissie 
Gouda en ‘aan hare famille’ (waarschijnlijk haar getrouw-

Koloniale kleding voor mannen (Archief Maatschappij van Weldadig-
heid, Drents Archief )
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de dochters) ook rond. Gouda klaagt over ’de kwaade 
indrukselen die deze geduurige klagten niet nalaten op 
de gemoederen der ingezetenen dezer stad te hebben’.

Die kwaade indrukselen brengen de Maatschappij van 
Weldadigheid in een lastig parket. De bedoeling van de 
kolonisatie is om armen uit het circuit van liefdadigheid 
te halen. Het leidend beginsel van de Maatschappij van 
Weldadigheid is artikel 10 van het reglement. ’Het on-
derhoud dat de armen verschaft wordt, zal alleen gege-
ven worden in vergelding tot arbeid, en nimmer zal men 
trachten dit oogmerk door liefdegiften te bereiken.’

Maar de reacties dringen de Maatschappij in de verde-
diging. ‘Daar er nogtans van de publieke opinie zoo veel 
afhangt,’ meldt Johannes van den Bosch in het eerstvol-
gende jaarverslag, ‘was het volstrekt noodig een ieder 
kolonist in alle gevallen eene goede verzorging en een 
toereikend onderhoud te verzekeren.’ Er komt een re-
geling voor alle kolonisten ‘die buiten haren schuld niet 
kunnen bestaan’. Onafhankelijk van hun arbeidsprestatie 
krijgen zij voortaan een uitkering waarmee zij het hoofd 
boven water kunnen houden. Naast de eventueel beno-
digde kleding bestaat die uitkering uit ‘6 pond brood 
daags, 4 schepels aardappelen s’ weeks en 25 stuivers’.

Zo is, na tweeëneenhalf jaar het project veranderd van 
louter werkverschaffing in een combinatie van werkver-
schaffing en zorg.

Bestoppassende

De rust keert weer op de kolonie, een enkele uitzon-

dering daargelaten: de weduwe Vergeer blijft gewoon 
doorkankeren. De directeur rapporteert vanaf de ko-
lonie, met een lichte dreiging: ’Vrouw Vergeer zal, zoo 
voortgaande, zich zeker onaangename gevolgen berok-
kenen.’

Maar het helpt niet, ze wil daar weg! In juli 1821 schrijft 
de subcommissie Gouda ’dat er bij de kinderen van onze 
koloniste de wed. Vergeer op nieuw een brief is ontvan-
gen waarin die vrouw zig zeer over haare toestand be-
klaagt dat zij niet in staat is de kost voor zig zelve te 
verdienen met vooruitzigt om eenmaal uit haare schulde 
te geraken, dat zij geen verlof kan bekomen om uit de 
kolonie na huys te gaan alvorens haare schuld is afge-
daan & meer andere omstandigheden’. 

Het gevolg is, schrijft Gouda, dat de ‘subkommissie 
veel overlast van gemelde famille heeft’ en ze dringt erop 
aan haar dan maar te laten gaan. Er wordt een financiële 
regeling getroffen waardoor de weduwe Vergeer na een 
kleine drie jaar kolonie terugkeert naar Gouda en bij een 
van haar dochters gaat wonen. De twee inmiddels ge-
trouwde kinderen, Janna en Sent, blijven op de kolonie, 
althans ze krijgen in Willemsoord een hoeve, en zullen 
pas jaren later terugkeren.

Gouda draagt als opvolger Johannes Vermeij voor. Hij 
is afkomstig uit de Bodegraafse Meijen of uit Nieuwkoop 
en woont in 1804 in Haastrecht, want daar trouwt hij in 
november van dat jaar in de Rooms-Katholieke statie van 
St. Barnabas met Joanna van der Vlist, een dochter van 
een landbouwersfamilie uit het land van Stein.

Op 13 september 1821 wordt de voordracht door de 
Maatschappij aanvaard en op 7 oktober 1821 vestigt het 
gezin, bestaande uit man, vrouw en 6 kinderen zich in 
de kolonie. En over de ongeveer 45-jarige Jan Vermeij is 
de kolonieleiding een stuk enthousiaster. Hij wordt zelfs 
een klein beetje bevorderd.

De Maatschappij heeft grond gekocht een eind verder-
op op het Doldersumsche veld. Daar staan al wat oude 
boerderijtjes, het is de bedoeling om op termijn tussen 
die boerderijtjes een volgende kolonie aan te leggen en 
dan ziet de Maatschappij die boerderijtjes liever be-
woond door ‘menschen over welke zij een strikter toe-

De kolonie Willemsoord (Archief Maatschappij van Weldadigheid, 
Drents Archief )
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zigt uitoefenen kan dan over vreemden’. Het enigszins 
krom geformuleerde argument is ‘ter voorkoming dat 
aan de kolonisten geen sterke drank verkocht worde’.

Besloten wordt tot ‘de plaatsing van eenige bestop-
passende kolonisten als huurders op kleine hoeven der 
Maatschappij, buiten dezelve gelegen’. Tot die negen 
bestoppassende kolonistengezinnen behoort dat van Jan 
Vermeij en Jannetje van der Vlist. Ze vertrekken in het 
voorjaar van 1822 naar hun nieuwe woonstek.

Contagieus

Maar dan gaat het fout. Héél erg fout. In de maand mei 
1822 worden er kolonisten ziek. Van den Bosch schrijft 
op 23 mei: ‘Er bestaat in kolonie N 1 en 2 eene ziekte die 
contagieus schijnt te zijn, althans zo iemand daar mede 
in een huisgezin besmet word, lopen zelden iemand der 
anderen vrij.’ Contagieus betekent besmettelijk. En het 
is geen griepje. Reeds meerdere kolonisten zijn eraan 
gestorven en verscheidene anderen zijn nog ziek. Van 
den Bosch noemt er nog een aantal die ‘geenszins buiten 
gevaar’ zijn.

De dokter uit Steenwijk is hele dagen op de kolonie. 
Hij heeft op dat moment de indruk dat het besmettings-
gevaar beperkt blijft tot huisgenoten, ‘want ik heb niet 
kunnen bemerken, dat de naburen door aangewende 
hulp en oppassing aan de zieken toegebragt, tot dusver 
besmet zijn geworden. Maar ‘Van den Bosch meldt in zijn 
volgende bericht: ‘De doctor zelf is een paar dagen on-
gesteld geweest.’

Het is dan bijna juni en de toon is een stuk zorgelijker. 
‘De ziekte in de kolonie schijnt weinig te verminderen en 
gansch niet minder gevarelijk te worden. Eergisteren is 
de wachtmeester, gisteren de schoolmeester en heden 
morgen de vrouw van Tijmes gestorven.’ Volgens Johan-
nes’ schatting zijn in de eerste twee koloniën zeventig à 
tachtig personen ziek, wat ruim tien procent van de be-
volking inhoudt. Om verdere verspreiding te voorkomen 
worden bij de huizen van patiënten ‘zoutzure berookin-
gen aangewend’.

De situatie stelt Van den Bosch voor een dilemma. 
Wachten tot het overgaat of alarm slaan? ‘Het is niet mo-

gelijk om te veel bezorgdheid aan de dag te leggen, deels 
om de verzorging der zieken zelf niet geheel onmogelijk 
te maken, deels om dat een terreur panique daar van het 
gevolg zoude kunnen zijn en de kolonisten welligt hals 
over kop naar hunne vroegere woonplaats zoude kunnen 
ontsnappen, waardoor het kwaad zich door de geheele 
maatschappij zou kunnen verspreiden.’ Bovendien blij-
ken de meeste patiënten de ziekte te overleven en is ze 
‘niet aanstekende genoeg’ om echt te spreken van een 
epidemie, waarbij de hele kolonie in quarantaine zou 
moeten. De dokter is het met die zienswijze eens. ‘Hij 
heeft de authoriteiten die zulks aangaat van het bestaan 
der ziekte kennis gegeven met bijvoeging dat ook naar 
zijn inzien geen buitengewone maatregelen nodig zijn.’

Dat blijkt te kloppen, het wordt geen uitgebreide epi-
demie. In totaal overlijden er twaalf kolonisten. Maar 
daaronder: Vledder, overlijdensakte nummer. 19 van 
1822: Overledene: Jantje van der Vlist, beroep: huis-
vrouw; overleden te Doldersum op 22 juni 1822, dochter 
van Frederik van der Vlist en Anna van Eijk, die gehuwd is 
geweest met Jan Vermey.

Daarna is voor Jan Vermeij de lol er ook af. Een jaar 
later vraagt hij om zijn ontslag van de kolonie, maar hij 
stuit op hetzelfde probleem als de weduwe Vergeer en 
moet gedwongen blijven. Er wordt nadien geen positief 
woord meer over hem vernomen. Wat precies de druppel 

Impressie van de proefkolonie door Geert Schreuder op basis van door 
Wil Schackmann in het archief vergaarde gegevens (uitgeverij Mouria)
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is die op 1 mei 1825 de emmer doet overlopen, is niet 
bekend, maar hij wordt dan overgebracht naar een speci-
ale strafkolonie die voor onwillige kolonisten is ingericht 
op de wallen van diezelfde Ommerschans waar ook een 
bedelaarsgesticht staat. Daar overlijdt hij al drie weken 
later. Kort daarop keren de zes kinderen terug naar Gou-
da en bij een zogenaamde familieraad voor het vredege-
recht van Gouda wordt een voogd benoemd over de nog 
minderjarige kinderen Jan, Jacobus, Cornelis, Krijn, Antje 
en Cornelia van wijlen Jan Vermeij (te Ommerschans) en 
wijlen Jannigje van der Vlist (te Frederiksoord).Het is een 
triest einde van een koloniale carrière die alles bij elkaar 
niet meer dan vier jaar geduurd heeft. De latere Goudse 
kolonisten zullen het beter doen.

Een poets bakken

Het zijn er niet zo veel als men te Gouda verwacht en 
gehoopt had. Een plaats mag hoeves bezetten al naar 
gelang het aantal contribuanten en dat aantal ontwikkelt 
zich niet gunstig. Het hoogtepunt is 1821 als er na een 
stedelijke werfactie 177 gulle gevers zijn. Daarna zakt het 
in. In 1824 zijn het er al minder dan 100 en in 1829 zijn er 
nog 49. Rond dat aantal blijft het schommelen, in 1850 
zijn er nog 44 Gouwenaren die elke week een stuiver op-
zijleggen. Dat betekent dat er de hele tijd twee a drie 
hoeves voor de Goudse subcommissie beschikbaar zijn.

Er is nog een andere manier om op de kolonie te ko-
men. Elke organisatie en ieder persoon kan voor 60 gul-
den per jaar iemand in de vrije koloniën plaatsen. Die 
komt dan bij een gewoon koloniaal gezin in huis als ‘in-
gedeelde’. Goudse organisaties voelen er blijkbaar niet 
voor, maar Goudse particulieren af en toe wel. Bijvoor-
beeld Johanna van Hofwegen die in 1840 Hendrik Gijs-
bert de Jong in de kolonie plaatst. 

Hendrik Gijsbert de Jong is een zoon uit het eerste 
huwelijk van Johanna, hij is geboren in 1807 en in 1828 
getrouwd, maar het is onduidelijk hoe lang hij met die 
echtgenote in één huis woont. Moeder Johanna is voor 
de tweede keer getrouwd, en woont met haar man, die 
een paardensmederij annex rijtuigenverhuur annex kroeg 
heeft op de Kleiweg.

Het zit duidelijk niet goed tussen Hendrik Gijsbert en 
zijn stiefvader. Dat blijkt uit de gebeurtenissen op 9 fe-
bruari 1840 ‘s avonds omstreeks half negen. We hebben 
daarvoor alleen de getuigenverklaringen, want Hendrik 
Gijsbert zelf laat later weten zich niets meer van het ge-
beurde te herinneren omdat hij die avond beschonken 
was. Het begint in het winkeltje van een vrouw die een 
zogeheten ‘eencentsnering’ drijft. Hendrik Gijsbert had 
bij haar twee ‘koekebakken’ gekocht, en hij had haar een 
steen laten zien en gezegd: ‘Met die steen zal ik hem een 
poets bakken’. Daarna was hij naar het huis aan de Klei-
weg gegaan en had hij de steen tegen de deur gegooid. 
Zijn moeder, die ziek in bed lag, was zeer geschrokken 
en ontdaan van het gebeuren. Als de dienstbode aan de 
deur komt, vraagt Hendrik of zij niet geschrokken is. Zijn 
stiefvader klaagt hem aan en Hendrik wordt 7 maart 1840 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier achtereen-
volgende dagen en de kosten.

Drie maanden later sluit zijn moeder een contract met de 
Maatschappij en op 30 juni 1840 arriveert de bestedeling 
Hendrik Gijsbert de Jong op de kolonie Frederiksoord 
als nummer B 1021. De precieze reden waarom Johanna 
dit doet is niet bekend. Misschien was ze bang dat haar 
zoon en haar nieuwe man elkaar iets aan zouden doen en 
wilde ze afstand scheppen, misschien vond ze de kolonie 
een goed idee omdat die helemaal drooggelegd was, er 
is daar geen druppel drank te krijgen. Maar er zijn ook 
andere redenen denkbaar. Zestig gulden per jaar is wel 
een rib uit je lijf. Johanna verkoopt kort daarop vijf hui-
zen, een paardenstal, erven en een stukje grond voor 
1000 gulden, waarvan 300 gulden direct word betaald en 
de rest met 100 per jaar. Ze kan de kosten van Hendriks 
koloniale verblijf in ieder geval betalen. Hij komt eerst in 
huis bij kolonist Sietze Hoekstra in kolonie 1. Na een half 
jaar wordt hij een  tijdje ondergebracht in Veenhuizen.

Terug in Frederiksoord komt hij bij de Sneeker kolonist 
Valentijn Jans Spoelstra en dan bij de Rotterdammer Jo-
hannes Barning. Daarvandaan neemt hij op 20 april 1842 
de benen, hij is gedeserteerd heet dat, maar hij wordt 
gegrepen te Genemuiden, 30 kilometer verderop, en 
op de 26ste teruggebracht. De koloniedirectie laat hem 
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meteen naar de strafkolonie op de Ommerschans bren-
gen ‘tot voorkoming van vernieuwde desertie’.

Twee jaar houdt men hem daar vast en dan, het is mei 
1844, laat men hem gaan, na vier jaar kolonie ongetwij-
feld een ervaring rijker, en zijn moeder 240 gulden ar-
mer. Overigens zal Hendrik Gijsbert achttien jaar later 
overlijden niet ten huize van zijn vrouw, maar in het huis 
van zijn moeder. De stiefvader is dan inmiddels overle-
den.

Oudere weduwe

Om een beetje positief te eindigen heb ik de succesvol-
lere Goudse kolonisten voor het eind bewaard. In mei 
1827 komt vanuit Gouda aan Hendrik Raaphorst. Hij is 
in 1820 gehuwd met de 18 jaar jongere Beligje Drost en 
voor beiden is dat het tweede huwelijk. Hendrik heeft 
gewerkt als ‘blookmaker’, wat klompenmaker schijnt te 
betekenen, en looiersknecht en hij heeft gewoond in de 
Cappenersteeg en De Zeugstraat.

Het is een beetje vreemde keus van de stad want Hen-
drik is dan al een jaar of 64 en dat lijkt mij toch niet de 
ideale leeftijd voor een omscholing tot landarbeider. 
Maar misschien had Gouda de hoop gevestigd op een 
meekomende oudere zoon van 24 jaar uit het eerder hu-
welijk van Hendrik. Die zoon heet Willem Raaphorst en 
hem lijkt het koloniale bestaan goed te bevallen. Na vijf 
jaar trouwt hij een kolonistenweduwe.

Maria Huussen is de weduwe van Albertus Vink Hoog-
endijk en ze komen oorspronkelijk uit Harlingen. Ze 
waren in maart 1828 als kolonist te Wilhelminaoord ge-
komen en al in november van dat jaar was haar man over-
leden. Vier jaar later hertrouwt ze met Willem Raaphorst. 
Op moment van trouwen is Willem 29 jaar, de weduwe 
Hoogendijk is 50. De wegen der liefde zijn ondoorgron-
delijk en het kan best Echte Liefde geweest zijn..., maar 
het is ook de enige manier waarop Willem de kolonis-
tenstatus kan bereiken en een eigen koloniale hoeve kan 
betrekken. 

Dergelijke huwelijken tussen kolonistenzoons en veel 
oudere kolonistenweduwes kwamen op de kolonie heel 
regelmatig voor, en steeds gaf de plaats waar die we-

duwe vandaan kwam dan toestemming aan het pasge-
trouwde paar om namens die stad en op kosten van die 
stad het kolonistenbestaan voort te zetten. Zo ook hier 
en vanaf dat moment beschikt de familie Raaphorst dus 
over twee hoeves in Wilhelminaoord.

Willem wordt stiefvader van vier kinderen Hoogen-
dijk, een zoon van twintig, die na een paar jaar offici-
eel met ontslag gaat om in de gewone maatschappij een 
baan te zoeken, en een dochter van achttien, die al twee 
jaar na het tweede huwelijk van haar moeder weggaat, 
en de 13-jarige Arie Hoogendijk en de 8-jarige Catha-
rina Hoogendijk. Die laatste twee gaan niet netjes weg. 
Of het nu aan de opvoedkundige kwaliteiten van Wil-
lem ligt of niet zullen we nooit weten, maar op latere 
leeftijd verschijnen ze allebei voor de tuchtraad wegens 
‘onzedelijke omgang’. Arie eerst, in 1842. Hij is dan 23 
jaar en hij heeft een dochter van de Leidse kolonist Beun 
zwanger gemaakt. Hij is niet de enige die meisjes Beun 
bezwangert, want tegelijk met Arie Hoogendijk en Maria 
Beun moet ook verschijnen een andere kolonistenzoon 
die hetzelfde heeft gedaan met haar zusje.

Op onzedelijke omgang staat een verbanning voor on-
bepaalde tijd naar de strafkolonie op de Ommerschans 
voor zowel de zwangere als de verwekker. Of je nu van 
plan bent om te gaan trouwen of zelfs al afspraken daar-
toe hebt gemaakt met de dominee, doet er niet toe. 
Tot de strafkolonie worden ze ook veroordeeld, maar ze 

Gezicht op de vrije kolonie No. 3, Willemsoord (Archief Maatschappij van 
Weldadigheid, Drents Archief )
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wachten de uitvoering van de straf niet af en nemen de 
benen.

Desperado-kolonie

Ze vestigen zich in de buurt in een van de illegale ne-
derzettingen in de omgeving van de vrije koloniën. Als je 
op het veen een hut bouwt en je slaagt erin om voor de 
eerstvolgende zonsopgang ‘rook en vuur’ te hebben, dan 
mag je volgens oud Drents gebruik daar blijven wonen. 
‘Desperado-koloniën’ zijn verzamelingen zelf gebouwde 
hutten, vooral bewoond door nakomelingen van kolonis-
ten voor wie binnen de koloniën geen plek is.

Zeven jaar na Arie Hoogendijk is het de beurt aan Ca-
tharina. Zij wordt door de Raad van Toezigt van kolonie 
No. 2  beschuldigd van onzedelijk gedrag beticht met 
kolonistenzoon Sybrandus Leltz , ‘omgang ten gevolge 
waarvan eerstgenoemde in een zwangeren staat ver-
keert’.

De Raad besluit ’C.Hoogendijk en S.Leltz  beide voor 
onbepaalde tijd te verwijzen, de eerste naar  de Ommer-
schans en de laatste naar Veenhuizen.’ Dat laatste is een 
nieuwigheidje. De Maatschappij heeft gemerkt dat het 
niet verstandig is om een jong verliefd stel allebei tot de 
Ommerschans te veroordelen. Dat gaat niet goed. Dus 
ze doen nu eentje naar de strafkolonie en eentje komt 
in Veenhuizen op een zaal met bedelaars. Als het zover 
komt. Want ook dit stel verlaat liever snel de kolonie en 
weet de straf te ontlopen. Willem Raaphorst en Maria 
Huussen blijven kolonisten tot hun dood.

Dat was zoon Willem, terug naar vader Hendrik en de 
rest van zijn gezin. Dat zijn blijvertjes. De tweede zoon 
niet, die overlijdt op 9-jarige leeftijd op de kolonie, maar 
de bij aankomst nog geen vijf jaar oude derde zoon Pie-
ter wel.

Blijkbaar is vader Hendrik beresterk. Hij vervult zijn 
koloniale bestemming zestien jaar. Dan zou hij dus door-
werken tot zijn 79ste, zonder dat er klachten vernomen 
worden. Er zijn af en toe kleinigheden waar hij niets aan 
kan doen, zo is er een incidentje in 1836 als medekolonist 
Klaas van Haften uit Edam wordt beschuldigd ‘als heb-
bende een koe van Raaphorst de poot stuk gegooid’. 

Hij had op 16 mei om 6 uur ‘s morgens op de weg 
een steen naar het beest geworpen omdat hij bang was 
dat ‘zijn eigen koeien door de koe van Raaphorst zou-
den gestooten worden, daar het bekend is dat het een 
kwaadaardig beest is’. De dader heeft berouw en wordt 
veroordeeld tot drie dagen opsluiting plus ’eene weke-
lijksche gift aan Raaphorst van ¼ pond boter, en eene 
halve emmer karnemelk, tot dat de koe zal hersteld we-
zen’, benevens uit zijn rekening ‘de bekostiging van hare 
genezing’

Zekerheid van bestaan

Na Hendriks overlijden wordt de hoeve overgenomen 
door zijn zoon Pieter. Hij huwt een dochter van een ko-
lonist uit Wijk bij Duurstede en dat gaat op de manier die 
de Maatschappij graag ziet, Alida Clara van Ooijen, ge-
boren 1819 te Wijk bij Duurstede, is dan nog niet zwan-
ger, hun eerste kindje wordt pas na een jaar geboren.
Pieter volgt zijn vader op als kolonist.

Het jonge stel neemt moeder Beligje bij zich in huis als 
ingedeelde, maar na zeven jaar heeft zij daar blijkbaar 
genoeg van want ze verlaat de kolonie. Vermoedelijk te-
rug naar Gouda. Overigens vraagt ze niet eerst toestem-
ming, dus ze komt in de boeken als ’gedeserteerd’. Pie-
ter en zijn vrouw zullen altijd op de kolonie blijven. Als 
Pieter als laatste overlijdt is het al bijna 1900.

Zo zijn er meer. Ook bijvoorbeeld Klaas sr. van Leeuwen, 
die in 1837 door Gouda in de kolonie wordt geplaatst, 
laat zich opvolgen door zijn zoon en ook die laatste blijft 
er tot zijn dood wonen.

Die neiging om te blijven is ook wel begrijpelijk. Het 
mag er streng zijn en je wordt als kolonist erg op je vin-
gers gekeken – ‘De wijkmeesters zijn gehouden ten min-
sten om den anderen dag de gezamenlijke huisgezinnen 
te visiteren en te zorgen dat in dezelve reinheid en be-
tamelijkheid plaatsvinden’ - maar als je daar tegen kunt, 
heeft het leven er vele voordelen. De koloniën zijn een 
plek waar goed voor je kinderen gezorgd wordt – qua in-
voering van de leerplicht liep de Maatschappij een eeuw 
voor op de rest van het land -, waar de gezondheidszorg 
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relatief goed is en vooral: waar je een garantie hebt op 
werk en voedsel. Die zekerheid van bestaan was in de ne-
gentiende eeuw nergens anders in ons land te krijgen.

De pretentie om met deze landbouwkoloniën de ar-
moede op te lossen, was waarlijk te hoog gegrepen. Maar 
ze verschaften wel een nieuw bestaan met bijna twintig-
ste eeuwse bestaanszekerheid aan mensen, waaronder 
Gouwenaren.

Bronnen
Dit artikel is voor het overgrote deel gebaseerd op het 
Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, dat zich 
bevindt bij het Drents Archief toegang 0186. Informatie 
over aantallen contribuanten in Gouda komt uit invnr. 
1106, alles over de families Vergeer en Vermeij komt uit 
de ingekomen post van de landelijke leiding uit die pe-
riode, invnrs 48-76, de levensloop van vrije kolonisten 
valt te volgen via de ‘stamboeken’ of bevolkingsregis-
ters, invnrs. 1346-1363, geciteerde tuchtverslagen zijn 
uit invnr. 1616.

Voor dit artikel (en de lezing) heeft hij over de ach-

tergronden van Gouwenaren en hun belevenissen vóór 
en na de kolonie te Gouda, informatie gekregen van Jan 
Lafeber. Voor meer informatie: er is een museum gewijd 
aan de landbouwkoloniën, de Koloniehof te Frederiks-
oord, en in een van de oorspronkelijke gestichten te 
Veenhuizen is heden ten dage het Gevangenismuseum 
Veenhuizen gevestigd.

Informatieve internetadressen: www.drentsarchief.nl 
– www.mvwfrederiksoord.nl -  www.dekoloniehof.nl 
-  www.schackmann.nl/proefkolonie

De informatie over Johannes van den Bosch is deels af-
komstig van zijn biografie op de website http://www.
iisg.nl/bwsa/bios/bosch.html. 

Voor wie meer wil lezen zijn er de volgende boeken:
Wil Schackmann, De proefkolonie. Vlijt, vaderlijke tucht en 
het weldadig karakter onzer natie, Amsterdam 2006 
Suzanne Jansen, Het pauperparadijs. Een familigeschie-
denis, Amsterdam 2008 

Mensen die informatie zoeken over een voorvader op de 
koloniën kunnen hun vraag voorleggen aan de auteur: 
wil@schackmann.nl

Rapport waarin melding wordt gemaakt van het incident met de koe 
van de Gouwenaar Raaphorst. (Archief Maatschappij van Weldadig-
heid, Drents Archief )

Een koloniehuisje (Archief Maatschappij van Weldadigheid, Drents Ar-
chief )
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Van oudsher is een gevangenis de aange-
wezen plaats om misdadigers in bewaring 
te stellen of te straffen. We lezen er al van 
in de bijbel, in het Oude Testament (sv). La-
ter maakten Johannes de Doper, Barabbas 
en Petrus er – al dan niet schuldig – kennis 
mee. De apostel Paulus bracht tijdens zijn 
zendingsreizen vele jaren door in donkere 
kerkers, geketend of met de voeten vastge-
klemd in een houten blok, de ‘stok’ genoemd. 
In Gouda kregen criminelen aanvankelijk 
onderdak in het kasteel, de stadhuiskelder 
en enkele stadspoorten, met als belangrijk-
ste de Tiendewegspoort en vanaf 1611 in een 
eigen tuchthuis in de leegstaande gebouwen 
van het Sint-Catharinaklooster aan de Groe-
neweg. In de laatste decennia – vanaf 1837 
tot aan de opheffing in 1861 – verbleven er 
alleen veroordeelde vrouwen. De geschiede-
nis van deze strafinrichting en haar bewo-
ners behoort tot de vele mozaïekstukjes die 
met elkaar de veelkleurige en boeiende his-
torie van de stad Gouda vormen. 

De geschiedenis van het Tuchthuis 
te Gouda (1611-1861)
opgericht ‘om eenige die nyet deugen willen daer voor een tyt vast te setten’

Henny van Dolder - de Wit

Gevangene afgebeeld op een van de ramen van de St. Janskerk (St. Jans-
kerk, Gouda) 

In het kasteel zaten gevangenen ook in de stok, getuige 
de stadsrekening van 1437: ‘Item van enen nuwen stoc 
te beslaan op het huis ter Goude staende’. In 1444 bood 
het stadsbestuur mr. Claes , de secretaris van Dordrecht 
een maaltijd aan ‘[…] toen hij met anderen hier was in 
verband met de gevangenen op ’t slot’. Castimentshuis-
jes (castiment komt van kastijden) bij de Dijks- of Rot-
terdamsepoort en de Tiendewegspoort boden onderdak 
aan zwervers, bedelaars en al wie zich aan een misdaad 
schuldig maakte. Genoemde locaties fungeerden mede 
als huis van bewaring, waar het vonnis werd afgewacht, 
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variërend van lijfstraffen tot verbanning of in het ergste 
geval: de galg. Het waren vooral rondzwervende bede-
laars en vagebonden (calissen) die de middeleeuwse bur-
ger het leven zuur maakten. Een bonte stoet avonturiers 
trok toen door het land. De historicus Herman Pleij be-
schrijft ze als ‘[…] rondzwervend uitschot van verlopen 
monniken en nonnen, gesjeesde studenten, kwakzal-
vers, als pelgrim vermomde bedelaars, afgedankte huur-
soldaten en toneelspelers die stad en land afschuimden 
op zoek naar geld, voedsel, wijn en liefde’. 

Regelmatig verschenen zulke vrijgevochten mannen en 
vrouwen als ongenode gasten op doop-, trouw- of be-
grafenismaaltijden, waar zij de bewoners dwongen hun 
voedsel en drank te geven. Beschouwde men het geven 
van aalmoezen aan bedelaars lange tijd als een liefdadig 
werk, gaandeweg kreeg de bevolking er schoon genoeg 
van. Tal van gewesten vaardigden plakkaten uit tegen 
het bedelen, bekend zijn de ordonnanties van keizer Ka-
rel V tussen 1530 en 1550. 

Vanaf het midden der zestiende eeuw vormden zich 
betreffende het straffen van overtreders nieuwe inzich-
ten. Men vroeg zich af waarom een veroordeelde zijn 
tijd met nietsdoen zou doorbrengen, terwijl oppassende 
burgers van vroeg tot laat moesten zwoegen voor hun 
dagelijks brood. Was het niet beter om gedetineerden 
ook te laten werken, waardoor zij tevens een betere kans 
kregen weer op het rechte pad te geraken? Dirck Volk-
ertsz Coornhert publiceerde in 1587 zijn traktaat Boe-
ventucht, waarin hij pleitte voor meer toegepaste straf-
fen. Zulke principes bracht men in Gouda in praktijk toen 

het stadsbestuur in 1611 in de leegstaande gebouwen van 
het Sint-Catharinaklooster aan de Groeneweg een tucht-
huis vestigde. 

Klooster – tapijtweverij – gevangenis – school

Leerlingen van de Ernst Casimirschool die nu onbezorgd 
op het schoolplein rennen of braaf in de klas zitten, zul-
len zich niet realiseren dat zij zich op historische grond 
bevinden. Vanaf de vijftiende eeuw ontwikkelde zich hier 
een van de aanzienlijkste vrouwenkloosters van Gouda, 
het Sint-Catharinaklooster. Wanneer het stads- of kerk-
bestuur hooggeplaatste gasten of geestelijken ontving, 
fungeerde het zelfs als hotel. Na de Opstand van juni 
1572 werd het met de negen overige kloosters onteigend. 
Tussen 1583 en 1593 verkocht de stad onderdelen van het 
complex aan particulieren en handwerkslieden, met uit-
zondering van de kapel die bestemd werd voor de opslag 
van turf (Turfkerk). Ruime, leegstaande kloostergebou-
wen als die van Sint Catharina leenden zich uitstekend 
voor de plaatsing van weefgetouwen. Tapijt- en laken-
wevers die om hun geloof uit de zuidelijke Nederlanden 
waren gevlucht maakten daar dankbaar gebruik van. De 
uit Oudenaarde afkomstige Jan Ruffelaer vestigde zich al 
voor 1600 in het Catharinaklooster. Zijn bedrijf floreerde 
niet, daarom verschafte het stadsbestuur hem in 1598 
verschillende opdrachten voor tapisserieën. Zo kon hij de 
rente betalen die rustte op ‘de huijsinge bij hem in ’t con-
vent van de Catarijnen gecogt’. Zijn zoon David maakte 
de wandtapijten die nog in de trouwzaal van het Goudse 
stadhuis hangen.

De vestiging van het Tuchthuis

In 1514 bestond er in Gouda al behoefte aan een onder-
komen ‘[…] dar men deghene die van quaden regimente 
zijn in mochte leggen’. Bijna een eeuw later werd in dit 
gemis voorzien met de inrichting van een tuchthuis. An-
dere Hollandse steden waren daarin al voorgegaan: Am-

Plattegrond met daarop de locatie van het Tuchthuis aan de Groeneweg (samh)

1. Deze functie is te vergelijken met de huidige dienst openbare 
werken
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sterdam in 1595 en 1597, Leiden en Leeuwarden in 1598 
en Haarlem in 1609. Het waren de eerste gevangenissen 
op het Europese vasteland waar gedetineerden verplicht 
waren om te werken. 

In juni 1610 staat in het Goudse kamerboek: ‘Geweest 
in ’t Paterhuys van de Cathrijnen om te zyen oft bequaem 
zoude wezen tot een vrouwen tuchthuys. Is gezyen ende 
men zal naerder daer op letten’. Op 6 september 1610 
staat in het vroedschapsboek opgetekend: ‘Op huyden 
es geproponeert hoe dat de magistraten – overmits de 
ontucht die dagelix gepleecht wert bij droncke vrouwen 
ende andere – goet zoude achten dat men ’t Patershuys 
van de Catharinen approprieerde (toe-eigende), zoo tot 
een spinhuys als omme altemet eenige, die nyet deu-
gen willen daer voor een tyt vast te setten. Ende hierop 
ommevraech gedaen zijnde, es ’t selve zeer raetsaem 
gevonden ende de magistraet volcomen last gegeven, 
omme dat metten eersten te vorderen’. 

Probleem was dat het Patershuis nog bewoond was. De 
huurder David Coeye of Koy, kreeg te horen dat hij te-
gen Allerheiligen op1 november voor andere woonruimte 
moest zorgen, twee huisgezinnen hadden al met hun 
vertrek ingestemd. Toen Koy weigerde aan dit verzoek 
gehoor te geven, maakten de burgemeesters hem dui-
delijk dat zij hem desnoods zouden dwingen tot vertrek. 
Dat werkte, een week later betrok hij een huis aan de 
Kuipersteeg. Hierna volgde de benoeming van een ci-
pier of binnenvader: ‘Nadyen het paterhuys van de Ca-
tharynen tot een Spinhuys of Tuchthuys gedestineert is, 
werd Claes Cornelisz als tuchtmeester aengestelt’. Hij 
bewoonde een perceel dat aan het tuchthuis grensde. 
Enkele regenten bezochten intussen de strafinrichtingen 
in Amsterdam, waar zij zich lieten voorlichten over het 
bestuur en de organisatie.

 Restauratie en inrichting

Het stadsbestuur gaf opdracht aan de fabrieksmeesters1 
om de nodige reparaties aan het gebouw te verrichten. 
Terwijl de herstelwerkzaamheden nog in volle gang wa-
ren arriveerden reeds de eerste veroordeelden. Zij kre-

gen tijdelijk onderdak in het huis van de cipier. Dat een 
opknapbeurt van de gebouwen niet overbodig was ge-
tuigen de gebruikte materialen: 120 eiken planken, pla-
vuizen voor de moederskamer, vier rollen lood van te sa-
men 1185 pond, ijzerwerk, sloten, spijkers, leien, glazen, 
hardsteen, koper en metselspecie. Tot slot verfde men 
het huis wit en na een laatste schoonmaakbeurt begon 
het inrichten. Wagens volgeladen met gebruiksvoor-
werpen reden af en aan met lepels, eet- en drinkgerei, 
(koperen) ketels en (ijzeren) potten, schuimspanen, kra-
nen, aardewerk, zitkussens, tobben, dweilen, lantaarns, 
weefgetouwen met bijbehorend gereedschap, bedden, 
stoelen, een vleeskuip, een kruiwagen, lange stokken 
om het wasgoed op te drogen, vier vaten om scharbier 
in te halen en 24 beukhamers. Emmegen Wolphaertsz 
uit Amsterdam leverde 40 el ruwe katoenen stof voor 
de strozakken. Voor de slaapplaatsen kocht men onge-
bleekt linnen laken, Spaanse dekens en rood laken (voor 
spreien?). Volgens voorschrift deelden twee vrouwen 
één bedstede. De mannen, van wie het getal beduidend 
groter was, sliepen waarschijnlijk op losse strozakken. 
Aanvankelijk aarzelden de burgemeesters nog tussen de 
naam ‘spinhuis of tuchthuis’, maar in 1611 koos men voor 
de laatste. 

De eerste personeelsleden

Het behoorde tot de taak van de regenten of buitenva-
ders om personeel in dienst te nemen. Binnenvader Pie-
ter Andriesz werd als opvolger van Claes Cornelisz bijge-
staan door binnenmoeder Sanne Joppen, zij vervulden 
een belangrijke taak naast de regenten bij het dagelijks 
beheer van de inrichting. Meester Thomas, de chirurgijn, 
begon zo snel mogelijk na zijn aanstelling met het vullen 
van de flesjes en potten in zijn medicijnkast. Jan Leen-
dertsz de (school)meester kocht bij de boekhandelaar 
vier catechismussen, vier abc-boekjes, een schrijflade, 
een pak papier en een brievendoos. Dat was voorlopig 
genoeg om met godsdienstig onderwijs en lessen in le-
zen en schrijven te beginnen. De dienstbode Geertgen 
wachtte op orders van de binnenmoeder. Zij werd bijge-
staan door een ‘jong wijff’, die gratis een ‘huyck’ (muts) 
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ontving om tijdens haar werk te dragen. De cipier An-
driesz huurde nog drie ‘slickrapers’ om de zijl (grachtje 
langs het huis) uit te baggeren en hij liet de wijngaard 
snoeien. Het huis was gereed om de gedetineerden te 
ontvangen. Hun aantal nam in korte tijd zo snel toe, dat 
de aankoop van nog meer percelen noodzakelijk werd. 
In het kamerboek van 1611 staat: ‘Op huyden is gepro-
poneert hoe dat overmits het tegenwoordiche tuchthuys 
te clein valt ende dat de mannen ende vrouwen dyenen 
gesepareert te blyven, oversulcx by provisie gecocht cyn 
drye huysen…ende dat men oock goedt souden vinden 
daervan te crygen het vierde huys…’.

Marrechien moet onzichtbaar blijven

Behalve gedetineerden woonden er in het tuchthuis lie-
den die op verzoek van ouders, verwanten of voogden 
voor korte of lange tijd tegen betaling werden opgeno-
men. Zij genoten bijzondere privileges. De eerste was in 
december 1610 schipperszoon Maerten Aertsz, hij kreeg 
niet het gemakkelijkste karwei toebedeeld, namelijk het 
beuken van hennep. Hij hoefde het materiaal niet zelf te 
halen of na bewerking weg te brengen, bovendien sliep 
hij in een eigen bed. Vervolgens arriveerden er vrouwen 
uit Linschoten, Ottoland en ene Geerte Jans ‘die al acht 
dagen weigerde om te eten’. In 1613 werd Marrechien 
Cornelis op verzoek van haar familie tegen betaling van 
72 gulden voor een jaar in het tuchthuis geplaatst ‘om te 
wercken en getracteert te worden gelijck andere tuchte-
lingen’. De voorwaarde luidde ‘dat ze door niemand ge-
zien mocht worden’. Ze bracht haar eigen spullen mee: 
een bed, een peluw, een oorkussen, twee dekens, lakens 
en een tinnen waterpot. 

In 1650 belandde Geertje Dircx, een geliefde van de 
schilder Rembrandt, in het tuchthuis. Zij was niet alleen 
zeven jaar lang, van 1642 tot 1649, het kindermeisje van 
zijn zoon Titus, maar ook de minnares van de kunste-
naar. Nadat hij haar enkele kostbare juwelen schonk die 
aan zijn overleden vrouw hadden toebehoord, dacht 
Geertje dat hij haar nu ook wel ten huwelijk zou vragen. 
Maar Rembrandt had een nieuwe liefde: Hendrickje Stof-
fels. Toen Geertje geld eiste vanwege het niet nakomen 

van gedane trouwbeloften rustte op Rembrandt de plicht 
tot alimentatie. 

Na een onverkwikkelijke strijd met inschakeling van 
bevoegde instanties gelukte het de schilder om haar in 
1650 na overleg met Geertjes familieleden voor de tijd 
van twaalf jaar te laten opsluiten in het tuchthuis te 
Gouda. Na haar verblijf in het huis van de schilder, waar 
meerdere dienstmeisjes voor het huishouden zorgden, 
moet dit een zware periode in haar leven zijn geweest. 
Na vijf jaar zag zij kans om met hulp van een verwante 
ontslagen te worden. Het kamerboek van de stad meldt 
in het kort: ‘de leste mei 1655…Geertge Dirx is ontslae-
gen uit het tuchthuijs’. Een jaar later overleed zij in haar 
geboorteplaats Edam.

Schoenen maken en laken spoelen

Dat de bewoners van het tuchthuis verplicht waren om 
te werken was niet alleen nuttig uit opvoedkundig oog-
punt, maar ook positief voor de financiën. De voornaam-
ste bezigheden bestonden uit kammen en kaarden van 
vlas, spinnen, weven en spoelen van de lakense stof, 
alles ten dienste van de lakenindustrie. Mannelijke ge-
detineerden vonden het beuken van hennep de meest 
afschuwelijke arbeid. Van februari tot november 1611 be-
droeg de bewerkte hoeveelheid 41.550 pond ter waarde 
van 373 gulden en 19 stuivers. Verzet tegen dit onmen-
selijk zware karwei leidde twee keer tot een opstand, die 
met harde hand werd onderdrukt. De opstelling van een 
tuchthuisreglement moest dergelijke ongeregeldheden 
in het vervolg voorkomen. Omstreeks het midden van de 
zeventiende eeuw namen de beukmolens de taak van de 
gevangenen over. 

Een andere activiteit was het maken en herstellen van 
schoeisel, tussen september 1612 en januari 1613 werden 
maar liefst 581 paar schoenen afgeleverd. In diezelfde 
periode deden zich ook enkele ontvluchtingen en uit-
braken voor, wat leidde tot verzwaring van de straf. Het 
tuchthuis trok buiten Gouda al gauw de belangstelling 
en werd tot voorbeeld gesteld in andere plaatsen zoals 
Antwerpen. De stichting stond bekend als ‘een seer groot 
en bequaem Tuchthuys, gesticht uijt haer eygen midde-



19

Ti
di

ng
e 

20
10

len, omme daerinne beslooten te houden den geenen, 
dewelcke in deselve stad ende jurisdictie van dien sich 
quaemen te verloopen’.

De Loterij

Ter versterking van de financiën organiseerden stichtin-
gen vaak een loterij, zo ook de regenten van het tucht-
huis. In februari 1611 begonnen de voorbereidingen en in 
1614 was het zo ver: ‘Versoucken de tuchtvaders de stel-
lage van heure loterie te mogen stellen voor ’t stadhuis’. 
Dat mocht, na afloop van de donderdagse markt kon met 
de opbouw worden begonnen. Trommelslagers gingen 
rond in de straten en overal zag men ingelijste affiches 
(chaerten), op linnen geplakt, versierd met franje. Om 
ook elders in het land aan de actie bekendheid te geven 
schreef Jan J. de Vennip een rederijkersspel: ‘Kort be-
richt, van ’t Tuchthuys, tot onderwijs van alle onbedochte 
joncheyt’, voor opvoering door vier personen. In de prij-
zenkast blonk het uitgestalde zilver, met als hoofdprijs 
een vergulde ‘cop’. Werkplaatsen van edelsmeden als 
Jan Pietersz Goutsmith en Hendrick Kundertorff maak-
ten overuren. Zij leverden enkele honderden lepels en 
een zilveren schaal. Daarnaast waren er nog kustingbrie-

ven (rentebrieven) te winnen. De loterij werd een groot 
succes, de opbrengst gaf het tuchthuis een solide basis 
waarop het gesticht, ondanks incidentele tegenslagen, 
tot ver in de negentiende eeuw kon functioneren. 

Tucht- en spinhuizen behoorden tot gestichten van 
weldadigheid, dus tot de gast- of godshuizen. Dat be-
tekende dat er erfenissen, legaten en donaties aan het 
huis vermaakt mochten worden. Op het binnenplein hing 
ten overvloede een bus waarin bezoekers een gift kon-
den deponeren. Tussen 1615 en 1647 genoot de instel-
ling nog de volgende neveninkomsten: van alle schepen 
die de nieuwe sluis (Mallegatsluis) passeerden 1 stuiver 
en jaarlijks van iedere brandewijntapper zes gulden, van 
de grote sluis – de donkere sluis – vijftien gulden, van 
de turfbelasting achthonderd gulden en van alle herber-
giers, tabak- en wijnverkopers drie gulden.

Alleen hervormde preken

Het godsdienstig onderwijs kreeg voorrang boven leren 
lezen en schrijven. Na hun bezoek aan Amsterdam in 1610 
vertelden de Goudse regenten dat daar vooral op zondag 
veel aandacht aan geestelijke vorming werd besteed. 
Daarvoor gebruikte men Nederlands oudste gevange-
nis-Bijbeltje, getiteld ‘Een cleyn Handtboecxken, waer in 
begrepen zijn Proverbia, de spreuken Salomonis, Ecclesias-
tis, Prediker, Sapientia, ’t Boek der Wijsheyt, Jezus Sirach 
enz.’ De inhoud van zulke boekjes was afgestemd op een 
zedenkundige beoefening van de deugden, overigens 
zonder enige dogmatische inslag. Wellicht is genoemd 
boekje ook gebruikt in het Goudse tuchthuis.

In 1636 verzochten twee regenten namens hun mede-
bestuurders of het mogelijk was zo nu en dan iemand 
voor de gedetineerden te laten preken. De kerkenraad 
van de hervormde (gereformeerde) gemeente droeg dit 
op aan de ziekentrooster Gabriël Vink, die theologie stu-
deerde. Inbreng van andere kerkgenootschappen was 
ondenkbaar, de hervormde kerkenraad had het voorlo-
pig nog voor het zeggen. Die was dan ook zeer ontstemd 
toen de regenten in 1699 een rooms-katholieke binnen-
vader aanstelden. Men dreigde dit als een voorbeeld van 

De Tienedewegspoort, deed tot in de negentiende eeuw dienst als 
gevangenis (samh)



20

Ti
di

ng
e 

20
10

‘paapse stoutigheden’ bij de synode te melden. De zaak 
werd tenslotte overgedragen aan de burgemeesters die, 
zoals gewoonlijk bij dergelijke klachten, geen actie on-
dernamen. 

Proveniers in de achttiende eeuw

Zijn de archiefstukken van het tuchthuis voor wat betreft 
de zeventiende eeuw onvolledig, die van de achttiende 
eeuw verschaffen uitgebreide informatie betreffende 
het aannemen van inwonende proveniers of kostkopers: 
door inbreng van een som geld was men voor de rest van 
het leven verzekerd van verzorging en onderdak. Dat ge-
beurde al vroeg in kloosters en gasthuizen, als welkome 
aanvulling op het budget. Om je aan te melden moest je 
wel de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt, dat vond 
men toen bejaard. 

Het boek waarin de proveniers zijn geregistreerd geeft 
tevens informatie over verschillende ruimten in het 
tuchthuis. In 1638 waren er voor hen al vier kamers be-
schikbaar. De prijzen varieerden naar gelang men alleen-
staand of gehuwd was van 850 tot 4500 guldens. Deze 
mannen en vrouwen woonden aan de noordzijde van de 
voorplaats, in een gebouw dat ‘het kleine Proveniershuis 
van het Tuchthuis’ werd genoemd. Het bestond uit twee 
beneden- en drie bovenkamers met een bergzolder.

In 1767 kregen de proveniers een eigen reglement. 
Van hen werd verwacht dat zij niet vloekten of vuile 
taal spraken en eerbied toonden voor de regenten. Bij 
overtreding was de boete niet gering: zes gulden en zes 
stuivers, wat ten goede kwam aan de diaconie van de 
hervormde gemeente.

’s Morgens luidde het klokje om hen te laten weten 
dat het ontbijt in de keuken gereed stond, ’s zomers om 
acht uur, in de winter een half uurtje later. De gedeti-
neerden zullen dit geluid met gemengde gevoelens heb-
ben aangehoord, zij waren al drie uur eerder gewekt. De 
overige maaltijden werden om twaalf uur in de middag 
en ’s avonds om acht uur opgediend; wie ziek was kreeg 
zijn eten thuisbezorgd. Tussen tien uur ’s avonds en zes 
of zeven uur in de morgen was de deur aan de straat ge-
sloten. 

In het Contractboek uit 1767-1800 zijn de overeenkom-
sten nauwkeurig vastgelegd. Zoals van Justus Bubbeson 
en zijn vrouw Adriana van Pelt. Zij waren beiden 62 jaar 
oud en voor 2100 gulden kregen zij een kamertje toege-
wezen ‘boven de Kaggel’ (kachel). Kleding en kosten van 
de dokter en apotheker waren voor eigen rekening. Was-
sen, stijven en strijken van de kleding, brandstof (turf) 
en verlichting (kaarsen of lampolie) betaalde het huis. De 
locaties droegen de nummers 1 tot en met 16.

Om zo veel mogelijk proveniers te kunnen huisvesten 
installeerde men kamertjes op de rietzolder of (al)gemene 
kamer, op de hoek ‘met een venster’ (kennelijk een uit-
zondering), de verbouwde korenzolder, de kaaskamer en 
de kleerzolder. De regentessenkamer ‘uitzicht hebbend 
op ’s Heeren straat’ (de hoofdstraat) was in 1786 ook be-
schikbaar, maar mochten er nieuwe regentessen worden 
benoemd, dan moest de bewoner die inruilen voor een 
ander vertrek. Dat gebeurde niet en de persoon die In 
1795 deze kamer kreeg toegewezen mocht er op eigen 
kosten een bedstee laten timmeren.

Soms was er op het moment van intrede geen plaats 
beschikbaar, dan zat er niets anders op dan tijdelijk in 
de stad een woning te huren. Zo’n uitwonende (halve) 
provenier genoot verder alle voordelen van het huis en 

Het Catharinaklooster midden in de afbeelding (samh)
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ontving jaarlijks 21 gulden subsidie van de regenten.
Bij zo’n intensief gebruik van de toch al eeuwenoude 

gebouwen was regelmatig onderhoud heel belangrijk, er 
zijn diverse bestekken. Een ervan dateert uit 1778, toen 
werkte men aan verbetering van de kap, de zes schoor-
stenen met rook- en windkappen, muurwerken en een 
nieuwe stenen vloer. Tegelijk werden de goten en af-
voerpijpen gecontroleerd. 

Het tuchthuis in de Franse tijd

Tijdens de periode van de Bataafse Republiek van 1795 
tot 1801 vonden niet alleen pogingen plaats tot reorgani-
satie in het tuchthuis, maar trachtten de Fransen er een 
soort militaire strafgevangenis van te maken. Dat bracht 
het stadsbestuur en de regenten in een moeilijke posi-
tie. 

Veel gedetineerden werden op bevel van de Franse 
autoriteiten opgenomen. Zij waren veroordeeld vanwege 
hun verzet tegen de vijand of gedeserteerd uit hun le-
geronderdelen. Met name het Goudse tuchthuis kreeg 
onder Oranjegezinden een naam. Er werd geen cent voor 
hen betaald, zodat de schuldenlast van het tuchthuis 
voor de jaren 1809 en 1810 steeg tot meer dan 20.000 
gulden. Vorderingen op de staat bleven onbetaald. 

De tijdelijke internering deed Oranjegezinde bestuur-
ders aan den lijve ondervinden dat een verblijf in de ge-
vangenis geen pretje was. Als gevolg hiervan kwamen al 
gauw na de Franse tijd voorstellen ter tafel om de situ-
atie in gevangenissen te verbeteren.

Onder de Franse wetgeving werd het gevangeniswezen 
in 1811 een rijkstaak, hetgeen in 1821 door de Nederland-
se wetgever werd gehandhaafd. Er kwamen verschillen-
de soorten gevangenissen, die nauw samenhingen met 
de rechterlijke indeling die de Franse Code Pénal voor-
schreef: Huizen van Arrest en van Justitie, voor de be-
waring van degenen die voor misdrijven en wanbedrijven 
waren veroordeeld, Provoosthuizen, voor veroordeelde 
militairen, en Huizen van Bewaring. De Goudse gevange-
nis behoorde tot de laatste categorie.

De staat van de gebouwen

In het begin van de negentiende eeuw bestond het tucht-
huis nog steeds uit verschillende grote en kleine gebou-
wen, gescheiden door twee binnenplaatsen. Een eerder 
uitgebracht veiligheidsadvies sloeg men in de wind, met 
als gevolg een verontrustend aantal uitbraken tussen 
september 1811 en april 1812. Timmerlieden en glazen-
makers hadden drie maanden nodig om de aangerichte 
schade te herstellen. 

Een bouwkundig rapport uit 1812 bewees dat het ter-
rein ondoelmatig was ingericht, met veel oud muurwerk 
en onveilige afdelingen. Tegen de muren tussen de beide 
binnenplaatsen – respectievelijk 47 en 22 meter lang 
en dertien meter hoog – stonden dertien hokken voor 
gevangenen aangebouwd en zes proveniersvertrekken. 
Bovendien boden enkele particuliere huisjes aan de rand 
van het terrein een gemakkelijke vluchtweg. Men advi-
seerde om de vertrekken van zware gevangenen van bin-
nen te betimmeren met stevige eiken of grenen planken 
over de oude wandbekleding heen. Dat maakte de da-
gelijkse controle doelmatiger en het belette vrijheidslie-
vende gedetineerden om gebruik te maken van scheuren 
of gaten in de muur. 

In het rapport zijn enkele vertrekken nader omschre-
ven. In het Rasphuis dat plaats bood aan tien mannen, 
werd hout van de brazielboom met een acht- tot twaalf-
bladige zaag tot poeder geraspt. Het was bestemd voor 
de verfindustrie, na bewerking diende het als oranje-
rode textielverf. Boven de ingang luidde een opschrift 
tussen de figuren van twee raspende boeven: 

Dat gij hier ziet, is anders niet, als een vertoning 
zonder stem, Maar in het huys, daar is het kruys, der 
deugniets dwang en luyaarts klem. Hier beeld men af, 
daar is de straf, hier dreygd men, daar geschiedt de 
daad: En alle beyd’, is ’t aangeleyd, om dat de mensch 
zou mijden ’t quaad’. 

Helaas is deze gevelsteen verloren gegaan. Boven het 
Rasphuis lag, enigszins onlogisch, de ziekenafdeling. Het 
Watergat of Donkere Hel bevond zich in een pikdonkere 
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kelder onder de regentenkamer en diende om zwaar ge-
straften een of meer dagen op water en brood te zetten. 
De ruimte kon gedeeltelijk met water worden gevuld, 
dat er door de gestrafte zelf uit gepompt moest worden, 
wilde hij niet verdrinken. De Lichte Hel lag in een kelder 
onder de cipierswoning. Het leslokaal van de gevange-
nen werd met enige boevenhumor ‘het Salomonshok’ 
genoemd, omdat het onderwijs doorgaans bestond uit 
moralistische toespraken (een verwijzing naar Salomo’s 
wijsheid uit de boeken Spreuken en Prediker). Dan waren 
er nog keukens, latrines, het plaatshok, de nieuwe ka-
mer, het ganghok, de onderste en bovenste vlaskamer, 
het oude liedenshok en de vrouwenkamer. In de kapel 
bevonden zich enkele knechtswoningen. 

Uit deze beschrijving blijkt dat het tuchthuis in zijn ge-
heel bestond uit talrijke grote en kleine gebouwen met 
een wirwar van trappen en gangen. In de zomermaan-
den heerste er een ondragelijke hitte, men trachtte dit 
enigszins te verlichten door de hokken te luchten en te 
besprenkelen met bierazijn.

                                                
Het Reglement uit 1815

Tijdens het bestaan van het tuchthuis wisselde niet al-
leen de samenstelling van het personeel regelmatig, 
maar ook de reglementen werden aangepast. Het zou te 
verwarrend zijn om ze in dit artikel allemaal te noemen.

Het reglement dat de regenten in 1815 opstelden was 
bedoeld: ‘[…] om aan een iegelijk precieselijk te doen 
weten waar naar hij zich te gedragen en wat hij te wach-
ten hebbe…als een nieuw blijk van hunne menschlieven-
de zorgen, zo wel als van hun onverzettelijk voornemen 
om tegen het kwade te waken’’. Wie in opstand kwam 
tegen regenten, conciërge of suppoosten kreeg als straf 
dertig tot honderdtwintig ‘bullepeesslagen’ en liep de 
kans om voor korter of langer tijd in de boeien geslagen 
te worden. 

Wie brutaal was of gereedschap verduisterde mocht 
drie dagen of langer logeren in de Donkere Hel op wa-
ter en brood; bij verzwarende omstandigheden kwamen 
hierbij twintig tot vijftig bullepeesslagen (de bullepees 
is het door drogen keihard geworden geslachtsdeel van 

de stier, een voorloper van de wapenstok). Deze straffen 
legde men ook op voor liegen en onwil om te werken. 
Wie gesnapt werd tijdens een poging tot ontvluchten 
werd voor korter of langer tijd in de springboeien of an-
dere ijzers geslagen, eventuele door hem toegebrachte 
schade werd op zijn verdiende werkloon in mindering 
gebracht. 

Behalve aan algemeen slecht gedrag maakten de gede-
tineerden zich schuldig aan sjacheren met of beschadi-
gen van eigendommen van het gesticht, lenen van geld, 
kaartspelen, geschreeuw of andere luidruchtigheid. Wie 
zich echter stil en ijverig gedroeg kreeg in het jaarlijkse 
rapport een gunstige beoordeling van de regenten. In 
1818 stelde het hooggerechtshof te ’s-Gravenhage straf-
vermindering of ontslag voor van 93 gedetineerden we-
gens goed gedrag. Elf mannen en zeven vrouwen moch-
ten de gevangenis direct verlaten. Van 65 mannen en 
tien vrouwen werd de straf met één jaar verminderd. 

Tussen aankomst en vertrek

Bij binnenkomst in het tuchthuis was elke nieuw ingeko-
mene verplicht een certificaat te tonen, als bewijs dat hij 
of zij vrij was van besmettelijke ziekten. Daarna volgde 
een grondige wasbeurt in de badkuip, voor velen een 
zeldzame ervaring. Bij constatering van hoofdluis werd 
het haar kort geknipt of afgeschoren. De eigen kleding 
verhuisde naar het magazijn en voorlopig was de enige 
outfit gevangeniskleding met een goed zichtbaar num-
mer, behorend bij een bepaalde sectie. 

Een zakboekje diende voor registratie van verstrekte 
kleding en beddengoed, verdiend arbeidsloon en zak-
geld (in fictieve munt). Daar de tijd van de fotografie nog 
niet was aangebroken, werd van iedere gedetineerde een 
geschreven portret gemaakt: naam, geboorte- en ver-
blijfplaats, uiterlijke kenmerken etcetera. 

Uit zo’n register blijkt dat er in 1822 vier vrouwen wer-
den opgenomen, daartegenover stond een groot aantal 
mannen: 41 in getal. Sommigen maakten zich opzette-
lijk schuldig aan een vergrijp om verzekerd te zijn van 
een dagelijkse maaltijd en een dak boven het hoofd. Het 
voedsel was zeer eenvoudig, om er meer smaak aan te 



23

Ti
di

ng
e 

20
10

geven of die misschien juist te verdoezelen stond er al-
tijd een fles azijn op tafel.

Bij ontslag bevatte de ‘uitgaanskas’ voldoende geld 
voor reis- en verblijfkosten tot aan de plaats van be-
stemming. Lag die in het buitenland, dan werd er reis-
geld verstrekt tot aan de grensplaats waar men het land 
verliet. De burgemeester aldaar zorgde voor een nieuwe 
uitgaanskas en een paspoort.

Het leven in het Tuchthuis

Op zaterdag kregen de gevangenen schone kleding uit-
gedeeld ‘met inachtneming van orde, betamelijke kies-
heid en stilte’. Eens in de drie maanden nam Iedereen 
een bad in koud, lauw of warm water, dat bepaalde de 
arts. Het hoofd en de voeten kregen in de winter iedere 
veertien dagen een wasbeurt, ‘s zomers elke week. Om 
de drie maanden bezocht elke gedetineerde de kapper. 
De commandant maakte iedere eerste vijf dagen van de 
maand een rondgang om kleding en beddengoed te con-
troleren. 

De bezoekregeling was aan strenge voorschriften ge-
bonden: hoogstens een half uur in een aparte spreekka-
mer in bijzijn van een bewaker. Ontvangen en verzenden 
van brieven stond onder strenge controle. Waren ze in 
een vreemde taal geschreven dan werden ze eerst door 
een commissie beoordeeld. Dat was ook het geval met 
brieven waarin bijzonderheden betreffende het tucht-
huis, beschrijving van bepaalde misdrijven of klachten 
waren beschreven. Briefwisseling tussen gevangenen 
onderling was verboden. 

Koning Willem I stelde in 1821 regels tot verbetering 
van de huisvesting, kleding en voeding. Dat betekende 
dat de werkzalen en andere vertrekken dagelijks werden 
geveegd. Op zaterdag was iedereen druk met schrobben, 
schuren en luchten van de vertrekken. Twee maal per jaar 
werd het gebouw binnen en buiten gewit, zo veel moge-
lijk door eigen mensen. Gezonde gevangenen leverden 
wekelijks hun kleding in bij de linnenvrouw en ontvingen 
daarvoor een verschoning. De strozakken waren eens in 
de vier jaar aan vernieuwing toe, de jaarlijkse portie stro 
van 80 pond werd in gedeelten verstrekt. Verder had ie-

dere vrouw recht op kleding, schoeisel en beddengoed. 
Hangmatten bleken na twintig jaar aan vervanging toe. 
De kleur mutsen voor gezonde vrouwelijke gevangenen 
was zwart, voor de zieken wit. Eens per maand werden 
doeken verstrekt voor de ‘maandelijkse zuivering’. Klee-
derenlapsters hadden tot taak kapotte kledingstukken te 
herstellen. Kleding en beddengoed van de zieken werd 
indien nodig ‘berookt’, waarna het enige tijd in het ma-
gazijn achterbleef.

Vrouwengevangenis

In 1837 werd het tuchthuis als gevolg van de reorgani-
satie van het gevangeniswezen uit 1821 omgezet in een 
(rijks-)correctionele gevangenis, alleen bestemd voor 
vrouwen. De mannelijke gevangenen verhuisden naar 
plaatsen elders in het land. De delicten waaraan de vrou-
wen in het algemeen hun veroordeling dankten waren 
overspel, koppelarij en prostitutie. Van de vrouwelijke 
gestraften die in 1838 het tuchthuis bevolkten hadden 
211 zich schuldig gemaakt aan diefstal. Dat was bijna 90 

Interieur van het Rasphuis te Amsterdam in 1662 (uit Melchior Fokkens, 
Beschrijvinge der wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam)
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procent. Tien waren veroordeeld voor moord of doodslag 
op een kind, vijf voor valsheid in geschrifte, vier voor val-
semunterij, en drie maal twee voor respectievelijk dood-
slag, brandstichting en meineed. 

Voor het beheer, toezicht en huishoudelijke dienst 
waren nu aangesteld: een commandant, commies, hel-
lebaardier of bewaarder 1ste klasse, portier, bewaarsters 
waarvan één tevens de betrekking van linnenvrouw ver-
vulde en een kantinejuffrouw. Voor godsdienstig onder-
wijs: een protestantse en een rooms-katholieke geeste-
lijke en een Israëlitische leraar. 

Beambten voor de arbeid waren: een directeur, eer-
ste commies boekhouder, tweede commies, magazijn-
meester, schrijver en een bediende. De bedsteden wa-
ren vanwege plaatsgebrek vervangen door genummerde 
hangmatten. Tien kinderen zagen in de gevangenis het 
levenslicht of waren te jong om van hun moeder geschei-
den te worden. De meeste veroordeelden behoorden tot 
de categorie 20-35 jarigen. Het Goudse tuchthuis werd 
in die tijd tot de grootste vrouwengevangenissen van het 
land gerekend, er verbleven gemiddeld meer dan 300 
bewoonsters. 

Bijzondere bezoekers: La Sagra, Fry, Heldring
en Van Meerten-Schilperoort

Hoe goed bedoeld reglementen ook waren, de nale-
ving liet vaak te wensen over. Dat blijkt uit rapporten 
van binnen- en buitenlandse bezoekers aan diverse ge-
vangenissen. Die toenemende interesse van filantropen 
werd in een anonieme brochure uit 1840 belachelijk ge-
maakt en beschreven als ‘buitensporige belangstelling 
voor de snoodste, verachtelijkste en onverbeterlijkste 
booswichten’. Toch schetsen juist deze verslagen een 
beeld van het dagelijks leven van de gedetineerden. 

In 1840 bezocht Ramon de la Sagra, lid van de Cortez 
en een autoriteit op het gebied van filantropie en justitie 
de Goudse gevangenis. Zijn oordeel luidde vrij gunstig, 
al ontdekte hij ondanks de strenge voorschriften enkele 
onregelmatigheden. Hij bekritiseerde de houding van de 
vrouwen tegenover de mannelijke bewaarders als uitda-
gend en brutaal, zowel in de werkplaatsen als wandelend 

op de binnenplaats. In de werkzalen zag hij hen breien, 
naaien, spinnen en in strengen binden van wol en ruw 
linnen, dat het gesticht in natura ontving. De slaapzalen 
bevond hij licht en luchtig, hoewel de hangmatten veel 
te dicht op elkaar waren geklemd. Vanwege brandgevaar 
mocht er geen licht gebruikt worden. Het eten leek hem 
van goede kwaliteit, de gevangenen maakten een gezon-
de indruk. In de ziekenzaal telde hij dertig verpleegden 
in ijzeren bedden. 

De gedetineerden stonden om half vijf op en begaven 
zich om vijf uur, na ontvangst van een portie brood naar 
de werkplaatsen. Zij bleven daar tot tien uur. Na de uit-
deling van soep pauzeerden zij tot elf uur. Om drie uur 
in de middag werd er ratjetoe (stamppot) gegeten of een 
andere warme schotel en wandelde men een uur op de 
binnenplaats. Dan was het tot half acht weer werken ge-
blazen. Na de broodmaaltijd zocht men om acht uur de 
slaapzalen op, waar ieder een uur de tijd kreeg om haar 
persoonlijke zaakjes te regelen. 

Dan luidde de bel en was het mond dicht en slapen. 
Deze tijden wisselden met het zomer- of winterseizoen. 
Wat La Sagra bij zijn bezoek opviel was het ontbreken 
van vrouwelijke bewaarsters in de binnendienst. Hij 
vond dit een bedenkelijke personeelsformatie die ver-
lammend werkte op de resultaten van het strafstelsel. 
Het was tevens in strijd met het Koninklijk Besluit van 21 
oktober 1839 waarin stond ‘[…] dat voortaan het toe-
zigt over de vrouwelijke gevangenen zoo veel mogelijk 
zal worden opgedragen aan vrouwen onder de naam van 
bewaarsters.’

Geheel anders luidde het verslag van een groep En-
gelse filantropen die in 1843 het tuchthuis bezocht. Zij 
spraken er hun afkeuring over uit dat de mannelijke be-
wakers overal in het gebouw onbeperkt toegang hadden. 
De bekende Elisabeth Fry uitte bij haar bezoek aan het 
tuchthuis in 1840 ook al kritiek op deze gang van zaken. 
De groep constateerde dat de werkplaatsen op de zol-
ders ’s winters te koud waren en in de zomer ‘vreselijk 
warm’. Zij vonden de slaapzalen juist ‘buitengewoon on-
gezond’ en bevorderlijk voor de onzedelijkheid. De vrou-
wen sliepen in de hangmatten vrijwel tegen elkaar aan en 
dat zonder verlichting of toezicht. 



25

Ti
di

ng
e 

20
10

In de jaren 1846 tot 1849 deed zich in verschillende (over-
volle) gevangenissen in het land een groot aantal sterf-
gevallen voor. Een van de oorzaken was de heersende 
voedselschaarste en de misoogsten, waardoor veel meer 
diefstallen gepleegd werden. De zeer warme zomer van 
1846 maakte het verblijf in de gevangenis bijna ondrage-
lijk. In 1847 steeg het sterftecijfer nog verder vanwege 
de heersende koortsepidemieën. Ds. O.G. Heldring kon 
tijdens een bezoek aan het tuchthuis in 1847 een zaal 
met zeventig vrouwen niet binnengaan vanwege de ‘ver-
peste lucht’ die er hing. Om niet in zwijm te vallen rende 
hij haastig naar buiten. 

Voor de vrouwen in het Goudse tuchthuis moet vooral 
in die jaren het leven een ware beproeving zijn geweest. 
Van 1846 tot 1849 stierven bijna net zoveel vrouwen als 
er in de inrichting geplaatst konden worden. Dat waren 
er ongeveer 300. De enige reactie hierop in Lobatto’s 
jaarboekje was dat de grote hitte in de zomer van 1846 
‘eenen nadeeligen invloed’ had op de gezondheidstoe-
stand in de strafgevangenissen van Gouda en Leiden. 
Pas in 1852 luidde een meer concrete gevolgtrekking 
naar aanleiding van deze tragische sterftecijfers in de 
Geneeskundige Courant: ‘de opsluiting vordert dus vele 
mensenlevens’. 

De gedetineerden kregen van tijd tot tijd ook bezoek van 
de dames Brand en Van Meerten, die hen opbeurden en 
met raad en daad bijstonden. Zij waren landelijk gezien 
de eersten die zich aan deze tot dan toe ondenkbare taak 
wijdden. In 1858 werd meegedeeld ‘[…] dat het getal da-
mes dat de gevangenen bezoekt met 1 is vermeerderd, 
en wel de Roomsch Catholijke Godsdienst belijdende in 
de persoon van J.L.C. von Sternbach’. Er bestond toen al 
een afdeling Gouda van het Nederlandsch Genootschap 
tot zedelijke verbetering der gevangenen, met een be-
stuur van zeven personen.

Getouwtrek om de doden

In een verordening uit 1847 was bepaald dat lichamen 
van overleden gedetineerden zonder aanwijsbare ver-
blijfplaats of familiebetrekking ter beschikking werden 
gesteld van de Rijkskweekschool voor Militaire Genees-
kunde of de Rijks Hogeschool, beiden te Utrecht. Ge-
noemde instellingen zorgden er op hun beurt voor dat de 
geneesheer van het tuchthuis steeds over genoeg ‘lijken-
koffers’ kon beschikken. Toen een gedetineerde vrouw in 
1856 te kennen gaf dat zij na haar dood niet naar Utrecht 
vervoerd wilde worden, respecteerde men dat verzoek. 
De commissie van de administratie echter ‘achtte dit in 
strijd met de bestaande verordeningen en gelastte om 

Sterftepercentages over de gemiddelde bevolking 
in afzonderlijke gevangenissen

Jaar Leeu-
warden

Woerden Hoorn Gouda Leiden

1841 5,9 3,0 3,7 4,2 2,6
1842 4,9 2,1 2,8 4,3 2,0
1843 4,2 2,7 4,0 5,6 2,7
1844 5,0 4,3 3,0 5,9 3,6
1845 7,0 3,3 4,5 4,7 3,3
1846 7,2 4,2 3,8 19,3 15,3
1847 11,9 10,5 12,8 29,4 33,2
1848 11,6 7,9 12,3 32,2 16,2
1849 9,5 11,4 6,8 12,5 9,2
1850 7,4 6,7 6,8 3,5 6,5

Tabel overgenomen uit H. Franke, De macht van het lijden, Amsterdam 
1996, p. 46.

In de Goudse vrouwengevangenis. Litho 19de eeuw. (samh)



26

Ti
di

ng
e 

20
10

voortaan aan zulke wensen geen gehoor te geven‘. In ge-
noemd jaar werden van de negentien ‘anonieme doden’ 
er tien vervoerd naar de Rijkskweekschool en twee naar 
de Hogeschool. Bij de laatste instantie leidde dat tot 
protest vanwege de ongelijke verdeling. Men beloofde 
die voortaan evenwichtiger te doen plaatsvinden.

Een gebouw vol ongedierte

In 1857 bracht de hoofdinspecteur van het Nederlands 
gevangeniswezen, P.W. Alstorphius Grevelink, een be-
zoek aan het tuchthuis. Hij aanschouwde een ‘zeer oude 
en bouwvallige gevangenis, die met niet te verdrijven 
ongedierte was besmet’. In de zomer moest het verblijf 
hier volgens hem ‘schier ondraaglijk’ zijn. Bovendien 
verspreidde een nabijgelegen riool een ondragelijke 
stank. De officier van gezondheid wist hem te vertellen 
dat de gezondheidstoestand van de vrouwen ‘zeer on-
gunstig ‘ was, wat de sterftecijfers bevestigden. Een van 
de hoofdoorzaken was de overbevolking. De 285 vrou-
wen sliepen ‘met eenige kleine kinderen’ in zalen, waar 
de hangmatten volgens de inspecteur ‘één doorlopend 
bed vormden’. Ieder van hen beschikte slechts over 3 tot 
5 m² leefruimte. Er bleek sinds de jaren dertig en veer-
tig weinig veranderd. Grevelink uitte vooral kritiek op 
het ontbreken van cellen, omdat hij van mening was dat 
cellulaire opsluiting voor zedeloze vrouwen ‘zeer aan te 
raden was’. Ds. Heldring signaleerde al tien jaar eerder 
vrouwen die in het tuchthuis meisjes ronselden voor het 
bordeel dat zij na hun ontslag uit het tuchthuis van plan 
waren te beginnen.

Een streep rood laken 

Wie zich bij herhaling aan een overtreding schuldig 
maakte kreeg voortaan een streep van rood laken op 
de mouw genaaid. Aaltje van Willigen overkwam dat, zij 
werd gestraft met acht dagen eenzame opsluiting in de 
strafcel. Een jaar lang miste zij bovendien haar premie-
aantekeningen, wat een financiële strop betekende voor 
Aaltje. Voortaan werd na ieder vergrijp een streep toe-
gevoegd. 

Er was echter ook mededogen: Jaantje Janssens, die 
wegens kindermoord gepleegd in Arnhem tot twaalf jaar 
was veroordeeld, verbleef al zes jaar in de gevangenis. 
Zij gedroeg zich voorbeeldig en was enkele keren voor-
gedragen voor strafvermindering. Dat werd urgent toen 
bleek ‘dat een diep besef van het zware van haar mis-
drijf, gepaard met innig berouw en leedgevoel, reeds se-
dert een geruime tijd haar nederdrukt en een zodanige 
ongunstige invloed op haar gezondheid heeft uitgeoe-
fend, dat zij thans in een kwijnende en zorgelijke toe-
stand verkeert, waarvan bij langer verblijf in de gevange-
nis een spoedig einde van haar nog jeugdig leven is te 
verwachten’. Bij het verzoek aan de minister van justitie 
werd een doktersverklaring ingesloten. Ongetwijfeld is 
in dit geval gratie verleend.
 
De laatste tien jaren

In het laatste decennium van het bestaan van het tucht-
huis deden zich regelmatig meningsverschillen voor met 
het gemeentebestuur inzake financiële kwesties. De stad 
meende namelijk rente te kunnen vorderen van eerder 
verstrekte kapitalen. Het gevangenisbestuur wist dit 
steeds te weerleggen door aan te tonen dat het hier sub-
sidies betrof in plaats van geleend geld. 

Ondanks de verbeteringen in de laatste jaren volde-
den de gebouwen bij lange na niet meer aan de gestelde 

Elisabeth Fry op bezoek in een Engelse gevangenis (www2.gol.com/users/
quakers/fry.htm)
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eisen. De gedachten gingen voorzichtig uit naar ‘een 
nieuw en groter gebouw’, omdat het voor Gouda van be-
lang werd geacht de gevangenis te behouden. In 1854 lag 
er een uitvoerig bestek op tafel voor de vestiging van een 
kantonale gevangenis in een gedeelte van de Looihal, ge-
vestigd in de Pauluskapel van het voormalige collatiehuis 
aan de Jeruzalemstraat. In de achterste lokalen konden 
een gijzelkamer, cipierswoning, privaten en gevangenis-
vertrekken worden gebouwd, met een loopbrug naar de 
Groeneweg: kosten: 2098,07 gulden. Van dit plan wordt 
niets meer vernomen. In datzelfde jaar bedroegen de 
kosten van bestuur, onderhoud van de gevangenis en 
gedetineerden 42.910,21 gulden.

Na veel politiek gesteggel en diverse experimen-
ten werd vanaf het begin van de tweede helft van de 
negentiende eeuw het cellulaire stelsel in ons land in-

gevoerd. Amsterdam opende op 1 oktober 1850 een 
cellulaire gevangenis met een capaciteit van 200 per-
sonen. Nieuwe grote strafgevangenissen versche-
nen in Leeuwarden, ’s-Hertogenbosch, Woerden en 
Hoorn. Langzamerhand behoorde het bestaan van 
de oude gevangenissen in Gouda tot het verleden. 
Het kasteel was al in 1578 gesloopt, de afbraak van de 
Tiendewegspoort werd uitgesteld tot 1854, omdat er 
nog gevangenen aanwezig waren. De Rotterdamse of 
Dijkspoort onderging hetzelfde lot. Voor lichte vergrij-
pen kon het nog gebeuren dat je als straf ‘te pronk’ werd 
gezet op de kaak aan het stadhuis. In juni 1860 vond daar 
de laatste terechtstelling van een veroordeelde plaats. 
Bij Koninklijk Besluit van 4 juni 1861 werd de vrouwen-
gevangenis opgeheven en verhuisden de veroordeelden 
naar de strafgevangenis in Woerden. De protestantse en 
rooms katholieke geestelijke en de Israëlische leraar kre-
gen eervol ontslag. Het doek viel voor het Goudse tucht-
huis. De oude en vervallen gebouwen werden gesloopt.

In 1865 verrees op het braak liggende terrein de Eerste 
Burgerschool voor Jongens. In 1923 werd die verbouwd 
voor de Vereniging van Bijzonder Neutraal Onderwijs 
met de naam Ernst Casimirschool. Resten uit het verle-
den treft men alleen nog aan onder straatniveau. In 1984 
ontdekte de archeologische vereniging Golda bij opgra-
vingen muurresten van het koorgedeelte van de kapel. 
Ook werden er plavuizen, oude scherven van aardewerk 
en enkele skeletten aangetroffen. Die konden niet nader 
worden onderzocht omdat de kisten grotendeels onder 
de bestrating liggen. 

Aankondiging van de sloop van de stadspoorten en de Turfkerk (SAMH)
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eigenlijk niet gerekend kan worden tot de 
echte Goudana, maar wel bijna. Het is nau-
welijks één jaar gedrukt voordat de auteur 
metterwoon naar Gouda kwam. Maar au-
teur en thematiek hebben zoveel betekenis 
gehad voor deze stad, dat het iets oprekken 
van de grenzen van deze rubriek alleszins 
te verdedigen is, zeker in het kader van dit 
themanummer over misdaad en straf in 
Gouda. 

We hebben het hier over een flinterdun boekje van de 
bekende humanist Dirck Volckertszoon Coornhert, met 
de titel Boeven-tucht ofte middelen tot mindering der 
schadelyke ledighghanghers. Het werkje werd in 1587 in 
Amsterdam gedrukt door Harmen Muller, “figuersnyder 
inden Gulden Passer”, maar kende een lange voorge-
schiedenis. Coornhert ontwikkelde zijn gedachten over 
een andere behandeling van gevangenen al in 1567, toen 
hij zelf onder het bewind van de IJzeren Hertog van Alva 
een aantal maanden gevangen zat in de Gevangenpoort 
in Den Haag op verdenking van hulp aan de opstande-
lingen. Met het papier en de inkt die hij daar kreeg om 
zijn verdediging op schrift te stellen, schreef hij een eer-
ste versie van zijn Boeventucht, dat toen nog Discours 
onder verbeteringe van den verstandigen als ondertitel 
droeg. Het manuscript verdween echter in de la, om er 
pas twintig jaar later weer uitgehaald te worden. Inmid-

dels waren de politieke omstandigheden ingrijpend ge-
wijzigd, aangezien de Spanjaarden inmiddels uit Holland 
waren verdreven. Het probleem van de criminaliteit was 
echter niet minder geworden. Dat bracht Coornhert er-
toe zijn oude geschrift in druk te laten uitgeven, maar 
niet voordat hij het op verschillende punten had aange-
past aan de actualiteit.

De kerngedachte in Boeventucht is, dat er een relatie be-
staat tussen armoede en misdaad. Als een van de eersten 
ging Coornhert op zoek naar de oorzaken van criminali-
teit, vanuit de gedachte “dat quade luyden geneselijck 
zijn”. Een belangrijke reden voor crimineel gedrag lag 
volgens hem in het  “ledigh brassen” door armoedzaai-
ers, aangezien velen geen werk hadden en in ledigheid 
hun dagen sleten. Verder stelde hij vast dat de pakkans 
relatief laag was, slachtoffers uit angst voor vergelding 
geen aangifte durfden te doen en dat de doodstraf als 
ultieme sanctie maar weinig ontzag inboezemde. Van-

Boeven-tucht in de editie die is opgenomen in het derde deel van de 
Werken van Coornhert (Amsterdam 1630).

Achter de tralies
Paul H.A.M. Abels

goudana
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Petrus Maillart, die clandestien zielzorg verleende aan 
de rooms-katholieken in Gouda. Hij zat opgesloten in 
een “duister-diep stinkend kot aan de zuidzijde van de 
poorte”. Daar zou hij ruim een jaar vastzitten, voor hij 
de stad werd uitgezet. Volgens stadsgeschiedschrijver 
Walvis heette die plek in de volksmond daarom nog in 
zijn dagen (begin achttiende eeuw) het Patersgat.2 Naast 
deze poortgevangenissen kreeg Gouda in de loop van de 
zestiende eeuw blijkens de criminele vonnisboeken ook 
enkele zogeheten “castimentshuyskens”, waarin jonge-
re overlastplegers voor kortere tijd werden opgesloten. 
Dergelijke huisjes bevonden zich in de Tiendewegspoort 
en de Dijkspoort, dus nabij de overige cellen.3

De ideeën van Coornhert om gevangenen niet louter 
lijfstraffen te geven en op te sluiten, maar aan het werk 
te zetten, vonden begin zeventiende eeuw ook in Gouda 
weerklank. Het stadsbestuur besloot in september 1610, 

daar dat hij vraagtekens plaatste bij de gangbare aanpak 
van criminaliteit in zijn dagen, die immers gekenmerkt 
werd door strenge lijfstraffen en veelvuldige toepassing 
van de doodstraf. 

Coornhert pleitte voor een andere benadering. Hij 
vroeg bestuurlijke aandacht voor lediggang, adviseerde 
een betere registratie van criminelen, eiste minder cor-
ruptie bij de wetshandhavers en lanceerde het idee van 
speciale werkhuizen, waarin criminelen en andere over-
lastgevenden dwangarbeid moesten verrichten. Volgens 
hem ging er van een jarenlange dwangarbeid een gro-
tere afschrikwekkende werking uit dan van een lijfstraf of 
een snel voltrokken doodvonnis. Bovendien ging er een 
opvoedende werking van uit, was de samenleving voor 
lange tijd verlost van de crimineel en leverde diens werk 
ook nog economisch nut op. Coornhert meende dat het 
opleggen dwangarbeid zelfs diende te geschieden voor-
dat er sprake was van crimineel handelen, als een vorm 
van preventie om lediggangers af te houden van het cri-
minele pad.1

Hoewel de voorstellen van Coornhert ver afstaan van de 
behandeling van gevangenen die we heden ten dage als 
beschaafd en menselijk beschouwen, wordt hij toch ge-
eerd als grondlegger van het moderne denken over het 
gevangeniswezen in Nederland. Niet voor niets heet de 
belangenvereniging voor geïnterneerden de Coornhert-
liga. Zijn ideeën leverden ook in zijn tijd al inspiratie op 
voor een nieuwe aanpak van criminaliteit; ook in Gouda. 
In deze stad werden misdadigers doorgaans opgesloten 
in duistere cellen, die aangebracht waren in de diverse 
stadspoorten. Het meest berucht in dit verband was de 
Tiendewegspoort, omdat zich daarin ook een speciale 
“examineercamere” bevond, waarin verdachten met be-
hulp van een pijnbank tot een bekentenis gedwongen 
werden. Het was in dit cellencomplex, waar de bekende 
doopsgezinde martelaar Faes Dirxz. in 1570 (drie jaar 
nadat Coornhert even verderop in de Haagse Gevan-
genpoort zijn eerste versie van Boeventucht schreef) 
bekende een ketter te zijn en zijn laatste dagen door-
bracht voordat hij op de Markt ter dood werd gebracht. 
Op dezelfde locatie belandde in 1623 de jezuïetenpater 

1. A.-J. Gelderblom e.a. (red.), Boeventucht. Dirck Volckertszoon Coorn-
hert (Muiderberg 1985).
2. I. Walvis, Goudse en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken, 
onder 1623. Manuscript Streekarchief Midden-Holland. Er wordt 
door de auteur dezes e.a. gewerkt aan een integrale tekstuitgave, 
voorzien in 2010. 
3 A. Hallema, Geschiedenis van het gevangeniswezen, hoofdzakelijk in 
Nederland (’s-Gravenhage 1958) 68 e.v.
4 P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda (Hilversum 2002) 
406-407.
5 Koninklijke Bibliotheek ’s-Gravenhage, signatuur 504 A 32.
6 F.C. van Boheemen, Th.C.J. van der Heijden (red.), Retoricaal me-
moriaal (Delft 1999) 279-290.
7 M. Docter, M. van Delft, ‘Goudse rederijkerskamers in een roerige 
tijd (1546-1642), in: N.D.B. Habermehl e.a. (red.), In de stad van die 
Goude (Delft 1992) 212.

Deel van titelpagina van het boekje van Jan Jacobsz. de Vennip uit 
1611.
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overigens in navolging van enkele andere Hollandse ste-
den, ook een werkinrichting voor criminelen op te zetten. 
Dit tuchthuis zou gevestigd worden in het voormalige pa-
tershuis van het Catharinaklooster aan de Groenweg. Om 
aan voldoende middelen te komen schreef het Goudse 
stadsbestuur in februari 1611 een loterij uit, waarmee in 
heel Holland aan fondswerving werd gedaan.4 
 

Een tuchthuis voor iedereen

Om meer bekendheid te geven aan het initiatief van 
het Goudse stadsbestuur en de loftrompet te steken 
over het nieuwe dwangmiddel van de overheid, liet de 
schoolmeester van het Heiligegeest Weeshuis in Gouda, 
Jan Jacobsz. de Vennip, een klein boekje drukken.5 In dit 
boekje gaf hij op rijm een “kort berecht vant tucht-huys 
tot onderwys, vermaninghe ende waerschouwinghe van 
alle onbedochte joncheyt”, waarin hij lof toezwaaide aan 
de initiatiefnemers.

Met recht comt haer eere toe, tot allen uren
Die alsulcke tuchtinghe soo hebben bedacht
Als t’Amsterdam, te Haerlem en binnen de Goutsche 
mueren
Al reede seer loffelick is te weghe ghebracht”.

Een directe verwijzing naar Coornhert en diens Boeven-
tucht is in dit stuk niet terug te vinden. Toch bevat het 
betoog van de Goudse schoolmeester veel elementen, 
die ook zijn geleerde stadgenoot een kwart eeuw eerder 
naar voren bracht. Zo constateert ook hij dat de gebrui-
kelijke straffen die door justitie worden opgelegd, weinig 
effect sorteren. In plaats daarvan zouden ‘nietsnutten 
en luiaards’ aan het werk gezet moeten worden, omdat 
zij daarmee van kwade gedachten afgehouden werden. 
“Want een ledich mensch is een duyvels oor-cussen”, 
aldus de onderwijzer van het Goudse weeshuis. 

Het grootste gedeelte van zijn betoog besteedt De 
Vennip echter aan de rechtvaardiging van dwangarbeid. 
Volgens hem heeft elk mens zijn eigen tuchthuis, aange-
zien iedereen moet werken in het licht des aanschijns in 
de hoop op de verlossing Gods. Een lange reeks van be-

roepsgroepen laat de schoolmeester daarna de revue pas-
seren, inclusief zijn eigen vakbroeders (“Vive la plume is 
met recht u advys”). Dat er gewerkt moet worden is ieders 
lotsbestemming en in dat licht bezien is het volgens hem 
dan ook alleszins redelijk om lediggangers en criminelen 
tot werk te verplichten.

Het boekje van De Vennip, dat niet in Gouda maar in 
Rotterdam werd gedrukt, wordt afgesloten met een door 
hem geschreven kort esbatementspel (rederijkersspel). 
Hij noemt het een tafelspel en laat hierin vier personages 
opdraven (Goet Onderwijs, Onbedochte Ionckeyt, Onbe-
dwonghen Lust en Straffe Godts). De clou van het toneel-
stukje ligt voor de hand: wie niet vlijtig leert en werkt en 
zich overgeeft aan bandeloosheid, zal de toorn van God 
over zich afroepen. Het is niet bekend of het spel ook 
daadwerkelijk is opgevoerd door de Goudse rederijkers-
kamer De Goudsbloem, bijvoorbeeld ten behoeve van de 
fondswerving voor het tuchthuis. Helemaal onwaarschijn-
lijk is dat niet, aangezien in het boekje van De Vennip ook 
een sonnet is opgenomen van de hand van de schilder 
Wiert Claeszoon, die in deze jaren keizer van de Goudse  
rederijkerskamer was. Ook het andere gedicht is van een 
rederijker, die ondertekende met “L.P. Godt Leeft’ Die ‘t 
Al Gheeft”.6 De Vennip zelf was ook actief voor deze ka-
mer, onder de zinspreuk “”Buycht den rijs groen”.7 

Waarde

De hierboven besproken boekjes zijn letterlijk van on-
schatbare waarde, aangezien van beide werkjes voor zover 
bekend maar één exemplaar is overgeleverd. Het invloed-
rijke Boeventucht is in 1630 herdrukt in het derde deel van 
de Werken van Coornhert. Ook deze folianten zijn zeer 
zeldzaam en daarmee kostbaar, maar zij zijn wel integraal 
raadpleegbaar in de digitale bibliotheek van de nieuwe 
Coornhertstichting (http://www.coornhertstichting.nl)  
Gelukkig is er in 1985 nog een integrale tekstuitgave op 
papier verschenen bij Dick Coutinho in Muiderberg, voor-
zien van een gedegen inleiding door A.J. Gelderblom. Het 
werkje van schoolmeester De Vennip is helaas alleen in te 
zien in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, in het ori-
gineel maar ook op microfilm.
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vert’, een persoon die bij ouderen nog de 
nodige emoties losmaakt. Johannes Corne-
lis Balvert, beter bekend als Han, werd in 
1916 geboren als zoon van een boerengezin 
in Moordrecht. Jan Kompagnie schreef een 
boek over Han Balvert, getiteld De schrik van 
Gouda. 

Zoals gezegd spreekt Balvert sterk tot de verbeelding. 
Men mag hem zien als de personificatie van het kwaad 
in de regio. Zijn handelen heeft mythische vormen aan-
genomen. Hij zou schuldig zijn aan de moord van maar 
liefst zes personen onder wie Toon Pille uit Waddinx-
veen, Edie van Reenen, een journalist uit Woerden, Ro-
kus Vonk, de burgemeester van Bodegraven, Bertus van 
Hoevelaken een garagehouder uit Oudekerk aan den IJs-
sel en de beide Gouwenaars Andries van Wijngaarden en 
Frits Stolk. Over de laatste gaat het verhaal dat hij zijn 
slachtoffer vastgebonden aan een touw achter zijn motor 
zou hebben meegesleurd van Hekendorp naar Gouda. 

In het boek leren wij Balvert kennen als een lastige 
jongeling. Op school kan hij moeilijk meekomen. Hij valt 
op door zijn agressieve gedrag. Volgens een oud klas-
genoot had hij een sterk minderwaardigheidscomplex 
en “leefde hij van sarren en pesten”. Blijkbaar heeft hij 
hiermee – ook op latere leeftijd - zijn intellectuele te-
kortkomingen willen compenseren. In zijn arbeidzame 
leven is hij evenmin succesvol. Het gezegde twaalf am-

De schrik van Gouda: 
het optreden van de sd’er han balvert in midden-holland

Ronald van der Wal

uitgelezen

bachten, dertien ongelukken gaat in dit geval ook op 
voor Balvert. 

Het nieuwe regime biedt voor Balvert nieuwe mogelijk-
heden. Hij treedt al in de zomer van 1940 als monteur 
in Duitse dienst bij het Heeres Kraftfahr-Park (hkp), een 
onderdeel dat voertuigen repareert voor de Wehrmacht. 
Balvert dient aan het Oostfront en in Griekenland. In 
september 1944 keert hij na een langdurig herstel als ge-
volg van een bedrijfsongeval terug naar Gouda. Hij meldt 
zich bij de Ortskommandant voor bonkaarten. Omdat hij 
op dat moment geen werk heeft, introduceert deze hem 
bij de Sicherheitsdienst (SD) aan de Ridder van Catsweg, 
alwaar men verlegen zit om personeel. De chef van de 
SD, Hauptscharführer Heinrich Rennen, neemt hem on-
middellijk aan als Kriminal-angestellte. Ervaring op het 
gebied van de opsporing is blijkbaar niet vereist. 

Het is verbazingwekkend hoe Balvert zich in amper 
drie maanden tijd ontpopt als de Schrik van Gouda. 

Mei 1945: Balvert achter in de auto waarin hij van Doetinchem naar 
Gouda vervoerd (sahm)

32



33

Ti
di

ng
e 

20
10

Wanneer hij in december 1944 wordt overgeplaatst naar 
de Achterhoek heeft hij een spoor van verwoesting ach-
tergelaten. Hij is dan betrokken geweest bij maar liefst 
zes moorden, mishandeling en vermoedelijk ook roof. 

Centraal in dit boek staat de vraag of Balvert ook 
daadwerkelijk de moorden die hem worden aangewre-
ven, heeft gepleegd. Aan de hand van de originele ge-
tuigenverhoren en rechtbankverslagen, hier en daar aan-
gevuld met interviews met nabestaanden en getuigen 
reconstrueert Jan Kompagnie het verhaal van Balverts 
korte maar uiterst gewelddadige aanwezigheid in de 
Goudse regio. Hij laat zien waar de betrokkenen elkaar 
aanvullen en elkaar tegenspreken. Balvert zelf legde tal 
van tegenstrijdige verklaringen af. Deze methode van 
geschiedschrijving heeft het voordeel dat de lezer inzage 
krijgt in de originele stukken en zich zelf een oordeel kan 
vormen. De keerzijde van deze methode is dat het ver-
haal veel herhalingen bevat.

De SD

Jammer is dat de er weinig aandacht is voor de context. 
De situatie waarin Gouda in het najaar van 1944 verkeert 
wordt slechts in anderhalve bladzijde beschreven. Ook 
over de SD komen wij behalve enkele korte mededelin-
gen over de organisatie weinig te weten en dat is in het 
licht van de gebeurtenissen een gemis. De geschiede-
nis van de SD neemt namelijk in het najaar van 1944 een 
verontrustende wending. De SD is sinds de zomer van 
1940 in ons land actief. Samen met de Sicherheitspolizei 
(Sipo) bestrijdt hij de tegenstanders van het nazisme. De 
SD is verantwoordelijk voor het inlichtingenwerk en is 
in eerste instantie belast met het maken van zogeheten 
Stimmungsrapporte. Dit zijn wekelijkse verslagen waarin 
de stemming onder de bevolking in het bezette gebied 
wordt weergegeven. De Sipo is belast met de executieve 
taken, dat wil zeggen de opsporing, arrestatie en het 
verhoor van “deutschunfreundliche” elementen.

Beide diensten staan onder bevel van de Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und SD (BdS), die zich met zijn staf 
in Den Haag vestigt. Naast dit hoofdbureau zijn er de 
Aussenstellen en Aussenposten. Gouda wordt pas in de 
zomer van 1944 tot Aussenposte gemaakt. Waarom Gou-
da deze twijfelachtige eer te beurt valt, is niet duidelijk. 
Dit is zeker nader onderzoek waard. 

In de zomer van 1944 worden de eerste tekenen van 
verharding zichtbaar. Het is niet alleen een reactie op de 
geallieerde invasie, maar vooral ook op het toenemende 
verzet van de Nederlandse bevolking. Eerst komt de ge-
hele Duitse berechting van illegale werkers te vervallen. 
Kort hierop gaat van de Höhere SS und Polizeiführer in Ne-
derland, Hans Albin Rauter, een officieel bevel uit naar de 
Sipo, de Ordnungspolizei en de Landwacht volgens welke 
verzetsstrijders die met wapens werden aangetroffen ter 
plekke dienen te worden geëlimineerd. Wie later wordt 
gepakt moet bij de dichtstbijzijnde Diernststelle van de 
Sipo en de SD worden afgeleverd. Dit zogeheten Nieder-
machungsbefehl, door de historicus L. de Jong vertaald 
als het afmaakbevel, is bedoeld om onverbiddelijk af te 
rekenen met iedere daad van verzet. 

1. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoor-
log. Deel 10b, Het  laatste jaar, Den Haag 1981, pp. 324-339; M. Croes, 
P. Tammes, “Gif laten wij niet vootbestaan”. Een onderzoek naar de 
overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, Amsterdam 
2006, pp. 100-117 en 140-143. 

Balvert geboeid tussen zijn bewakers. (sahm)
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Het Niedermagungsbefehl laat echter in het midden wat 
er precies met de arrestanten moet gebeuren. Instructies 
volgen pas halverwege augustus. Dan wordt duidelijk dat 
de Sipo in de plaats moet treden van de opgeheven ge-
rechten. De strafoplegging is voor deze gelegenheid ver-
eenvoudigd tot doodstraf, concentratiekamp, arbeidsin-
zet of vrijspraak. Formeel moeten de arrestantenlijsten 
nog aan de BdS of Rauter worden voorgelegd. Achter de 
naam wordt de voorgenomen straf vermeld. Als gevolg 
van het toenemende aantal arrestanten en het uitvallen 
van de belangrijkste verbindingen, waaronder de post-
dienst en de spoorwegen, worden veel zaken telefonisch 
of via de radio afgehandeld. Uit de praktijk blijkt dan ook 
des te meer dat de Aussenstellenleiter vanaf dat moment 
bevoegd en verplicht is zonder ruggespraak met de BdS 
zijn maatregelen uit te voeren. 

Op 4 september – een dag vóór Dolle Dinsdag – wor-
den de teugels verder aangetrokken met onder meer een 
samenscholingsverbod van meer dan vijf personen en de 
invoering van een landelijke spertijd, die om 20.00 uur 
ingaat. Op samenwerking met de vijand, verhindering 
van de uitvoering van een Duitse opdracht, verzet tegen 
maatregelen van de bezettende macht, verstoring van de 
openbare orde, benadeling van het arbeidsproces en het 
in gevaar brengen van de publieke voorzieningen staat 
vanaf dat moment de doodstraf. 

Nog diezelfde dag voegt de BsD Schöngarth de SD en 
de Sipo samen. Vanaf dat moment wordt niet langer ge-
sproken van Aussenstellen maar van Einsatzkommandos. 
Deze naamsverandering staat in wezen symbool voor de 
radicalisering van de Duitse terreur. In plaats van inlich-
tingen vergaren, moeten de SD-ers vanaf dat moment 
met de Polizisten executieve taken uitvoeren. Aangezien 
het werk nu toch niet meer neer zou komen op recher-
cheren, maar voornamelijk op het handhaven van de 
heersende uitzonderingstoestand, patrouilleren en ge-
wapende acties tegen verzetskernen, was het geen pro-
bleem dat de SD-ers geen politieopleiding hadden geno-
ten. Schieten kunnen ze immers wel, zo geven Croes en 
Tammes in hun studie aan. 1

Op 11 september krijgen de Einsatzkommandos hun 
orders. Het komt er vanaf dat moment op aan “door zo 

effectief mogelijke acties de Nederlanders te tonen dat 
de Sipo (en de SD) juist nu overal toeslaat”. Eventuele 
Todeskandidaten die op de lijsten van de Aussenstellen-
leiter staan vermeld worden niet onmiddellijk geëxecu-
teerd, maar “opgespaard” voor represaillemaatregelen. 

Het laatste kwartaal van 1944 kenmerkt zich door toe-
nemende intimidatie en terreur van de kant van de be-
zetter. Tegen iedere vorm van verzet wordt keihard op-
getreden. Het gaat hard tegen hard. Het is duidelijk dat 
het handelen van de commandanten van de Einsatzkom-
mando’s vooral aan hun eigen inzicht wordt overgelaten. 
De Nederlandse politie wordt steeds meer buiten spel 
gezet. Zoals in het boek van Kompagnie staat beschre-
ven is een van de eerste acties waarbij Balvert betrokken 
was, de ontwapening van de Goudse politie. Ook elders 
in het land is dit het geval. In Gouda is het politiebureau 
de bewaarplaats van de arrestanten van de SD. SD-me-
dewerkers, onder wie Balvert, lopen in en uit en kunnen 
vrijelijk beschikken over de arrestanten. We krijgen niet 
de indruk dat de Goudse politie hier nog enige invloed 
op had. De agenten moeten dansen naar de pijpen van 
de bezetter.

Dat een persoon als Balvert in een dergelijk klimaat 
van wetteloosheid, intimidatie en terreur uitstekend kon 
gedijen, behoeft geen nadere uitleg. Bovendien krijgt 
hij alle ruimte. Volgens Kompagnie komt dat omdat zijn 
broodheer Rennen steeds minder overwicht over hem 
heeft. Regelmatig hebben zij ruzie. Overigens krijgen wij 
uit het verhaal niet bepaald de indruk dat er in de SD-
Dienststelle aan de Ridder van Catsweg sprake was van de 
bekende Duitse ordnung en gründlichkeit. Men lijkt het 
niet zo nauw te hebben genomen met de regels, noch 
met de discipline die in dergelijk orgaan zou moeten 
heersen. Alcohol vloeide er rijkelijk.

Van dader naar slachtoffer

De laatste hoofdstukken geven een fraai beeld van de 
rechtsgang. Wat opvalt is dat Balvert zich veel meer 
slachtoffer voelde dan dader. Op geen enkel moment 
heeft hij zich schuldig gevoeld aan de aan hem ten laste 
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gelegde misdrijven. Zijn verweer is dat het oorlog was, 
hij was in dienst van het Duitse leger en voerde uit wat 
hem bevolen was.

 Hij was naar zijn zeggen tijdens zijn gevangenschap 
ernstig mishandeld. Zijn casus wordt zelfs opgevoerd in 
het onderzoek dat in 1950 is gedaan naar de wantoe-
standen in de na-oorlogse gevangenkampen. Balvert 
schreef verschillende brieven naar de onderzoekscom-
missie. Zoals Kompagnie aangeeft, geven deze brieven 
een verrassend inzicht in zijn psyche; ze staan namelijk 
vol van verongelijktheid. Overigens blijven de betrokken 
politiemensen die hem arresteerden alsmede zijn bewa-
kers ontkennen hem te hebben mishandeld. 

Dat men onder de indruk is van zijn misdaden, lijdt 
geen twijfel. De officier-fiscaal in Gouda noemde Balvert 
“het ergelijkste geval in mijn district”. Na uitvoerig on-
derzoek werd hij schuldig geacht aan vrijwillige dienst-
neming in Duitse krijgsdienst, aan medewerking aan de 
bezetter bij het opsporen en arresteren van personen in 
de omgeving van Gouda en Doetinchem en aan moord 
met voorbedachten rade op Frits Stolk en Andries van 
Wijnbergen. De eis luidde levenslang met vermelding dat 
ook de doodstraf had kunnen worden opgelegd, maar dat 
daar vanwege de jeugdige leeftijd waarop hij zijn daden 
had begaan van werd afgezien. Toen hij zijn misdaden 
beging was hij 28. Mede op grond van een psychiatrisch 
onderzoek luidde het uiteindelijke vonnis dat in 1950 te-
gen Balvert werd uitgesproken: twintig jaar met aftrek 
van voorarrest. In 1959 kwam Balvert vervroegd vrij. Hij 
vertrok onmiddellijk naar Duitsland. 

Het zou ook hier verhelderend zijn geweest wanneer 
de zaak Balvert in een wat breder perspectief zou zijn 
geplaatst. Welke straffen kregen bijvoorbeeld andere 
collaborateurs die soortgelijke misdrijven hadden ge-
pleegd? Speelde daar ook de ‘jeugdige’ leeftijd en de 
uitkomsten van psychologisch onderzoek een rol? Ver-
gelijkingsmateriaal ontbreekt en hierdoor blijft de zaak 
Balvert geïsoleerd. Daartegenover staat dat vooral deze 
laatste hoofdstukken onmisbaar zijn om een goed beeld 
te krijgen van de persoon Han Balvert.

Met de Schrik van Gouda heeft Jan Kompagnie niet al-
leen een waardevolle bijdrage geleverd aan de Goudse 

geschiedschrijving, maar ook aan die van de bezetting 
in het algemeen. Door het gedetailleerde verslag aan de 
hand van verhoor-, rechtbankverslagen en interviews 
krijgen we inzicht in het leven en de gedragingen van de 
oorlogsmisdadiger Han Balvert. Het toont ons vooral de 
vele valkuilen waarmee politie en justitie na 1945 in deze 
en andere soortgelijke strafzaken zijn geconfronteerd. 

Opvallend is dat er na het vonnis in 1950 over Balvert 
de wildste verhalen zijn rondgegaan. Hij zou meerdere 
moorden op zijn geweten hebben, terwijl het Gerechts-
hof ‘slechts’ twee moorden bewezen acht. Daarvoor is 
hij ook veroordeeld. Van de rechtszaak werd uitvoerig 
verslag gedaan in de Goudsche Courant. De mythe die 
daarna rond Balvert is ontstaan, toont aan hoe kort het 
geheugen vaak kan zijn. Jan Kompagnie heeft de feiten 
nog eens op een rij gezet en daarmee heeft hij de mythe 
rond Balvert ontrafeld. 

Jan H. Kompagnie, De schrik van Gouda. Het optreden van 
Sd’er Han Balvert in Midden-Holland, is uitgegeven bij 
Uitgeverij Waanders en verkrijgbaar in de Goudse boek-
handels. 
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Peter van Eijkelenburg

‘Mijn eerste buitenlandse leerling was een meisje uit 
Spanje. Echt ‘n bijdehandje. Vanaf begin jaren zestig 
kwamen langzaam de Marokkaanse leerlingen. Later ook  
Turkse kinderen, maar veel minder. Toen kwam eigenlijk 
al vrij snel de grote ommekeer voor het openbaar onder-
wijs. We groeiden ineens niet meer, ondanks de komst 
van de allochtone kinderen.

Die vormden op zeker moment de meerderheid op de 
openbare lagere scholen. Omdat minder Nederlandse 
ouders hun kinderen bij ons op school deden. Ook niet-
gelovige mensen kozen vanaf toen voor een van de chris-
telijke scholen. Omdat daar ook goed onderwijs gegeven 
werd, maar toch vooral omdat daar veel minder buiten-
landse kinderen zaten.

De onderstroom is hier vanaf het begin geweest : ‘Wij 
motten de Marokkanen niet’. Het is echt mijn overtui-
ging dat bij heel veel mensen dat het overwegende sen-
timent was en nog is. Ze vonden: ‘Zij horen hier niet, laat 
ze opdonderen’.

En wij merkten dat al veertig jaar geleden op de open-
bare scholen. Christelijke scholen, het bijzonder onder-
wijs, mogen leerlingen weigeren. Het openbaar onderwijs 
mag dat niet en dat is een groot goed. Maar het beteken-
de dat de confessionele scholen een halt toeriepen aan 
de instroom van buitenlandse kinderen. Die jeugd was 
daardoor dus op het openbaar onderwijs aangewezen. 
En ons publiek was daar weer niet blij mee en stuurde 
hun kinderen naar het bijzonder onderwijs. Daarom zeg 

‘Strijd om het  
openbaar onderwijs  
in Gouda hebben we 
wel verloren’

Jan Wilterdink 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 Jan Wilterdink (1923 )

ik dat we in Gouda de strijd om het openbaar onderwijs 
hebben verloren.

Met de gemeente hebben we geprobeerd die ontwik-
keling om te draaien. De laatste vijf, zes jaar voor mijn 
pensioen heb ik gewerkt bij de opvang voor anderstalige 
kinderen. Een opvangklas van één leerjaar, voordat ze 
naar de basisschool zouden gaan. De Opvang, dat was 
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ook de naam van het instituut, en het was gevestigd in 
de Patersteeg. We probeerden de kindjes in dat ene jaar 
al zoveel mogelijk Nederlands te leren, zodat ze niet met 
een enorme achterstand naar de basisschool zouden 
gaan.

Kweekschool

Ik ben een boerenzoon uit Kotten, een buurtschapje bij 
Winterswijk. Mijn vader had een gemengd bedrijf: hij 
hield koeien, varkens en kippen, en verbouwde rogge, 
haver, aardappelen en bieten. Hij deed alles met één 
paard en ‘n ploeg.

De meeste mensen in die streek waren vrijzinnig her-
vormd, niet streng gelovig dus. Wij ook niet. Af en toe op 
zondag naar de kerk, afhankelijk van welke predikant de 
beurt had. Voor het eten heel snel even bidden, alleen 
maar: ‘’Here, zegen deze spijzen amen’’.

Kotten had een eigen openbaar schooltje. Daar ging 
ik naar toe, dat was vanzelfsprekend. De paar gerefor-
meerde kinderen in de omgeving gingen in Winterswijk 
naar school, de paar katholieken net over de grens, in 
Duitsland dus.

Ik was het oudste kind thuis. De gewoonte in boeren-
gezinnen was dat de oudste zoon de vader opvolgde. 
Maar mijn jongere broer zag slecht, had al vroeg een bril 
nodig en had het moeilijker op school. Daarom ging hij 
bij mijn vader op de boerderij werken en mocht ik naar 
de ULO in Winterswijk. Dat was echt vrij uitzonderlijk in 
die tijd.

Na die vierjarige ulo wilde ik nog doorleren. Maar met 
ULO kon je toen niet veel andere opleidingen doen dan 
de kweekschool. Dus ik ging naar de rijkskweekschool in 
Doetinchem, 30 kilometer met de bus of de trein. Maar 
wilde ik toen eigenlijk echt wel onderwijzer worden? Ik 
kan me niet herinneren dat ik toen al een actieve keuze 
voor dat beroep gemaakt heb. Wel waren drie broers van 
mijn vader onderwijzer. Het zat dus al in de familie. Mis-
schien hebben die drie ooms een rol gespeeld bij mijn 
gang naar de kweekschool, denk ik achteraf.

Ik weet wel dat ik heel bewust verkeersvlieger wilde 
worden, bij de KLM. Dat heb ik ook geprobeerd, maar bij 
de medische keuring viel ik door de mand vanwege mijn 
kleurenblindheid. Ik kon de drie heel kleine lichtjes aan 
het eind van het lokaal niet van elkaar onderscheiden. 
Afgekeurd.

Ligthartschool 

Zo rolde ik dus eigenlijk een beetje ongemerkt het on-
derwijzersbestaan in. Het diploma van de kweekschool 
haalde ik in 1943 en al twee dagen later stond ik voor de 
klas. Dat was in Leiden, op een school waar een van m’n 
ooms werkte. Ik kreeg er de klas van een onderwijzer die 
had moeten onderduiken.

Leiden, dat was een totaal andere wereld voor mij. Ik 
had bijvoorbeeld nog nooit van mijn leven een vlo gezien. 
Nou, op die school zaten ze volop. De school was op de 
Binnenvestgracht, een buurt met nou niet het allerbeste 
publiek. Ik woonde in bij een van mijn tantes. Als zij een 
vlo bij me ontdekte, werd ze ontzettend woest.

Na een paar jaar solliciteerde ik in Gouda. Gewoon de 
eerste onderwijzersvacature op een openbare school 
die ik in de krant zag. Natuurlijk koos ik wel bewust voor 

Per roeiboot tijdens schoolreisje:  staand met zonnebril waarschijnlijk 
docente Johanna Schoen (collectie Wilterdink)
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openbaar. Ik had elders trouwens ook weinig kans, want 
je moest als onderwijzer de beginselen van de school on-
derschrijven. Maar mijn band met Gouda ontstond dus 
geheel toevallig, net zoals ik min of meer bij toeval on-
derwijzer was geworden.

Het ging om de Jan Ligthartschool in de Prins Hendrik-
straat, onder schoolhoofd Swanenburg. Op mijn eerste 
dag kwam ik voor een dichte schooldeur. Prinses Marijke 
was net geboren. En de kinderen van alle scholen in Gou-
da waren die dag naar de Schouwburg, om de geboorte 
van het nieuwe prinsesje te vieren.

Ik kreeg op de Ligthartschool de vierde klas. Met hoofd 
Swanenburg kon ik het erg goed vinden. Vooral door 
hem was de Ligthartschool vernieuwend bezig voor die 
tijd. We lieten de kinderen toen al werken in groepjes, in 
plaats van dat alles klassikaal ging. Meer zelfwerkzaam-
heid dus voor de leerlingen. En dat sloeg aan. We kregen 
er meer leerlingen door. Die school was nogal in. Het was 
echt een kei van een school. Mede daardoor werd Swa-
nenburg later gevraagd in Den Haag te komen werken, 
als inspecteur gemeentelijk onderwijs.  

De Ligthartschool kende een heel goede sfeer onder-
ling, ook met de kinderen. We gingen elk jaar een week-
je op schoolreis, met de fiets naar Noordwijkerhout. 
Schoolknecht Slobbe ging dan mee en regelde onderweg 
het verkeer. Met zo’n pannenkoek, net als de oversteek-
moeders toen. Een goeie kracht, beetje laconieke man. 
Hij droeg altijd een heel mooie cape, die hij nonchalant 
over z’n fiets hing. Als iemand ‘m steelt, heeft die per-
soon de jas kennelijk harder nodig dan ik, zei hij.

Schoolparkieten

In 1958 werd ik hoofd van de Springplank, toen nog een 
houten noodschool aan de Willem de Zwijgersingel. In de 
winter nauwelijks warm te stoken. Ik heb meegemaakt 
dat ’s ochtends vroeg de inkt in de lessenaarpotjes be-
vroren was. Een keer was de hoofdkraan van de water-
leiding bevroren, die zat buiten in een put. De gemeente 
stopte de put vol met stro en stak dat aan, om de kraan 
te ontdooien. Maar door de rookontwikkeling overleef-
den de schoolparkieten in hun kooi dat niet.

In het begin waren we met drie onderwijzers, elk een ge-
combineerde klas dus. Mevrouw Van Vreumingen, me-
vrouw Roukema en ik. Pas in 1964 konden we het nieuwe 
schoolgebouw betrekken, ook aan de Willem de Zwijger-
singel. Een toen vrij nieuwe woonwijk. Dus het was pio-
nieren. We hebben ook daar geprobeerd vernieuwingen 
in het onderwijs aan te brengen. Alle kansen pakten we 
aan. De methode-Wilterdink? Nou nee, zo speciaal was 
het ook weer niet wat we deden. Maar we hadden zware 
concurrentie van drie confessionele scholen vlak in de 
buurt. De Calvijn, gereformeerd, de katholieke Bijenkorf, 
die toen nog een andere naam had, en de hervormde 
Wilhelminaschool.    

Lekkerste boterham

In Gouda heb ik eerst een paar jaar in de kost gewoond. 
Een gereformeerde onderwijzer woonde op hetzelfde 
adres op kamers. De hospita maakte ontbijt voor ons. En 
die collega at dan altijd eerst de lekkerste boterham op, 
daarna de andere. Ik deed het andersom; het lekkerste 
bewaarde ik voor het laatst.

Mijn latere vrouw, Lena Schraverus, woonde in Wou-
brugge. Ik had haar in mijn Leidse tijd leren kennen. 

Fragment van Springplank-bevolking: Jan Wilterdink (met bril) mid-
den boven, rechts naast hem docenten Johanna Schoen en mevrouw Van 
Vreumingen, links boven Hans van Esschoten, derde van rechtsonder 
Koos Boonstra  (collectie Wilterdink)
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Elke zaterdagmiddag, na schooltijd, fietste ik naar Wou-
brugge. Zondagavond terug, of pas op maandagochtend 
heel vroeg en dan meteen naar school. We trouwden in 
1951 en kregen van de gemeente een duplex-woning in 
de Busken Huetstraat. Er was toen nogal gebrek aan on-
derwijzers. Dus met de toewijzing van dat huis wilde de 
gemeente mij in Gouda vast houden.

Mijn vrouw is costumière, maakte kleren voor anderen, 
van huis uit. Kleine zelfstandige dus. We hebben vier kin-
deren. Ria is tandarts hier in Gouda, Mieke hoofd van een 
logopedische dienst, Pieta is directeur van een rusthuis 
en Joost leraar op een technische school op Bonaire.

Caravan

Naast mijn werk en na mijn pensioen heb ik geen bijzon-
dere dingen meer gedaan. Eigenlijk niet heel noemens-
waardig. Vijftien jaar bestuurslid van Huize Juliana , op 
het laatst als voorzitter. Ben ook een beetje actief ge-
weest in de plaatselijke afdeling van PvdA. Jellie Gorter 
hebben we een keer naar een hogere plek op de lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen kunnen krijgen. Dat was 
wel nodig, vond ik. Zij werd te weinig gewaardeerd. 

De oude caravan op de foto heeft ons overal door Eu-
ropa gebracht. Veel naar Scandinavië, Frankrijk, en in de 
winter altijd naar Oostenrijk. Het is een klein ding, snel 
warm te krijgen. We reizen er nu nog steeds mee. Deze 
caravan heeft zeker al 100.000 kilometer gemaakt.

En thuis vind ik het leuk om aan de draaibank te staan, 
op onze zolder. Het is daar een permanente veldslag. 
Hout en metaal draai ik. Schaaltjes, kandelaars, hele se-
ries heb ik geproduceerd.

En verder? Leven, dat is belangrijk. Het bevalt me nog 
steeds.

Wilterdink schitterde elk jaar in het schooltoneel, hier als clown. Hij kan 
zich de titel van het stuk niet meer herinneren  (collectie Wilterdink)

Jan Wilterdink en zijn caravan: ,,Dit ding heeft zeker 100.00 kilometer 
aan onze trekhaak gehangen.” (foto Tidinge) >
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