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Klopjes (of geestelijk maagden) waren 
Noord-Nederlandse katholieke vrouwen die 
gedurende de zeventiende en achttiende 
eeuw een geestelijk leven in de wereld leid-
den.1 Veelal is deze groep vrouwen als zedig, 
sober en uiterst gehoorzaam omschreven. 
Ook zouden kloppen alleen maar zwarte kle-
ding dragen en niet met de mode meegaan. 
Daarnaast hebben diverse (kunst)historici 
beweerd dat geestelijk maagden zich uit 
bescheidenheid nooit zouden hebben laten 
portretteren. In dit artikel zal naar aanleiding 
van enkele Goudse voorbeelden blijken, dat 
kloppen zich wel degelijk lieten schilderen. 
Bovendien kunnen er uit deze zogenaamde 
kloppenportretten enkele andere opmerke-
lijke conclusies over het Goudse kloppenle-
ven worden getrokken.

Kloppenboeken en het ideaalbeeld

Vorig jaar verscheen in de Tidinge een artikel van Imelda 
van der Linden over Goudse klopjes. Het artikel geeft een 
interessante kijk op het kloppenleven en de activiteiten 
die de maagden voor de Goudse kerk en samenleving 
verrichtten. Klopjes in Gouda leefden zelfstandig of in 
kleine groepjes bij elkaar. De vrouwen stonden allemaal 

‘Klopjes Verbeeld’
drie zeventiende-eeuwse kloppenportretten uit gouda

Marieke A.W.L.M. Abels

Tekening van klopje voor altaar, Anoniem, zeventiende-eeuws, inge-
kleurde tekening op perkament.  
Onderschrift: ‘O Jesus soet mijnen beminden, laet mijn siel u altijdt 
vinden’ (Collectie Catharijne Convent)
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onder bescherming van een priester, die ook wel gees-
telijk vader of biechtvader werd genoemd. Deze vaders 
waren van groot belang voor de maagden. Zij fungeerden 
namelijk als religieus leidsman en stelden de morele ka-
ders waarbinnen de kloppen leefden, geloofden en werk-
ten.2 Verschillende biechtvaders schreven speciale regels 
om hun geestelijk dochters goed te kunnen begeleiden. 
Deze werden opgetekend in zogenaamde kloppenboe-
ken. In de boeken stonden leef- en geloofsregels voor 
de vrouwen beschreven. Deze regels werden gekenmerkt 
door striktheid en soberheid. Kloppen dienden altijd hun 
biechtvader te gehoorzamen en zich zeer volgzaam op te 
stellen. IJdelheid en overdadigheid waren taboe. In het 
kloppenboek Het leven der maegden staat bijvoorbeeld 
geschreven: ‘Men moet niet lachen als met een groote 

gematigheyt’, want overdaad past niet bij een klop.3 De 
ideale maagd hoorde haar leven bovendien geheel in het 
teken van God te stellen en zich sober en zwart te kleden. 
In het kloppenboek De weg der suyverheyt van Wilhelm 
Schoenius staat dat klopjes een ‘swart kleedt (..) na uwe 
middelen en geestelicke staet gestichtelijck’ dienden te 
dragen.4  Sieraden waren voor kloppen eveneens uit den 
boze. Daarnaast mochten de maagden niet bevriend zijn 
met ‘wulpse weelderige dogters’ met krullende haren, 
modieuze kleding en mooie sieraden.5 Ook werd van een 
klopje verwacht dat zij streng was voor zichzelf. In het 
boekje Maagde pligt staat dat een maagd ‘alle weken 
enige lichamelijke penitency’ diende te ondergaan, zoals 
‘een haren kleed of het vasten’. 6 

Waarschijnlijk hebben zowel kloppen als priesters ge-
bruik gemaakt van de kloppenboeken. Vooral kloppen 
uit gegoede families waren in staat om te lezen; som-
mige van deze vrouwen konden zelfs Latijn. De armere 
– en soms ook analfabete – maagden kregen mogelijk 
gesproken leefregels van hun biechtvader aangereikt.7 
De diverse herdrukken van verschillende kloppenboe-
ken doen vermoeden dat het om zeer populaire litera-
tuur ging. Het kloppenboek Lof van den maeghdelijcken 
staet, dat werd geschreven door de Antwerpse jezuïet 
Cornelius Hazart (1617-1690), werd maar liefst vijf keer 
gedrukt.8 Tussen 1517 en 1730 verschenen er in totaal 34 
verschillende Nederlandstalige kloppenboeken.9 Door 
de diverse herdrukken is het zeer waarschijnlijk dat er 
in Gouda ook gebruik is gemaakt van deze devotionele 
literatuur. 

Kloppenportretten

De beeltenissen van kloppen die in de moderne literatuur 
zijn gebruikt, betreffen vaak anonieme kloppenprentjes. 
Deze afbeeldingen laten vaak algemene kloppenbeelte-
nissen zien en zijn dus geen persoonlijke portretten. De 
tekening die hiernaast staat afgebeeld – en veelvuldig 
is gebruikt als illustratie in de moderne literatuur over 
kloppen – is hier een voorbeeld van. De afbeelding laat 
duidelijk een sobere, spirituele en devote maagd zien, 

1. M. Abels, Tussen sloer en heilige. Beeld en zelfbeeld van Goudse en 
Haarlemse kloppen in de zeventiende eeuw, (Utrecht 2010), 38.
Ter vergelijking Haarlem kende een zelfde aantal kloppen. In Haar-
lem woonden de meeste kloppen echter samen in een grote kloos-
terachtige kloppengemeenschap, Den Hoeck geheten. In Gouda 
leefden de vrouwen, zij het soms in kleine groepjes, verspreid door 
de stad.
2. M. Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld 
in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw, (Hilversum 1996), 
176.
3. J.G. Vilthierry, Het leven der maegden, oft de plichten en verbintenis-
sen der christelycke maegden. In het Fransch opghestelt door den abt 
Girard, heere van Vilthierry, (1693 Gent), 92.
4. W. Schoenius, De weg der suyverheyt van d’Hollantse Maegden, 
(Antwerpen 1685).
5. W. Kemp, Zedelessen voor de maegden, die haar zelve aen Godt opge-
dragen hebbende, trachten volgens de plichten van de maegdelijken staet 
te leven. Vergadert uit Gods Woord, en uit de Schriften der heilige vade-
ren, en tot een t’zamenspraeck tusschen Christus en een maegd, opgestelt 
door W. K.,(Antwerpen 1709), 138.
6. C. Muys, Maagde pligt ofte de ware maagd. Eerst in ’t Latijn door 
Cornelius Musius ende nu in Nederlandsche versen, (Antwerpen 1690), 
23.
7. Monteiro, Geestelijke maagden, 124-130.
8. P.C. Hazart, Lof van den maeghdelijcken staet namelyck in de werelt. 
Daer beneffens de deughden ende gheestelycke oeffeninghen ende ma-
nieren van leven voor de ghene die desen staet hebben aenveert. Alles 
ghetrocken uyt de H.H. out-vaders, (Antwerpen 1690).
9. Monteiro, Geestelijke maagden, 128. De boeken werden allemaal in 
(het voor katholieken veilige) Zuiden gedrukt.
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die door haar houding, kleding en traan op het gezicht 
(ze huilt om het lijden van Chistus) aan het ideaal uit de 
kloppenboeken voldoet. 

Maar hoe lieten de kloppen zichzelf afbeelden? In de 
historiografie is veel aandacht besteed aan het sobere 
beeld uit de kloppenboeken. Diverse historici – zoals 
Marit Monteiro en Eugenie Theissing – hebben de regel-
geving van de biechtvaders als representatief voor het 
dagelijkse kloppenleven overgenomen. Dit sobere beeld 
lijkt echter lijnrecht tegenover het fenomeen ‘kloppen-
portret’ te staan. Aan het begin van dit artikel werd reeds 
vermeld dat verschillende onderzoekers daarom ook 
menen dat kloppen zich nooit zouden hebben laten por-
tretteren. Kunsthistorica Evelyne Verheggen schrijft bij-
voorbeeld dat ijdelheid door klopjes als doodzonde werd 
beschouwd en dat de vrouwen zich daarom ook nooit 
zouden hebben laten schilderen.10 Hoewel deze bewe-
ring met het ideaalbeeld in de kloppenboeken overeen-
komt, is zij onjuist. Uit enkele Goudse voorbeelden blijkt 
namelijk dat kloppen zich wel degelijk lieten afbeelden. 
Daarbij zijn de maagden niet altijd sober geschilderd 
en lijkt ijdelheid dus zeker niet door iedere maagd als 
doodzonde te zijn beschouwd.

Met name vrouwen uit gegoede families werden ge-
portretteerd. Veelal werden portretten – of portrait his-
torié11 – in opdracht van rijke burgers vervaardigd. Door 
dit opdrachtgevende element werd een schilderij een 
persoonlijk visitekaartje voor de geportretteerde. Het 
kloppenportret laat daarmee heel duidelijk zien hoe de 
vrouwen zich naar de buitenwereld toe wilden presen-
teren. In dit artikel worden drie zeventiende-eeuwse 
Goudse schilderijen bestudeerd. Er zal worden gekeken 
hoe de geportretteerde vrouwen eruit zagen, waar zij 
vandaan kwamen en in hoeverre de beeltenissen over-
eenkomen met het strikte soberheidsideaal uit de klop-
penboeken. 

Op dit eerste paneel is de Goudse klop Maria of Mae-
ritge Gerrits Vermeij afgebeeld. Het portret bevindt zich 
momenteel in een onbekende privécollectie. Maeritge 
kwam uit een vooraanstaande katholieke familie en stond 

10. E.M.F., Verheggen, Beelden van passie en hartstocht. Bid en devo-
tieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17e en 18e eeuw, (Zutphen 
2006), 85.
11. Kunstwerken met centraal een grote Bijbelse, mythologische, 
hagiografische of historische voorstelling.
12. samh: Notarieel archief Gouda, Inv. nr. 94, (d.d. 13 juni 1615), fol. 
15.
13. X. van Eck, Kunst, twist en devotie. Goudse katholieke schuilkerken 
1572-1795, (Delft 1994), 32. 
14. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie: www.rkd.nl. 
15. In 1573 werd er door de Noord-Nederlandse gereformeerde 
overheid een verbod uitgevaardigd op het openbaar uitoefenen van 
de katholieke religie. Kerkgebouwen werden door de overheid ge-
confisqueerd, waardoor katholieken genoodzaakt werden huisker-
ken of schuilkerken op te richtten. Door deze veranderingen ver-
vielen de rechten en inkomsten die aan de oude parochies waren 
verbonden. In plaats van de oude parochies werden er zogenaamde 
missiestaties opgericht. Deze staties werden ingericht rondom een 

Maeritge Vermeij door Ludolf de Jongh, 1643, olieverf op paneel, 
72 x 62 cm. 
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ingeschreven als poorter in Gouda.12 Over haar leven is 
redelijk veel bekend. Het portret is geschilderd door de 
Rotterdammer Ludolf de Jongh (1616-1679) en werd in 
1643 vervaardigd. Wellicht onderhield De Jongh goed 
contact met Goudse katholieken, want in 1652 schilder-
de hij eveneens een portret van Willem de Swaen (ca. 
1607-1674), de biechtvader van Maeritge.13 De Swaen en 
Vermeij hadden een bijzondere band met elkaar; ze wa-
ren namelijk ook neef en nicht en woonden in hetzelfde 
huis.14 De Swaen was aanvankelijk assistent van pastoor 
Petrus Purmerent maar richtte in 1634 een eigen statie 
op.15 Deze werd gewijd aan St. Willibrordus.16 De kerk 
was gevestigd aan de Gouwe en had ‘bancken, stoelen, 
altaeren en een silver crusifix’.17   

De Swaen droeg niet alleen missen op in zijn kerk aan de 
Gouwe, maar ook in het huis van zijn oom Gerrit Vermeij. 
Dit was de vader van Maeritge. Nadat Gerrit was over-
leden werd Maeritge eigenaresse van het pand.18 In een 
onderzoek van het Hof van Holland naar Goudse kloppen 
en priesters uit 1643 staat geschreven dat ten ‘huijse van 
Maeritge Gerrits Vermeij, op het kerkhoff aen de Noort-
sijde’ een huiskerkje was gevestigd. In de kerk werd ge-
preekt door ‘Heer Willem de Swaen. Die seer scheldt op 
de geusen [gereformeerden] ende sich selven verdoemt, 
indien hij niet de waerheyt leert’.19 De Swaen en Maerit-
ge hebben waarschijnlijk enkele jaren in dit pand achter 
het kerkhof samengewoond. In oktober 1641 werden er 
door baljuw Van der Wolf namelijk invallen bij verschil-
lende Goudse priesters thuis gedaan. De Swaen woonde 
op dat moment bij ene Maria Gerrits Vermeij in huis. Dit 
zal ongetwijfeld zijn nicht zijn geweest.20 

Maeritge was waarschijnlijk een vermogende vrouw. 
Ze liet zich niet alleen portretteren, maar kon ook een 
kerk in haar eigen huis houden. Bovendien was ze erf-
gename van verschillende rijke familieleden. In een no-
tariële acte uit 1615 staat geschreven dat Maeritge een 
vierde deel van de erfenis van haar overleden oom Jacob 
Hendricks Letmaet zou krijgen. Daarnaast had ze enkele 
jaren daarvoor het beheer gekregen over de goederen 
van een andere oom, Michiel Letmaet. Maeritge was via 
moederszijde verwant aan de rijke familie Letmaet. On-

Willem de Swaen door Ludolf de Jongh, olieverf op 
panel, 36 x 28 cm, 1652.

huiskerk waar één of meer priesters missen en sacramenten ver-
zorgden.
16. Eck, Kunst, twist en devotie, 220.
17. A. van Lommel, ‘Bouwstoffen voor de kerkelijke geschiedenis 
van verschillende parochien thans behoordende tot het bisdom 
Haarlem’, In: W. Küppers, Bijdragen voor de geschiedenis van het bis-
dom van Haarlem, vii, (Haarlem 1897), 350.
18. C.P.M. Holtkamp, ‘De Singende Swaen’, In; Lustrum Gouda (Gou-
da 1941).
19. Lommel, ‘Bouwstoffen voor de kerkelijke geschiedenis’, 351.
Dit onderzoek werd uitgevoerd op aandringen van de Zuid-Hol-
landse Synode. Verboden van de Staten-Generaal uit 1641 gericht 
tegen verschillende kloppenactiviteiten (zoals samenleven van 
kloppen en het verzorgen katholiek onderwijs) werd volgens de 
kerkvergadering namelijk onvoldoende gecontroleerd en nage-
leefd.
20. Van Eck, Kunst, twist en devotie. 128.
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Portret van een Gouds klopje, 
mogelijk Anna van Geffe 
Anoniem, ca. 1650, olieverf op 
doek, 93 x 66 cm.
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der de notariële acte uit 1615 staat een handtekening van 
Maria Gerrits Vermij.21 Maeritge kon zeer waarschijnlijk 
lezen en schrijven; haar mooie handschrift duidt name-
lijk op een goede scholing. 

Maeritge is tegen een donkere achtergrond geschilderd 
en kijkt de toeschouwer van links aan. Ze heeft haar 
handen op haar schoot gevouwen en heeft daarin een 
rozenkrans. Ze draagt een zwarte tipmuts die is dicht-
geknoopt. Onder dit zogenaamde kloppentipje komt 
een korte symmetrische pony, bestaande uit kleine krul-
letjes tevoorschijn. Het dragen van een dergelijke korte 
pony werd in de jaren veertig van de zeventiende eeuw 
als zeer modieus beschouwd.22 Ondanks de sobere klop-
pendracht keerde Maeritge zich dus niet geheel af van 
wereldse zaken, zoals haarmode. Ze draagt naast haar 
zwarte gewaad een witte rabatkraag. Het kleed lijkt van 
een dikke en dure stof te zijn gemaakt. De rabatkraag 
spant zich dicht tegen de nek aan, wat typerend was 
voor kragen uit het midden van de zeventiende eeuw. De 
kraag wordt van voren een beetje omhoog geduwd; dit 
komt omdat Maeritge een korset draagt.23 De mouwen 
van het gewaad eindigen met witte biezen. Het kruisje in 
haar handen is de enige verwijzing naar haar kloppeni-
dentiteit. Maeritge is vrij jong overleden. Op dit portret 
dat in 1643 werd geschilderd is ze waarschijnlijk rond de 
dertig jaar oud. Ongeveer twee jaar na het poseren stierf 
Maeritge. Ze werd op 12 juni 1645 begraven in de St. 
Janskerk van Gouda.24 

Raadsel rondom een Goudse klopje

Dit tweede kloppenportret hangt momenteel in de pas-
torie van de rooms-katholieke parochie van St. Anthoni-
us te Gouda. Kunsthistoricus Xander van Eck noemt het 
schilderij in zijn boek Kunst, twist en devotie, maar ver-
meldt dat er helaas maar weinig over het doek bekend 
is. Een onbekende schilder zou het klopje midden ze-
ventiende eeuw, zo rond 1660, hebben geportretteerd. 
Het schilderij hing vroeger in de Sint-Jozefkerk (thans 
Gouwekerk geheten), de negentiende-eeuwse opvolger 
van de minderbroederstatie.25  

De Zuid-Nederlandse Gregorius Hendricksz. Simpernel 
vestigde in 1634 deze statie in Gouda. Waarschijnlijk 
werd hij bij zijn missieactiviteiten vanaf het begin on-
dersteund door verschillende kloppen. In het onderzoek 
van Sebastiaan Francken uit 1643 staat namelijk dat 
Simpernel in dat jaar al dertig kloppen onder zijn hoe-
de had. Waarschijnlijk is de afgebeelde maagd - gezien 
de provenance (herkomstgeschiedenis) van het portret 
– een minderbroederklopje geweest. Vermoedelijk was 
haar biechtvader Joannes van der Elst, die Simpernel in 
1649 als hoofd van de statie opvolgde. Van der Elst heeft 
tot 1663 aan het hoofd van de minderbroederstatie ge-
staan.26 

Op het portret staat een vrouw van middelbare leeftijd 
afgebeeld. Ze is tegen een donkere achtergrond geschil-
derd, kijkt de toeschouwer recht aan en heeft een boekje 
in haar handen. Mogelijk is het een kloppenboekje of 
bijbel, waarmee de schilder verwijst naar de religieuze 
identiteit en wijsheid van de vrouw. Het klopje is dik aan-
gekleed; wellicht werd het schilderij daarom in de winter 
gemaakt. Hoewel het een traditioneel kloppenportret 
lijkt, zijn er geen duidelijk religieuze verwijzingen zoals 
een heiligenbeeld, rozenkrans of crucifix geschilderd. 
Mogelijk was deze simpelheid gewoon voor ‘minder-
broederportretten’. Een schilderij van Gregorius Simper-
nel, dat door de Goudse schilder Jan Duif werd vervaar-
digd, vertoont namelijk een zelfde soort eenvoud. Het is 
niet waarschijnlijk dat Duif de maker is geweest van het 
kloppenportret, want hij overleed namelijk al in 1649.27  

21. samh: Notarieel archief Gouda, Inv. nr. 94, (d.d. 13 juni 1615), 
fol. 15. 
22. J.H. Kinderen-Besier, Spelevaart der mode: de kledij onzer voorou-
ders in de zeventiende eeuw, (Amsterdam 1950), 190.
23. Kinderen-Besier, Spelevaart der mode, 188-189.
24. samh: Begraafboek St. Jan, (12-06-1645).
25. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 103.
26. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 221.
27. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 102.



102

Ti
di

ng
e 

20
10

28. Monteiro, Geestelijk maagden, 66.
29. D. van Heel, Minderbroeders te Gouda, deel II, 1633-1947, (Gouda 
1947), 30.
30. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 174-175.

De kleding van de vrouw is sober en komt overeen met 
regelgeving uit de kloppenboeken. Ze draagt geen sie-
raden of andere vormen van versiering. De klop heeft 
een wit korset om haar romp en draagt een zwarte rok. 
Onder de witte mouwen van haar gewaad steken zwarte 
biesjes uit. Ze heeft een witte kloppentip op haar hoofd 
met daarover een zwarte gesteven hoofddoek, die ver 
tot over haar gezicht valt. Verder draagt ze een wit kor-
set. De hoofddoek van het klopje is eveneens opmerke-
lijk; deze werd namelijk alleen buiten gedragen. In de 
privésfeer droegen de maagden meestal alleen een klop-
pentip op het hoofd, zoals op het portret van Maeritge 
te zien is.28  Mogelijk is dit portret als voorbeeld voor an-
dere maagden geschilderd: een goede klop kleedde zich 
immers kuis. Gezien de leeftijd van de maagd is het goed 
mogelijk dat ze een soort moederoverste was en dus in-
derdaad een voorbeeldfunctie vervulde. Omdat het por-

tret uit de kunstcollectie van de Gouwekerk afkomstig 
is, werd het schilderij waarschijnlijk niet in opdracht van 
klopje zelf geschilderd, maar voor de minderbroeders-
tatie. Het formaat van het schilderij doet in ieder geval 
vermoeden dat het portret voor een grote ruimte was 
bestemd. Het is zelfs denkbaar dat het schilderij pas na 
de dood van het klopje werd vervaardigd en als vorm van 
een eerbetoon – en als voorbeeld voor andere maagden 
– werd opgehangen in de kerk. Een klopje dat in deze 
periode zeer belangrijk is geweest voor de minderbroe-
derstatie in Gouda, was Anna van Geffe. Pater Dalmatius 
van Heel schreef begin twintigste eeuw de geschiedenis 
van de minderbroederstatie in Gouda en noemt daarin 
het klopje Anna. Na het overlijden van Simpernel in 
1649 zou de statie een schuld van maar liefst vierdui-
zend gulden hebben. Geestelijk dochter Anna betaalde 
deze schuld voor de statie af.29 Gelet op deze gang van 
zaken is het niet ondenkbaar, dat na het overlijden van 
deze weldoenster in opdracht van de minderbroeders 
een portret van haar is geschilderd, dat vervolgens in de 
minderbroederstatie werd opgehangen.

 Crabeth: Bernardus van Clairvaux bekeert
Willem van Aquitanië

Het derde schilderij is een altaarstuk en werd in 1641 
door de Goudse schilder Wouter Pietersz. Crabeth II (ca. 
1594 - 1644) vervaardigd. Op de rechterzijde van het stuk 
staan vier kloppen afgebeeld. Het schilderij is gesigneerd 
en heeft de titel Bernardus van Clairvaux bekeert Willem 
van Aquitanië. Uit een inventaris uit 1741 blijkt dat het 
schilderij in het bezit was van statie De Tol in Gouda. Het 
altaarstuk staat in de inventaris als volgt omschreven; 
‘Een groot schilderij, verbeelt prins Willem en Bernardus 
en meer persoone in priesterlijke gewaat.’ Van Eck kwam 

Gregorius Simpernel door Johannes Adriaensz. Duif, ca 1640, olieverf op 
paneel.
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Bernardus van Clerveaux (afgebeeld als pastoor Purmerent uit Gouda) bekeert Willem van Aquitanie. Rechts vier vrouwen waarvan zeker de middelste twee 
klopjes zijn. De priester achter Purmerent is pater Willen de Swaen. Door Wouter Pietersz. Crabeth II, 1641, olieverf op doek, 143 x 239 cm. (museumgoudA)

tot de conclusie, dat het doek daarom een episode uit 
het leven van Bernardus van Clairvaux (1090-1153) zou 
verbeelden. Bernardus was abt van een cisterciënzerk-
looster, schrijver van verschillende theologische trakta-
ten, initiator van kruistochten en bekeerde op wonder-
baarlijk wijze de rebellerende Willem van Aquitanië.30

Het schilderij bevat verschillende gehistoriseerde por-
tretten van Goudse katholieken. In dit type portretkunst 
zijn bestaande personen als bekende historische figuren 
in een mythologisch, Bijbels of hagiografisch verhaal ge-
schilderd. Biechtvader Petrus Purmerent is zeer herken-
baar als de hoofdpersoon op het altaarstuk. Hij bekeert 

als Bernardus van Clairvaux de ongelovige Willem van 
Aquitnatië. Purmerent draagt een kazuifel van de St. Jan 
Bapitist. Waarschijnlijk is het schilderij oorspronkelijk 
dan ook voor deze kerk vervaardigd. 

Het kerkelijk gewaad werd ‘naar het leven’ geschilderd. 
Het zeventiende-eeuwse kazuifel is bewaard gebleven 
en bevindt zich thans in museumgoudA. Mogelijk heb-
ben kloppen die bij de statie van St. Jan Baptist hoorden 
het gewaad gemaakt en versierd. Achter Purmerent staat 
biechtvader Willem de Swaen met een staf in zijn hand. 
De kale man met de koorkap is herkenbaar als Adrianus 
Bogaert, de derde seculiere geestelijke in Gouda en assi-
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werden geschonken door rijke gelovigen en waren be-
doeld om God te vereren en de kerk te verrijken. Meestal 
werden er portretten van de schenker (met diens fami-
lieleden) in het schilderij verwerkt.34 In het oorspronke-
lijke middeleeuwse verhaal van Bernardus van Clairvaux 
komen geen vrouwen voor; daarom is het zeer waar-
schijnlijk dat er hier dus daadwerkelijk schenksters staan 
afgebeeld. 

 

Uitsnede van het schilderij van Crabeth.

31. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 178. 
32. P.H.A.M. Abels, ‘Van ketternest to bolwerk van rechtzinnigheid’, 
In: P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiede-
nis, (Hilversum 2002), 417-455, aldaar: 442-443.
33. Van Lommel, ‘Bouwstoffen voor de kerkelijke geschiedenis’, 
350.
34. E. de Jongh, Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de 
Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw, (Zwolle/Haarlem 1986), 
15.
35. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 178.
36. M. Prak, The Dutch Republic in the seventeenth century: The Golden 
Age, (Cambridge 2005), 213-214.
37. G. Ackermans, Recensie van Duizend jaar Gouda, in: Tijdschrift voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis 7, (2004) 90-91.
38. P.T.A. Swillens (ed). De groote schouburgh der Nederlantsche 
konstschilders en schilderessen. Door A. Houbraken in 1721, (Maastricht 
1953), 20.
39. Abels, ‘Tussen sloer en heilige’. Bijvoorbeeld de portretten van de 
Utrechtse gezusters Heeremans en de Arnhemse maagd Helena 
Leydeckers
40. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 178.

stent van Purmerent.31 Hij werkte van 1630 tot 1668 voor 
statie De Braesem.32 De geschilderde priesters hadden 
ieder verschillende kloppen onder hun hoede. De Swaen, 
die tussen 1634 en 1673 pastoor was in Gouda, had de 
leiding over maar liefst vijftig klopjes.33

  
Naast de bekende gezichten van De Swaen, en Purme-
rent en Bogaert, zijn er vier onbekende vrouwen op het 
schilderij afgebeeld. De achterste vrouwen kijken naar 
het tafereel dat zich voor hun ogen afspeelt. De voorste 
vrouw in de gele jurk kijkt de toeschouwer daarentegen 
tamelijk brutaal aan. Mogelijk zijn deze rijkelijk en mo-
dieus geklede dames, de schenksters van het altaarstuk 
en betreft het hier dus een stichtersportret. Dergelijke 
schilderijen vonden hun oorsprong in zestiende eeuw. Ze 

Achterkant van het kazuifel van St. Jan Baptist dat mogelijk werd ge-
maakt door kloppen. Zijde, 1640. 



105

Ti
di

ng
e 

20
10

Over de identiteit van de vrouwen is veel gespeculeerd. 
De vrouw die de toeschouwer recht aankijkt is moge-
lijk de hoofdsponsor van het schilderij. Ze lijkt de kij-
ker uit te nodigen om het tafereel te aanschouwen. 
Xander van Eck omschrijft drie van de vier vrouwen als 
geestelijk maagd. Hij uit echter enige twijfel over de 
kloppenidentiteit van de vrouw die vooraan staat afge-
beeld. Deze zou volgens hem te weelderig zijn gekleed 
voor een klop.35 Historicus Maarten Prak suggereert in 
zijn boek The Dutch Republic dat alle afgebeelde dames 
op het schilderij klopjes zouden zijn. Ze zijn immers di-
rect achter de priesters geschilderd. Klopjes vormden 
een grote steun voor priesters in de Republiek; volgens 
Prak zou het belang van hun positie in dit altaarstuk 
zijn uitgedrukt.36 Historicus Gian Ackerman betwijfelt 
op zijn beurt of hier daadwerkelijk geestelijk maagden 
zijn geschilderd. De dames zouden namelijk te weel-
derig zijn gekleed om kloppen te kunnen voorstellen.37   

Het is echter goed mogelijk dat maagden uit gegoede 
kring, hun hoge status - met name op portretten - niet 
graag verloochenden. Kloppen leefden immers een gees-
telijk leven in de wereld en deden daarom geen afstand 
van hun naam en familie (zoals dat in kloosters wel ge-
beurde). Bovendien behielden ze zeggenschap over hun 
eigen geld en goederen. De vrouwen stonden dus nog 
middenin de wereld en leefden bovendien in een samen-
leving waar status en afkomst van groot belang waren. 
Deze hoge maatschappelijke status kon in het dragen 
van kleding worden uitgedrukt. Bovendien was het in 
de zeventiende eeuw niet ongewoon dat een geportret-
teerde zich liet afbeelden in zijn of haar beste kleding. 
De kunstenaarsbiograaf Arnold Houbraken schreef dat 
‘gelyk men de pourtretten gemeenlyk ziet, [de mensen] 
in hun zondags pak’ zijn geschilderd.38 Bovendien zijn 
er ook diverse kloppenportretten van buiten Gouda be-
kend, waarop geestelijk maagden eveneens zeer weel-
derig staan afgebeeld.39 

De twee middelste vrouwen dragen op het hoofd een 
witte kloppentip, met daarover een zwarte doek en zijn 
dus ongetwijfeld kloppen. De tweede vrouw van voren 

draagt bovendien een kruis om haar hals dat - ondanks 
het in kloppenboeken dikwijls vermelde verbod op het 
dragen van sieraden - ook verwijst naar haar religieuze 
identiteit. Het kruis is goudkleurig en aan de uiteinden 
zijn kleine pareltjes bevestigd. Het is daarbij opvallend 
dat ze een rode jurk draagt, in plaats van een zwart klop-
pengewaad. In de kloppenboeken werd immers zwarte 
kleding voorgeschreven. Alleen de oudste maagd op het 
altaarstuk draagt volledig donkere kledij en een klop-
penkap. Om haar hals heeft ze wel een kostbare bont-
kraag gebonden. Uit een röntgenopname is gebleken dat 
de achterste vrouw met pony van origine ook een klop-
penkapje droeg.40 Deze kap werd door Crabeth om on-
bekende reden weggewerkt. Over het kapje schilderde 
hij een - in die tijd - modern kapsel. 

Het is opmerkelijk dat de twee jongste vrouwen op het 
altaarstuk zeer modieus gekleed gaan. In hun kledij en 
kapsel lijkt niets te verwijzen naar een kloppenidentiteit. 
Bovendien draagt de maagd die direct achter De Swaen 
staat - ondanks haar sobere kloppenkap - kleurrijke kle-
ding en een gouden sieraad. Deze vrouw lijkt echter iets 
ouder dan de twee maagden zonder kap. Mogelijk vonden 
vooral jonge maagden het belangrijk om uiting te geven 
aan hun maatschappelijke status. Voor jongvolwassen is 
de eigen identiteit immers nog niet geheel vastgesteld, 
daarom kon de hang naar de vertrouwde – vaak rijke 
– familie en vriendengroep wellicht groot zijn. De oudere 
maagden lijken op veel subtielere wijze uitdrukking te 
willen geven aan het milieu waaruit ze afkomstig waren. 
Maar ook deze vrouwen namen – ondanks hun keuze 
voor het veelal sober omschreven kloppenleven – niet 
geheel afscheid van hun hoge sociale positie. Ze lieten 
zich immers prominent afbeelden op het altaarstuk van 
Crabeth.

Ten slotte is het nog interessant om te vermelden dat de 
klop achter Willem de Swaen, de vrouw met het gouden 
kruis om haar nek, mogelijk geïdentificeerd kan worden 
als Maeritge Vermeij. Zoals eerder bleek waren Willem en 
Maeritge neef en nicht en woonden ze bij elkaar in huis. 
Het is goed mogelijk dat Crabeth deze bijzondere band 
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in het schilderij heeft willen laten doorschemeren, door 
Maeritge direct achter Willem de Swaen te schilderen. 
Het altaarstuk werd in 1641 geschilderd, twee jaar voor-
dat het soloportret van Maeritge werd vervaardigd. De 
gelijkenissen tussen de twee portretten zijn treffend: de 
donkere ogen, de naar boven stekende onderlip en de 
lange neus zijn vrijwel identiek. Waarschijnlijk gaat het 
hier dan ook om dezelfde vrouw. 

Tot slot

In dit artikel zijn drie soorten kloppenportretten be-
schreven. In het schilderij van Anna van Geffe en het so-
loportret van Maeritge Vermeij zijn geestelijk maagden 
geschilderd in sobere kleding, waarin duidelijk het ideaal 
uit de kloppenboeken naar voren komt. Door de religieu-
ze attributen (zoals de rozenkrans en kloppenboekje of 
Bijbel) wordt de devote houding en spiritualiteit van deze 
maagden nog eens extra onderstreept. De tweede groep 
portretten bestaat uit afbeeldingen van vrouwen die hun 
kloppenleven én hoge sociale status in het portret wil-
den laten doorschemeren. Deze vrouwen gingen gekleed 
als sobere klop, maar lieten ook kostbare sieraden en 
kledingstukken afbeelden. De vrouwen met de kloppen-
kappen op het altaarstuk van Crabeth vallen binnen deze 
categorie. De derde groep portretten is zeer opmerkelijk 
en wordt gevormd door maagden die zich louter weelde-
rig en werelds lieten schilderen, zonder enige verwijzing 
naar de kloppenidentiteit. De twee buitenste maagden 
op het schilderij van Crabeth zijn hier voorbeelden van. 
Waarschijnlijk was het voor deze selecte groep maagden 
belangrijker om in een portret uitdrukking te geven aan 
sociale status, dan aan hun kloppenbestaan. Deze maag-
den waren zeer vermogend en door hun offervaardigheid 
van groot belang voor de onderdrukte katholieke kerk. 
Wellicht kregen zij van hun biechtvaders daarom veel 
vrijheid en dus weinig kritiek.  
 
Monteiro schreef dat klopjes constant moesten laveren 
tussen de kerkelijke activiteiten die bij een geestelijk le-
ven hoorden en een sober volgzaam leven als bruid van 
Christus. Daardoor leidden veel kloppen een semi-religi-

eus bestaan.41  Doordat veel kloppen ook taken vervul-
den die in omringende landen alleen door de mannelijke 
clerus werden uitgevoerd, konden de vrouwen zich ook 
een echte (erkende) geestelijke gaan voelen. Er zijn tal-
loze portretten bekend van de mannelijke clerus. Het is 
goed mogelijk dat kloppen het gevoel hadden deel uit 
te maken van de ‘echte geestelijkheid’ en zich daarom 
ook - net als de mannelijke geestelijken - lieten portret-
teren. 

Ten slotte moet het traditionele beeld uit de kloppen-
boeken van de arme en sobere klop – die geheel afstand 
deed van de wereld – aan het einde van dit artikel wor-
den bijgesteld. Het spirituele leven van de vrouwen sloot 
wereldlijke geneugten, zoals het dragen van dure kleding 
en het laten vervaardigen van portretten, blijkbaar niet 
per definitie uit. De manier waarop een (rijke) maagd uit 
Gouda invulling aan haar leven gaf, kon zij - blijkens de 
schilderijen - in grote mate zelf bepalen. 

41. J. Spaans, ‘Recensie Geestelijke Maagden in Trajecta’, in: Trajecta: 
Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlan-
den. Jaargang VI, deel 4, (Nijmegen 1997), 295-296.

Uitsnede van het schilderij van Crabeth. Mogelijk is dit Maeritge Ver-
meij. Ter vergelijking haar portret van Ludolf de Jongh.
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de municipaliteit (gemeenteraad), mede-
heroprichter van de rederijkerskamer, re-
dacteur van de plaatselijke krant; Gerrit Ca-
rel Coenraad Vatebender heeft belangrijke 
functies gehad in Gouda. En niet alleen in 
Gouda. Hij vertegenwoordigde de stad in de 
Nationale Vergadering in Den Haag. Zijn 
ideëen over de inrichting van het onderwijs 
waren vooruitstrevend.  

Het beeld dat ooit van Vatebender in de Nederlandse 
geschiedschrijving werd gegeven is echter weinig roos-
kleurig. De bekende T.H. Colenbrander, die veel onder-
zoek deed naar de patriottentijd typeerde hem in 1906 
als volgt:

Heb ik mij ooit in iemand bedrogen, zoo is het in dien 
Vatebender van Gouda, Vóór de revolutie, toen hem 
hongerde, schreeuwde hij als een bezetene in zijn 

Gerrit Carel Coenraad Vatebender (1758-1822), 
regent en revolutionair?

Henry Hermsen

1. H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van 
Nederland van 1795 tot 1840 II (’s-Gravenhage 1906) 502. Blauw was, 
waarschijnlijk, Mr. Jacobus Blauw, geboren in Gouda en lid van de 
vroedschap en kolonel van de schutterij geweest. Hij was een pa-
triot die later zaakgelastigde in Parijs werd.
2. A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers. 
De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd, 1796-1810 (Amsterdam 
1991) 237.

courant. Hij treedt bij de verandering het revolutio-
naire pad op tot aan een laantje hetwelk recht op een 
ambt en een plaats in de Conventie uitloopt. Hij slaat 
dien zijweg in en keert nimmer op ‘t rechte pad terug, 
maar blijft in ‘t laantje lanterfanten, om wat excla-
maties over ‘t school-wezen te maken en andere op 
zichzelf goede dingen, maar die nog wel een paar ja-
ren te vroeg komen. Wat verlang ik om met Blauw, die 
hem zoo wel kent, eens hartelijk over al die stukken 
te lachen.1

Tegenover dit beeld staan de drukke werkzaamheden 
van Vatebender die behalve de bovengenoemde functies 
ook nog eens de stad vertegenwoordigde in de landelijke 
politiek en uitgesproken ideeën had over de inrichting 
van het onderwijs. In deze korte biografie wordt het le-
ven en werken van Vatebender belicht en gaan wij na of 
Colenbrander gelijk had. 

Onvoltooide studies

De verbintenis tussen Vatebender en Gouda begon in 
1779 toen hij conrector werd van de Latijnse school in 
Gouda. Oorspronkelijk kwam hij uit Overijssel waar hij 
op 23 augustus 1758 geboren werd in Hasselt. Hij was 
de zoon van de advocaat mr. Jan Christiaan Vatebender. 
Tweemaal begon hij aan een studie. Eerst studeerde hij 
Letteren en Humaniora aan de Universiteit van Harder-
wijk, daarna begon hij aan een studie Theologie in Lei-
den. Beide studies maakte hij niet af.2

Blijkbaar waren deze onvoltooide studies geen belem-
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mering voor zijn carrière want in 1776 begon hij als prae-
ceptor (leraar klassieke talen) aan de Latijnse school in 
Haarlem. De Latijnse school bereidde de leerlingen (al-
leen jongens) voor op de universiteit. Die van Haarlem, 
opgericht in 1389, was één van de oudste scholen in Ne-
derland.

Conrector Latijnse school

Nog maar 21 jaar oud werd de gesjeesde student Vateben-
der een belangrijk man, toen hij in 1779 werd aangesteld 
als conrector aan de Latijnse school in Gouda, de voor-
loper van het tegenwoordige Coornhert gymnasium. Op 

De Latijnse school was voorheen gevestigd in Huize Groeneweg. De ingang 
herinnert nog aan de school (foto Tidinge)

De Latijnse school aan de Groeneweg (samh)
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het moment van Vatebenders aanstelling was de school 
gevestigd aan de Groeneweg. De school stond onder lei-
ding van Dausij, die in 1765 als rector was begonnen en 
ervoor zorgde dat de Latijnse school in Gouda – na een 
moeilijke periode aan het begin van de achttiende eeuw 
– ook landelijk weer goed bekend kwam te staan. Vooral 
bij de aristocratie stond de School goed aangeschreven. 
‘De zonen der meest aanzienlijke families in den lande 
genoten hier hunne klassieke opleiding.’3

Men moet zich overigens geen overdreven voorstelling 
maken van de grootte van de Latijnse school. In goede 
tijden had de school zo’n vijftig leerlingen, maar meestal 
waren het er minder. Uit de onderwijsenquête van 1799 
blijkt dat de Latijnse school op dat moment slechts tien 
leerlingen telde.4

In 1779 ging men op zoek naar een nieuwe conrector. 
De scholarchen, de curatoren van de Latijnse school, 
hadden in 1779 eerst Joannes Bosch, praeceptor aan de 
Latijnse school in Arnhem, gevraagd om conrector te 
worden. Deze zag na enige aarzeling van de functie af 
omdat de school in Arnhem hem per direct tot tweede 
conrector had benoemd wat hem een traktementsverho-
ging van 125 gulden opleverde.5

Vervolgens vroegen de scholarchen in april 1779 Vate-
bender om conrector te worden voor een traktement 
van 600 gulden per jaar. Deze schreef hen de ‘voor hem 
zo favorabele aanbieding met dankbaarheijt te accep-
teeren’.6 Ook kwam hij in persoon naar Gouda om per-
soonlijk zijn dank te betuigen, waarbij hij de scholarchen 
vertelde geen ogenblik te hebben geaarzeld bij het ac-
cepteren van zijn nieuwe post. 

De overstap naar Gouda verliep echter allerminst ge-
smeerd. De Goudse scholarchen, die al sinds januari 
zonder conrector zaten, wilden het liefst dat Vateben-
der binnen veertien dagen zou beginnen. Ze wezen hem 
erop ‘dat ook zijn pecunieel interest daar aan ten hoog-
ste gelegen lag’ aangezien hij pas betaald zou worden bij 
aanvang van zijn conrectoraat.7 En omdat ook in Gouda 
de grote vakantie in juni begon, zou hij zijn conrectoraat 
dan pas in augustus kunnen aanvangen. Vatebender be-
loofde in Haarlem zijn best te doen om de scholarchen 
te bewegen hem eerder te laten vertrekken. Die poging 
had echter geen succes. De Haarlemse scholarchen wil-
den hem niet eerder laten gaan dan na de promotie van 
de leerlingen in juni. Zijn nieuwe broodheren stemden 
dan maar toe dat hij na de grote vakantie zou beginnen. 
Vatebender was blij met dit uitstel kreeg en meldde bo-
vendien dat de curatoren in Haarlem hem hadden be-
loofd dat ze ‘de zaak van zijn Tractement voor de ge-
melde vacantie zoo zouden schikken, dat hij geen reden 
zoude hebben zich des wegens te beklagen’.8

Voor en achterzijde van de promotiepenning van de Latijnse school voor 
Gerard Willem van Toulon, 1794. De leerlingen werden tweemaal per 
jaar bevorderd naar een hogere klas. Na het laatste examen hield de 
beste leerling een redevoering in het Latijn en kreeg dan een grote ge-
denkpenning met de namen van de curatoren en de rector, in dit geval 
Vatebender.(samh)

Overigens bleek Vatebender een relatief goedkope keuze 
te zijn geweest. De meeste kandidaten die de scholarchen 
op het oog hadden, zaten al minstens op een traktement 
van 600 gulden per jaar. De scholarchen vreesden nie-

3. L.A. Kesper, met aanvullingen van J.E.J. Geselschap, Uit de geschie-
denis van het Stedelijk Coornhert Gymnasium te Gouda (Bijdragen ‘Die 
Goude’13) (Gouda 1964) 47.
4. P.Th.F.M. Boekholt, De onderwijsenquête van 1799 (Paterswolde 
2006) 47.
5. Resolutieboek 1764 – februari 1780, Streekarchief Midden-Hol-
land (samh), Archief Latijnse school, inv. nr. 2, f. 188-190.
6. samh, Archief Latijnse school, inv.nr. 2, f. 194v.
7. Ibidem, f 195v.
8. Ibidem, f 200v.
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mand voor het gewone traktement te kunnen krijgen en 
hadden er daarom bij het stadsbestuur op aangedrongen 
een extra subsidie van 150 gulden voor de conrector te 
krijgen. Nu Vatebender voor 600 gulden conrector wilde 
worden, zagen zij van de extra subsidie af.9 Voor Vate-
bender was de nieuwe post een goede stap in zijn car-
rière. Dat hij kon gaan werken met de befaamde rector 
Dausij zal hem ook gemotiveerd hebben.

Rector Latijnse school

Vijf jaar later, in maart 1784, kondigde Dausij zijn ver-
trek naar Amsterdam aan. De scholarchen zagen dat als 
een groot verlies voor de Latijnse school in Gouda. Ze 
probeerden hem nog te overreden om te blijven, maar 
Dausij was vastbesloten te vertrekken.10 Er werd gezocht 
naar een opvolger, die uiteindelijk in eigen kring werd 
gevonden; iets wat sinds het begin van de 17e eeuw niet 
meer was voorgekomen. Conrector Vatebender werd 
aangesteld als rector en hij heeft ‘…met ’t uijtterste 
genoegen ’t voorschreve Rectoraat dankelijk geaccep-
teert…’.11

In zijn nieuwe functie ontving Vatebender een trak-
tement van 650 gulden per jaar en daarnaast een toe-
lage van 200 gulden van de scholarchen. Verder kreeg hij 
100 gulden van de fabrieksmeesters in plaats van turf en 
hout, wat impliceert dat voor zijn eigen brandstof moest 
zorgen. En tot slot kreeg hij nog tien gulden voor het 
onderhoud aan zijn huis waar hij gratis in mocht wonen. 
Dit was niet bepaald een hoog inkomen voor een rector. 
In Amsterdam liep het traktement al naar 1400 gulden en 
in Haarlem 1000 gulden; en ook daar was er nog sprake 
van enkele toeslagen.12

Tegenover dit inkomen van in totaal 960 gulden ston-
den natuurlijk ook verplichtingen. Vatebender moest zich 
houden aan de reglementen van de school en alles doen 
wat een goede rector betaamde om de school tot bloei 
te brengen. Wat onder ‘dit alles’ werd verstaan, stond 
niet expliciet in het reglement vermeld. Verder moest 
hij kostkinderen houden en daarbij werd bepaald ‘…dat 
daartoe tot de huijselijke directie, zoo lange hij onge-
trouwd zal zijn, zijne moeder bij hem zal inwoonen.’13 

9. Ibidem, f 199v.
10. Resolutieboek maart 1780 – 1810, samh, Archief Latijnse school, 
inv.nr. 3, f. 30v-31v.
11. samh, Archief Latijnse school, inv.nr. 3, f. 36v.
12. H.W. Fortgens, Schola Latina. Uit het verleden van ons voorberei-
dend hoger onderwijs (Zwolle 1958) 79-80.
13. samh, Archief Latijnse school, inv.nr. 3, f. 36v-37v.
14. Ibidem, f. 42-42v.
15. Kesper, Coornhert Gymnasium, 47.
16. samh, Archief Latijnse school, inv.nr. 3, f. 114v.
17. Ibidem, f. 117v.
18. Goudasche Courant, 28 december 1795, no. 155.
19. Kesper, Coornhert Gymnasium, 48.
20. G.C.C. Vatebender, ‘Plan van een Nederlands Opvoedings-
school’, in: Mengelwerken der Kamer van Rhetorica, genaemd De 
Goudsbloemen; daer men schrijft: Uit jonste begrepen (Gouda 1792) 
21-136. In het exemplaar in het Streekarchief Midden-Holland zijn 
nog enige andere stukken bijgebonden, samh, Collectie Kemper, 
inv.nr. 35.

Afscheidsrede van Vatebender (samh)
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Vatebender vroeg een vergoeding om zijn moeder met 
haar spullen te laten overkomen, waarop de scholarchen 
besloten hem de zelfde verhuisvergoeding te geven als 
de voorgaande rector, 120 gulden.14 Vatebender bleef 
zijn hele Goudse periode ongetrouwd.

Hoewel hij uitgesproken ideeën had over de inrichting 
van het onderwijs werden deze niet direct in praktijk 
gebracht. Volgens de historicus Kesper die de geschie-
denis van het Coornhert gymnasium te boek stelde, viel 
er met de school niet veel voor, dat vermeldenswaardig 
genoemd mocht worden’.15 Uit het resolutieboek van de 
scholarchen blijkt dat dat Vatebender slechts enkele ver-
anderingen in het curriculum voorstelde. Dit waren geen 
schokkende veranderingen.

Toch lijkt hij de school naar tevredenheid van de 
scholarchen te hebben geleid, want toen hij na elf jaar 
trouwe dienst aankondigde een functie als commies bij 
het Comité van Marine te willen aanvaarden, deden zij 
veel moeite om hem voor de school te behouden. Ze 
stelden voor zijn post als rector ‘…meer honorabel en 
profitabel te maaken’.16 Vatebender bedankte vriendelijk 
voor dit aanbod. Als blijk van hun waardering gaven de 
scholarchen hem 250 gulden bij zijn vertrek.17 In decem-
ber 1795 hield hij zijn afscheidsrede na de gebruikelijke 
halfjaarlijkse promotie van de leerlingen. Hij sprak over 
‘…het Caracter, de Kundigheden en vereischte Zielsge-
steldheid van eenen waardigen Vertegenwoordiger des 
Volks… ’.18 De rector sprak zijn afscheidsrede niet uit in 
het gebruikelijke Latijn, maar in het Nederlands. Kesper 
schrijft haast afkeurend: ‘Zóó drongen in 1795 de nieu-
were denkbeelden door tot in de omgeving van hen, die 
anders, in hunne afgetrokken bewondering voor de klas-
sieke oudheid, bijna onverschillig bleken te zijn voor wat 
er in hunne onmiddellijke omgeving geschiedde’.19 

Onderwijsvernieuwer

Kesper noemt Vatebender terecht een aanhanger van 
‘nieuwere denkbeelden’ op het gebied van het onder-
wijs. Eind 18e eeuw woedde er een heftig debat in de 
Republiek over de vraag hoe het onderwijs het beste kon 

worden ingericht. Vatebender had hier duidelijke ideeën 
over. In 1792 vertrouwde hij zijn ideëen voor het eerst 
aan het papier toe. In een uitgave van de Goudse rede-
rijkerskamer De Goudsbloemen, getiteld Mengelwerken 
der Kamer van Rhetorica, verscheen zijn ‘Plan van een Ne-
derlands Opvoedingsschool’. In de ideale school werden 
zestig kinderen onder leiding van tien leraren en een di-
recteur bekwaamd in Latijn, Grieks, moderne talen, kun-
sten en wetenschappen.20 Dit idee werkte hij in de loop 
van de tijd verder uit. 

In 1793 deed Vatebender mee aan een prijsvraag van 
het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen. Wetenschappelijke genootschappen schreven 
in die tijd regelmatig prijsvragen uit. Daarmee daagden 
zij de burgers uit om hun ideeën over bepaalde thema’s 
op papier te zetten. Het Utrechtsch Genootschap orga-

De prijsvraag van het Utrechts Genootschap: ‘Welke wijze 
van Opvoeding is de meest verkiezelijke? (samh)
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niseerde in dit jaar een prijsvraag over het onderwerp: 
‘Welke wijze van Opvoeding is de meest verkiezelijke? 
Eene Publique of eene Huizelijke? Welke zijn de Voor-
deelen en Gebreken van die beiden? Is er eene wijze 
van Opvoeding, welke de Voordeelen van beiden, met 
uitsluiting van derzelver Nadeelen, bevat?’ Vateben-
der nam deze gelegenheid te baat en stuurde een uit-
gebreide verhandeling in, waarin hij voortborduurde op 
zijn schoolplan dat hij al in het boekje Mengelwerken had 
gepubliceerd. Hij won de tweede plaats en kreeg een zil-
veren medaille.

In zijn inzending betoogde hij dat zowel de publieke 
als de huiselijke opvoeding nadelen bevatten. Hij zette 
zich vooral af tegen de opvoeding in de thuissituatie. De 
publieke opvoeding via school was in zijn ogen iets be-
ter omdat er onder bepaalde voorwaarden verbeterin-
gen mogelijk waren. Wat volgde was een pleidooi voor 
nationaal onderwijs. Vatebenders uitgangspunt was dat 
de jeugd eigendom was van de staat. Opvoeding en edu-
catie moesten in ruime, frisse gebouwen plaatsvinden, 
gegeven door goed geschoolde leraren die op grond van 
een nationaal onderwijsplan werkten. Dat betekende dat 
het onderwijs moest worden genationaliseerd en gecen-
traliseerd. 

Bovendien vond Vatebender dat voortgezet onderwijs 
niet alleen voor de elite bestemd was. Het moest voor 
alle jongeren openstaan door een stelsel van gesubsidi-
eerde scholen.21 Hij was hiermee de eerste die een ge-
trapt systeem van onderwijs voorstond met onderwijs-
typen die elkaar logisch opvolgden en aan leeftijd waren 
gebonden. Een revolutionaire gedachte omdat, als er al 
sprake was van onderwijs, de lagere school meestal het 
eindpunt betekende.22

Goed onderwijs kon volgens Vatebender alleen op 
kostscholen worden gegeven. Zijn idee was dat alle kin-
deren, zowel jongens als meisjes, rijk en arm, op zes-
jarige leeftijd bij hun ouders werden weggehaald en in 
een kostschool ondergebracht. De leerkrachten moes-
ten goed worden beloond zodat zij alle aandacht op de 
opvoeding zouden richten. Op elke tien kinderen was er 
één opziener. De eerste drie jaren volgden de kinderen 
de Hollandse school waarbij ze naast lezen, schrijven en 

rekenen ook godsdienst en zedelijkheid moesten leren. 
Daarna gingen zij naar de Franse scholen waar het cur-
riculum was uitgebreid met vakken als wiskunde, Frans, 
dansen en schermen. Meisjes mochten vanaf hun tiende 
jaar naar hun ouders teruggaan. De jongens moesten 
tot hun twaalfde op de school blijven. De jongens die 
goed konden leren kregen de mogelijkheid om door te 
stromen naar de Latijnse school met vakken als Latijn, 
Grieks, oudheden, Engels en Hoogduits. De meest ta-
lentvolle leerlingen kregen uiteindelijk de mogelijkheid 
om naar de Academie te gaan om een aantal jaren te 
studeren. Daarbij vielen zij nog steeds onder een streng 
kostschoolregime. 

Om er voor te zorgen dat dit stelsel goed functioneer-
de moesten provinciale commissies van toezicht in het 
leven worden geroepen. Deze commissies inspecteerden 
de scholen, waarbij de aandacht uitging naar de kwali-
teit van het personeel, het curriculum en de staat van 
de gebouwen. Ook hier eiste Vatebender professionali-
teit. Daarom wilde hij dat de commissieleden niet alleen 
vanwege hun maatschappelijke positie werden gekozen, 
zoals in die tijd veelal gebruikelijk was. Zij  moesten ook 
kunnen beschikken over de vereiste inhoudelijke kennis 
van het onderwijs.23

Opmerkelijk aan Vatebenders betoog over de opvoe-
ding is dat het zo’n politieke lading heeft. Ten eerste 
vanwege zijn opvatting dat opvoeding een verantwoor-
delijkheid van de staat is. Ten tweede omdat alle kinde-
ren, ongeacht hun afkomst, het recht zouden hebben op 

21. J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samen-
leving (Den Haag 2001) 289-290.
22. J.M.G. Leune, ‘Onderwijs en maatschappelijke verandering. Een 
terugblik op 200 jaar onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland’ 
in: Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat (Assen 2002) 
11-48, aldaar 14.
23. Vatebender, Over de opvoeding, 64-80.
24. G.C.C. Vatebender, ‘Over de cultuur der duinen’, in: Mengelwerk 
in ongebonden en gebonden stijl, bevattende Verhandelingen over de cul-
tuur der duinen, de belooningen van verdiensten, en de spelling der Ne-
derduitsche taal, benevens eenige oorspronkelijke dichtstukjes en over-
zettingen (Delft 1802) 10. Elk onderdeel is opnieuw genummerd.
25. Vatebender, ‘Cultuur der duinen’, 11.
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een goede opvoeding. Kinderen van rijke en aanzienlijke 
ouders hoorden daarbij niet bevoorrecht te worden. Ten 
derde vanwege de samenstelling van de provinciale com-
missies van wie de leden vooral op grond van deskundig-
heid moesten worden gekozen. Ten vierde vanwege zijn 
streven naar een fatsoenlijke bezoldiging van de leer-
krachten, wat volgens hem een garantie was voor goed 
onderwijs. De slotsom van dit alles was dat dit onder-
wijssysteem een beter soort mens zou voortbrengen.

Hoewel het onderwijs een middel bij uitstek was voor 
de volksopvoeding zag Vatebender ook andere mogelijk-
heden. In een boekje getiteld Mengelwerk in ongebon-
den en gebonden stijl, waarin naast enkele gedichten, 
ook verhandelingen zijn opgenomen over de cultuur der 
duinen, de beloning van verdiensten en over de spelling 

van het Nederlands ventileerde hij opnieuw zijn opvoed-
kundige gedachten. In zijn bijdrage over de cultuur der 
duinen opperde hij dat ‘de tuchtelingen, de bedelaars, 
de bedeelde armen in of buiten de Godshuizen, en de 
gegageerde Militairen’ geschikt waren om het ruwe 
handwerk te doen dat nodig was om de duinen in cultuur 
te brengen.24 Daarmee zouden ze tot ‘nuttige, misschien 
ook zommige tot braave menschen hervormd worden’, 
wat volgens hem juist een Republikeinse regering tot eer 
zou strekken.25 Hiermee liep hij vooruit op de werkkolo-
niën die later door de Maatschappij van Weldadigheid in 
Drenthe werden gesticht.

Het gedwongen verblijf van Wilhelmina van Pruisen bij de Goejanverwellesluis bij Hekendorp in 1787. (samh)
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Revolutionair

De periode die Vatebender in Gouda doorbracht was een 
woelige. Het was de tijd van patriottische opstand en 
aansluitend de Bataafse Republiek. In 1787 hadden de 
patriotten geprobeerd de macht in handen te krijgen in 
Nederland. De patriottische opstand werd door de aan-
hangers van het Huis van Oranje met steun van Pruisen 
neergeslagen. In diverse steden kwam het tot confronta-
ties. 26 Zo ook in Gouda, waar ongeveer 250 huizen van 
patriotten werden geplunderd.27 

Met de komst van de Franse troepen in 1794 kwam 
voor de patriotten het ideaal van de Bataafse Republiek 
weer in zicht. In veel steden was er een groot revoluti-
onair elan. In voorgaande jaren waren geheime ‘leesge-
zelschappen’ opgericht, die een dekmantel waren voor 
revolutionaire activiteiten. Naar het voorbeeld van Am-
sterdam kozen zij bij de komst van de Fransen revoluti-
onaire comités die de macht overnamen.28 Ook in Gouda 
waren leesgezelschappen actief. Bij de eerste tekenen 
van de Fransen kwamen zij de straat op. De Goudasche 
Courant vermeldde: ‘ ’s Namiddags zijn de Leesclubs op 
de been gekomen, alle voorzien met het bovengem. tee-
ken [de Franse nationale kokarde]’.29

Het is onbekend of de Goudse rederijkerskamer De 
Goudsbloemen ook als zo’n leesgezelschap functioneer-
de. Wel is duidelijk dat veel van zijn leden zitting namen 
in het nieuwe stadsbestuur. Zo werd het bestuurslid Jan 
Couperus, voorheen de baljuw, de nieuwe Maire van Gou-
da en namen onder andere Fredrik Kumsius, advocaat, en 
Jan Jacob Slicher, beschermheer van de Goudsbloemen, 
zitting in het provisionele comité civiel. De laatste was 
een vooraanstaand Gouds burger. Zo was hij scholarch, 
lid van de vroedschap en burgemeester geweest.30 Ook 
de bekende patriot De Lange van Wijngaarden – onder 
wiens leiding in 1787 Wilhelmina van Pruisen bij Goejan-
verwellesluis werd aangehouden – was beschermheer 
van de rederijkerskamer. En ook hij maakte deel uit van 
het provisionele comité civiel.

Vatebender was eveneens vanaf de stichting van de 
Bataafse Republiek politiek actief. Hij werd de eerste 
provisionele president van de tot municipaliteit omge-

doopte gemeenteraad.31 Hij was ook lid van het provi-
sionele comité civiel dat de burgerzaken in de stad be-
handelde.32 

De antirevolutionair Muylwijk beschreef in 1938 in één 
van zijn krantenstukjes hoe Vatebender een rol speelde 
bij de totstandkoming van het nieuwe gemeentebestuur. 
Het patriottencomité riep in 1794 iedere burger op om 
naar de Sint Jan te komen. Daar deed Vatebender tien 
voorstellen, onder andere voor de functie van Maire en 
de commandant van de schutterij. ‘ “Als niemand pro-
testeert, zijn alle 10 voorstellen aangenomen”, conclu-
deerde Vatebender. (…) ’t was heerlijk! zoo geheel zon-
der eenigen invloed van bovenaf, geheel vrij, volgens het 
‘algemeen’ kiesrecht z’n eigen stadsregeering te verkie-
zen!’33 

26. R.A.M. ter Bogt, ‘De Oranjesociëteit in Gouda’, De Schatkamer 1 
(1986-1987) 48-55, aldaar 51.
27. J. Rosendaal, De Nederlandse revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 
1783-1799 (Nijmegen 2005), 57-70.
28. Rosendaal, Nederlandse revolutie, 97.
29. Goudasche Courant, 19 januari 1795, no. 8.
30. J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 
1700-1780 (Hollandse Historische Reeks 5) (z.p. 1985), 370.
31. R. van der Wal, ‘Sterke overheid en mondige burger’ in: P.H.A.M. 
Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Bijdragen 
‘Die Goude’ 30) (Hilversum 2002) 556-585, aldaar 556.
32. H. Hermsen, ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Het (provisio-
nele) comité civiel in Gouda, 1795-1798’, Tidinge 27 (2009) 4-11, aldaar 
5.
33. P.D. Muylwijk, ‘Gemeenteraadsverkiezing te Gouda in 1795’, 
Goudsche Courant 24 december 1938.
34. Rosendaal, Nederlandse revolutie, 21-27.
35. Luk schrijft dat de Gasthuiskapel vanaf 1795 dienst deed als ver-
gaderruimte voor de patriotten. Hij beweert dat Vatebender daar als 
voorzitter van het provisioneel comité ‘menige hete redevoering’ 
zal hebben gehouden. Uit de notulen blijkt dat men vergaderde 
in de burgemeesterskamer. T. Luk, ‘Historie van katholiek Gouda, 
aflevering 2’, Tidinge van Die Goude 20 (2002) 88-95, aldaar 92.
36. De Jong, Met goed fatsoen ,90.
37. Hermsen, ‘Vrijheid’, 6.
38. Ibidem, f. 139v.
39. Ibidem, f. 140v – f. 156.
40. Ibidem, f. 312v. Het is niet precies duidelijk welk instituut Vate-
bender voor ogen had. De term ‘Roomsche Academie’ is niet terug 
te vinden. Misschien doelde hij op (een deel van) de Universiteit 
van Leuven die door de Franse overheersers gesloten werd.
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Zo ging het er in meer steden aan toe. Voor de Ba-
taafse Revolutie was er in veel steden sprake van een 
kleine elite die onderling de baantjes in het stadsbestuur 
verdeelde en de burgers buiten spel zetten. De patriot-
ten hadden er op aangedrongen dat oude burgerrechten 
hersteld werden en dat er een vorm van representatie 
van het volk zou plaats vinden.34 Het afzetten van het 
oude stadsbestuur was dus een logische revolutionaire 
stap. Vatebender en zijn medestanders vulden het vacu-
um dat toen ontstond, met de opmerking dat het provi-
sioneel bestuur vooralsnog twee maanden zou dienen.35 
Daarna zouden verkiezingen worden uitgeschreven om 
een definitief stadsbestuur te kiezen. Overigens was de 
politieke strijd er toch vooral één van verschillende groe-
pen regenten, waarbij oudere regenten vasthielden aan 
hun bevoorrechte posities terwijl jongere regenten wil-
den delen in de macht.36

Het provisionele comité civiel was allesbehalve een re-
volutionaire club. Zij waren er juist op uit de dagelijkse 
gang van zaken zoveel mogelijk normaal door te laten 
gaan.37 Ook Vatebender toonde zich niet echt een groot 
revolutionair. Uit de notulen kan worden opgemaakt dat 
zijn inbreng gering was. De eerste maand na de verkie-
zingen van maart 1795 is hij zelfs helemaal niet aanwezig 
bij de vergaderingen van de municipaliteit. 

Echt actief werd Vatebender pas toen hij in mei 1795 
gevraagd werd om samen met Jacob Bleuland, eveneens 
lid van het provisionele comité, bij generaal Regnier in 
Utrecht te vragen een einde te maken aan de inkwartie-
ring van de Franse cavalerie in Gouda. Deze inkwartiering 
drukte zwaar op de stad. De stad draaide namelijk op 
voor de kosten. Regnier verwees hen naar een andere 
generaal, Mozaü, die op dat moment toevallig ook in 
Utrecht was. Mozäu vertelde hen weer dat ze in Den Haag 
bij generaal Delmas moesten zijn. Hij wilde hun verzoek 
wel doorgeven maar Vatebender merkte op dat hij liever 
zelf de brief overhandigde ‘met de daartoe vereyschte 
aandrang’.38 Vatebender ging vervolgens samen met de 
arts Jan Pieter Kemper, een ander lid van het provisio-
neel comité, naar Den Haag waar generaal Delmas hem 
beloofde een deel van de troepen te zullen overplaatsen 
en de rest in de kazerne onder te brengen. Enkele dagen 

later bracht Vatebender nogmaals een bezoek aan gene-
raal Delmas die hem ditmaal vertelde dat de dragonders 
op vijftig man na en een niet nader genoemd aantal paar-
den, uit Gouda zouden vertrekken. Op 23 mei verlieten 
de troepen de stad richting Den Haag.39

Later kwam Vatebender nog eens uitdrukkelijk aan 
het woord in de municipaliteit toen hij voorstelde om de 
‘Roomsche Academie’ vanuit Leuven over te hevelen naar 
Gouda want dat zou volgens hem een makkelijk voordeel 
opleveren. Hij zei dat de Roomsche Academie werd be-
taald door de roomse gemeenten in Holland. Blijkbaar 
zou de komst van zo’n instituut het prestige van de stad 
kunnen vergroten. De municipaliteit gaf Vatebender dan 
ook de opdracht om samen met Kemper te proberen die 
roomse gemeenten over te halen het plan te steunen.40 
Dit plan stierf een zachte dood. 

Blazoen van rederijkerskamer De Goudsbloemen. (samh)
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Literator

Behalve als rector van de Latijnse school speelde Vate-
bender ook op een andere manier een rol in het Goudse 
culturele leven. Hij was één van de bestuurders van de in 
1786 heropgerichte rederijkerskamer De Goudsbloemen. 
Overigens vergiste hij zich toen hij in zijn inwijdingsrede 
de geschiedenis van dit gezelschap besprak. Volgens 
hem was De Goudsbloemen in 1437 opgericht en bloeide 
de vereniging tot 1648. Daarna leidde het een sukkelend 
bestaan met soms maar één of twee leden.41 De Gouds-
bloemen waren echter al eens eerder heropgericht. In 
1651 was de rederijkerskamer namelijk geliquideerd, om 
vervolgens in 1677 weer te worden opgericht.42 Feitelijk 
was er eind achttiende eeuw dus sprake van de tweede 
heroprichting. 

In het al eerder genoemde Mengelwerken der Kamer 
van Rhetorica zijn essays en gedichten opgenomen van 
leden van de rederijkerskamer. Hierin staan ook twee 
van Vatebenders gedichten, waarvan het in 1792 voor de 
rederijkerskamer geschreven ‘De Lente, veldzang’, ook 
wel bekend als Meivers, vooral een lofzang op de natuur 
was. Het leven in de stad komt er minder positief van 
af...

Zoo, als men mindt in ’t woud, zoo mag m’ op land 
beminnen,
Daer spreekt de tael der ziel in reine eenvouwigheid.
(…)
Maer in de Stad helaes! Mengt valscheid zig met 
eeden,
Hoe meer m’ oprechtheid veinst, hoe meer men on-
trouw voedt;
Verpeste wellust stort verderf in hart en zeeden,
Verleidt den geest en laet den angel in ’t gemoed.43

Het zou interessant zijn te weten welke (Goudse) er-
varingen Vatebender tot deze bittere woorden hadden 
doen besluiten. Mogelijk is het een reflectie op de toen-
malige politieke toestand; immers, de contrarevolutie 
was in volle gang.

Uiteindelijk liet Vatebender in zijn gedicht toch vooral 

Meivers van Vatebender. Uitgegeven door Rederijkerskamer 
De Goudsbloemen. (samh)

zijn opgetogenheid over de terugkeer van de lente spre-
ken. In die zin zou men het als een voorloper van Herman 
Gorters’ beroemde gedicht Mei kunnen zien:

De winter geeft de Lent’ haer’ waerde en schoonheid 
weder,
Hoe lieflijk was mij niet het eerste groen der Meij!
De koesterende Zon, het helder, vruchtbaer weeder,
De frissche morgen-lucht, was schoon, was nieuw 
voor mij.44

Later gaf Vatebender in beperkte oplage nog een bun-
deltje uit, getiteld: Eenige verzen van mij zelv, en eenige 
overzettingen.45
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Naast zijn activiteiten voor De Goudsbloemen was Vate-
bender ook redacteur van de Goudasche Courant. De 
stukken voor deze krant die hij vóór de revolutie van 
1795 schreef, zijn niet bewaard gebleven. In juni 1794 
legde de gemeenteraad hem een publicatieverbod op. 
De baljuw had namelijk een poststuk uit Frankrijk, be-
stemd voor Vatebender, onderschept met de titel “Aan 
mijne Landgenoten”. Dit stuk was volgens het stadsbe-
stuur een gevaar voor volk en vaderland. Vatebender 
werd ter verantwoording geroepen. Hij erkende dat hij 
de redacteur was van de Goudasche Courant en een cor-
respondent had in Frankrijk. Maar wie hem het poststuk 
had gestuurd wist hij niet. Hij verklaarde  ‘…geen inten-
tie gehad te hebben, eenige Correspondentie te voeren 
ten nadeel der Constitutie’.46 Niettemin oordeelde het 
stadsbestuur dat hij niet meer bij de krant betrokken 
mocht zijn. Vanaf maart 1795 mocht hij onder het nieuwe 
bewind, dat hem uiteraard beter gezind was, zijn publi-
caties voortzetten. 

De Goudasche Courant is vanaf 1795 wel bewaard ge-
bleven.47 De artikelen werden echter niet ondertekend 
dus het is niet duidelijk wat hierin van de hand van Vate-
bender was. De krant bevatte vooral proclamaties van de 
opeenvolgende gemeentebesturen en andere overhe-
den.

Nationale politiek

Eind 1795 verhuisde Vatebender naar Den Haag. Daar 
werd hij op 1 januari 1796 commies (klerk) bij het Co-
mité van Marine in Den Haag. Van 5 april tot 10 november 
1796 was hij tevens plaatsvervanger van Couperus, de 
voormalige Maire van Gouda, lid van de Eerste Nationale 
Vergadering voor het district Gouda. 

Hier kreeg hij ook weer de kans om zijn ideëen over de 
inrichting van het onderwijs uit te dragen. Het nieuwe be-
wind wilde namelijk veel zaken in het land op een nieuwe 
manier aanpakken. Voor het onderwijs had de Nationale 
Vergadering een commissie ingesteld die de mogelijkhe-
den van een nieuw onderwijsstelsel moest bestuderen. 
Vatebender gaf hen inzage in zijn uiteenzetting uit 1793. 
Dit was aanleiding voor de instelling van een nieuwe 
commissie ‘tot het beramen van een ontwerp van Nati-
onaal Onderwijs’. Deze commissie ging 20 juni 1796 van 
start. Vatebender was één van de zes leden. 

Uiteindelijk werd in juni 1801 de eerste nationale onder-
wijswet van kracht. Deze wet was van groot belang omdat 
voor de eerste maal het onderwijs tot nationaal belang 
werd verklaard. Onderwijs was vanaf dat moment staats-
zorg.48 In deze wet vinden we dus veel van de ideeën van 
Vatebender terug. De samenhangende trapsgewijze op-

41. G.C.C. Vatebender, ‘Inwyings redevoering’, in: Mengelwerken, 1-
20.
42. J.W. Klein, ‘Uyt jonsten begrepen. Nieuwe gegevens over de 
Goudse rederijkers’, De Schatkamer (Gouda 1999) 1-34, aldaar 9. 
43. G.C.C. Vatebender, ‘De Lente, veldzang’, bijgebonden bij: Men-
gelwerken, 5.
44. Vatebender, ‘De Lente, veldzang’, 7.
45. Dit werk wordt genoemd in: A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, 
anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters, der-
de deel (Amsterdam 1846) 269.
46. Besluiten stadsbestuur 1794, samh, Oud archief Gouda, inv. nr. 
134, f.84v.
47. De Goudasche Courant is te vinden in de Koninklijke Bibliotheek 
in Den Haag.
48. P.Th.F.M. Boekholt, ‘De onderwijswet van 1801 en het begin van 
de Staatszorg voor het onderwijs in Nederland’ in: Tweehonderd jaar 
onderwijs en de zorg van de Staat (Assen 2002) 3-10, aldaar 3.

De Nationale Vergadering (www.geheugenvannederland.nl)

http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/ATVS02:19128
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volging van schooltypen werd nog niet ingevoerd.
Naast zijn activiteiten als representant van het volk 

bleef Vatebender blijkbaar ook zijn stiel van leraar uitoe-
fenen. In ieder geval is bekend dat hij privélessen gaf aan 
Otto van Eck, de zoon van Lambert van Eck die ook deel 
uitmaakte van de Nationale Vergadering.49 Opmerkelijk 
is dat deze privélessen indruisten tegen zijn onderwijs-
principes. Eerder pleitte hij immers tegen onderwijs in 
de thuissituatie.

De laatste jaren

Vatebender huwde in 1796 in Den Haag met Louise Eli-
sabeth Wilhelmina Slicher, de dochter van mr. Jan Ja-
cob Slicher en Wilhelmina Louisa Quarles. Hij kende zijn 
schoonvader al van de rederijkerskamer en het stadsbe-
stuur. Louise Slicher overleed nog geen jaar na de huwe-
lijksvoltrekking.

Op 22 december 1796 werd Vatebender door de Natio-
nale Vergadering aangesteld als “Translateur in de Latijn-
sche en Fransche Talen”. Deze functie bleef hij tot 1802 
vervullen. Daarnaast kreeg Vatebender een bestuurlijke 
functie in de nieuw gevormde departementen.

Het voormalig gewest Holland werd opgesplitst in drie 
departementen: het Departement van de Amstel, het 
Departement van de Texel en het Departement van de 
Delf. Vatebender werd in juli 1798 lid van het Intermedi-
air Administratief Bestuur van Holland, welke de vorming 
van het nieuwe Departementaal bestuur voorbereidde.

Vervolgens werd hij lid van het bestuur van departe-
ment De Delf vanaf december 1798 tot 1802. Het grond-
gebied van De Delf lag tussen de Maas, de Lek en de Oude 
Rijn. Delft was de hoofdstad. In 1802 werd het departe-
ment De Delf weer opgeheven en werd er een Departe-
ment Holland gevormd, dat binnen de oude gewestelijke 
grenzen van Holland viel.

Vanaf 1802 tot zijn dood was Vatebender hoofdcom-
mies op het postkantoor in Den Haag. Daarnaast was hij 
vanaf eind 1804 agent (zaakgelastigde) van de hertog van 
Saxen-Gotha. Vatebender overleed op 31 januari 1822 in 
Den Haag.50

Besluit

Vatebender kwam als jongeman van 21 jaar naar Gouda 
om conrector te worden. Hij werkte zich op tot rector 
van de Latijnse school en speelde zestien jaar lang een 
belangrijke rol in culturele en politieke ontwikkelingen in 
Gouda. Al met al kan geconcludeerd worden dat hij zijn 
verdiensten voor de stad heeft gehad. Toch rijst er geen 
eenduidig beeld van hem op. En in die zin heeft Colen-
brander misschien wel gelijk. Enerzijds toonde hij zich 
een idealist met radicale vernieuwende ideeën over het 
onderwijs die tot op de dag van vandaag invloed heb-
ben. In de hedendaagse literatuur over onderwijs worden 
de ideeën van Vatebender nog steeds erkend als voor-
uitstrevend. De onderwijshistorici Boekholt en De Booy 
noemen hem de ‘zeer modern aandoende rector van de 
Goudse Latijnse school’ en zijn plannen ‘te radicaal voor 
de toenmalige samenleving’.51 De cultuurhistorici Kloek 
en Mijnhardt nuanceren dit enigszins in hun standaard-
werk over Nederland rond 1800: ‘Vatebenders plannen 
waren pedagogisch en maatschappelijk uitzonderlijk ra-
dicaal, maar toch niet te radicaal om hem de tweede prijs 
te onthouden’.52 Het lukte Vatebender echter niet om zijn 
ideëen in praktijk brengen. En toen hij op latere leeftijd 
weer privéles ging geven, handelde hij er zelfs tegenin. 

Zijn verdiensten zijn blijkbaar ook niet genoeg geweest 
voor een vermelding in het stratenboek van Gouda. Mis-
schien heeft dat te maken met zijn opstelling die soms 
opportunistisch leek of met de kwade reuk waarin de re-
volutionairen van de Bataafsche Republiek lang hebben 
gestaan. Inmiddels wordt genuanceerder over deze peri-
ode gedacht. Misschien leidt dat tot een heroverweging 
en komt er in de nieuwe wijk Westergouwe alsnog een 
Vatebenderstraat of, misschien toepasselijker, een Vate-
benderschool.

49. A. Baggerman en R. Dekker, ‘Opvoeding en onderwijs in de late 
18de eeuw: theorie en dagelijkse praktijk’, Holland 37 (2005) 175-187, 
aldaar 183.
50. Elias en Schölvinck, Volksrepresentanten, 237.
51. P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in 
Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd (Assen/Maas-
tricht 1987) 83, resp. 93.
52. Kloek en Mijnhardt, 1800, 290.
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jaar ds. Hendrik Cornelis van Itterzon. Gedurende vele 
jaren was hij verbonden aan de Goudse Hervormde ge-
meente. Na de Tweede Wereldoorlog meldde hij zich 
voor een studie theologie in Leiden, verbleef enige tijd 
in Parijs en na een jaar vicariaat in Warnsveld werd hij 
op 1 november 1953 door zijn vader, dr. G.P. van Itter-
zon bevestigd in Anjum, zijn eerste gemeente. In 1961 
naam hij een beroep aan naar Rhoon en in 1968 kwam hij 
naar Gouda. Het pastoraat  stond bij hem op de eerste 
plaats, daarnaast toonde hij een brede maatschappe-
lijke belangstelling. Hij was onder meer bestuurslid van 
de Stichting tot Bevordering van de Diaconessenarbeid 
te Gouda en adviseur bij de restauratie van de Sint-Jans-
kerk. Hoe geliefd hij was bij zijn gemeenteleden bleek 
bij de gemeenteavond en receptie die respectievelijk 
op 3 en 4 november 1978 plaatsvonden in de Vredes-
kerk, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum. 
Hij voelde een sterke verbondenheid met het Jodendom. 
Diverse publicaties van zijn hand, onder meer in bundels 
van Die Goude  getuigen daarvan. Zijn bestuurslidmaat-
schap van de Historische Vereniging leidde tot diverse 
activiteiten. Daaronder behoort het behoud van het te-
geltableau van de Goudse pijproker, eens een interieur-
stuk van Goedewaagen’s Pijpen- en Aardewerkfabrieken 
aan het Jaagpad, dat nu de hal van het Goudse station 
(centrum) siert. Het behoud van het Joodse Poortje in 
het Raoul Wallenbergplantsoen als gedachtenis aan de 
Joodse Begraafplaats aan de Boelekade is mede aan hem 
te danken. Hij richtte de Stichting Gouds Metaheerhuis 
op, waarvan hij vanaf 1995 bestuurslid was. Zo bleef ach-

Ter gedachtenis aan ds. H.C. van Itterzon 
(1926-2010)

Henny van Dolder

ter Gebouw De Haven (Oost Haven 33, eens een Israëli-
tisch bejaardentehuis), opnieuw een joods gedenkteken 
bewaard. 

Ter gelegenheid van zijn emeritaat op 1 mei 1991, vond 
op 3 mei een drukbezochte afscheidsreceptie plaats in 
de Vredeskerk. Op 26 mei 1992 ontving hij uit handen 
van burgemeester drs. H.J. Boone de erepenning in zil-
ver met oorkonde, behorend bij het ereburgerschap van 
de stad Gouda. Dit vanwege   de gewaardeerde diensten 
voor de Goudse samenleving. Niet alleen de Hervormde 
gemeente, maar ook de stad Gouda heeft met het over-
lijden van deze sympathieke predikant een markante 
persoonlijkheid verloren.

Ds. Itterzon ontvangt de erepenning in zilver met oorkonde, behorend 
bij het ereburgerschap van de stad Gouda uit handen van burgemeester 
Boone (foto: Pim Mul) 
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de zestiende en zeventiende eeuw werden ze 
gebruikt om aandacht te vragen voor bepaal-
de gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld voor 
loterijen, nationale loterijen wel te verstaan. 
Men was daar toen net zo dol op als nu!

In museumgoudA is het houten drukblok te zien dat be-
gin zeventiende eeuw is gebruikt om posters te maken 
voor een ‘Loterye voor het gast-hvys ende oude man-
nenhvys binnen der Goyda’. Exemplaren van die ‘caert’, 

Een poster uit de zeventiende eeuw

Imelda van der Linden

Houten drukblok voor de poster van de na-
tionale loterij van 1609 zoals het in muse-
umgoudA te zien is. De afbeelding en tekst 
zijn in spiegelbeeld.  (Drukblok, collectie 
museumgoudA. Foto I. van der Linden)
De toevoeging ‘Museum 1874’, te lezen bij 
het drukblok,  is een speciale kwalificatie 
in museumgoudA, het betekent dat het 
bewuste object sinds de oprichting van het 
museum in 1874 tot de collectie behoort.

zoals een poster toen werd genoemd, zouden in Hol-
landse steden worden aangeplakt ter aanmoediging om 
een gokje te wagen in de Goudse loterij. 

Het ging hier om een gelegenheidssamenwerking tus-
sen het Catharina Gasthuis en het Willem Vroesenhuis. 
Beide instellingen hadden bouwplannen en de benodig-
de financiën daarvoor wilde men via een loterij bij elkaar 
sprokkelen. 

Op 5 december 1607 ging de eerste ‘mailing’ de deur 
uit. De steden werd toestemming gevraagd voor het 
aanplakken van de posters en om het aanstellen van be-
trouwbare ‘collecteurs’. De loten moesten contant wor-
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den betaald, maar ook schuldbrieven, obligaties, lijfren-
tebrieven en voorwerpen werden geaccepteerd.

Ondertussen werd in Gouda de trekking voorbereid 
door de gasthuismeesters. De hoofdprijzen zouden be-
staan uit flinke geldbedragen en voor de overige prijzen 
reisden de gasthuismeesters naar Amsterdam waar on-
der andere ‘silvere croesen’, ‘lepelen’ etc. ingekocht 
werden. 

Na twee jaar werden de ‘penningen’ bij de deelne-
mende steden opgehaald. Uit de archieven blijkt een 
bonte verzameling aan betaalmiddelen. Naast contant 
geld en waardepapieren worden zaken vermeld als ‘twee 
paer gebraijde coussen,  3,5 last haringtonnen, 3 mo-
lenstenen, een silveren crucifix’ etc. De totale opbrengst 
bedroeg uiteindelijk 60.863 gulden, zes stuivers en 4 
penningen.

De trekking vond in het najaar van 1609 plaats op het 
stadhuis van Gouda. Het geheel was een feestelijke ge-
beurtenis en “een bron van vermaak voor de burgers”, 
net zoals dat tegenwoordig ook nog steeds het geval is!

Na aftrek van kosten bleef er voor zowel het ‘gasthvys’ 
als het ‘ovde mannenhuys’ voldoende geld over om de 
bouwplannen te realiseren. De loterij was een groot suc-
ces geworden! 

Bronnen:  S. van der Mark-Hoevers. Het huis van Willem 
Vroesen.
Stichting het Oudemannenhuys te Gouda, 1992.
Drukblok: Museum Gouda.
Prent: Archief Midden Holland

De met het houten drukblok gedrukte poster (prent of caert) voor de nationale loterij. (samh inv.nr.76008. Foto M. Droog)
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Peter van Eijkelenburg

Kees van Leeuwen was machinebankwerker 
bij veel bedrijven in Gouda en omgeving. 
Daarna hoofdbrugwachter en plaatsvervan-
gend havenmeester van Gouda. Daarnaast 
was hij actief bij vakbond, vara, 1 mei comi-
té, soka, Garenspinnerij, Verzetsmuseum, 
Binnenhavenmuseum en GroenLinks.

‘Mijn vader, Jan van Leeuwen, was stoker/machinist op 
de stoomslepers van de NV Haarlemmermeer, een Goud-
se rederij. Eerdere naam van dit bedrijf was Pannevis. 
Hij voer twee of drie keer in de week heen en weer naar 
Amsterdam, met een vrachtschuit achter de sleepboot. 
Pakketvaart was dat. In de jaren twintig, de toptijd, had 
het bedrijf twaalf slepers in de vaart. Maar in de crisistijd 
kwam er minder vracht en werden de slepers opgelegd.

Mijn vader raakte dus werkloos en moest twee keer 
per dag stempelen, in de Agnietenkapel. Tussen het 
stempelen door had hij clandestiene klusjes bij autoga-
rage Van Hoorn. Auto’s poetsen en zo. Van Hoorn had 
ook de zogeheten belbusjes, die het regionaal passa-
giersvervoer onderhielden.

In die tijd volgde vader aan de ambachtschool aan het 
Paradijs een opleiding metaalbewerken. Dat was een ex-
tra cursus voor werkloze mannen. Daar werkte een me-
neer Boere, die in het bestuur zat van het waterschap dat 

‘Mijn fout: ik trok altijd 
veel werk naar me toe’ 

Kees van Leeuwen 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 Kees van Leeuwen (1927 )

het stoomgemaal had waar nu de Hanepraai is. Zodoen-
de kon mijn vader op dat gemaal invallen als de vaste 
stoker ziek was.

Tot er een nieuwe stoker nodig was in de siroopfabriek 
op de hoek van Hoge Gouwe  en de Keizerstraat. Er kwa-
men honderden sollicitanten, de rij stond tot voorbij de 
Aaltje Bakstraat. Maar weer had hij een goede connec-
tie: een familielid die een kennis was van de directeur 
van de siroopfabriek. Hij heeft er gewerkt tot er in de 
oorlog op zeker moment geen grondstoffen meer waren 
voor de siroop.

In de Garenspinnerij stonden veel grote machines. Di-
recteur Schot haalde mijn vader daar binnen als hoofd 

126
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van de poetsploeg. Later werd hij vaste monteur voor 
de machines in de spinzaal. Dat is hij tot zijn pensioen 
gebleven.

Hij was zijn hele leven hartstikke rood: lid van de sdap 
en van de machinistenvakbond, later van de textielbond, 
vanwege z’n werk bij de Garenspinnerij. Bij de vakbon-
den had hij ook bestuursfuncties.

Daarnaast was hij actief bij ona, als tweede secreta-
ris. Deed de hele administratie van de club. Hoewel hij 
zelf nooit voetballer is geweest. Maar in de Korte Ak-
keren was in die tijd gewoon iedereen lid van ona. Het 
ging niet om het voetballen alleen, het was ook voor de 
gezelligheid en de onderlinge saamhorigheid. Maar op 
zeker moment kwam het betaald voetbal ook bij ona op, 
en daar was mijn vader tegen. Hij vond het niet in orde 
dat sommige voetballers salaris kregen en dat alle ande-
ren van de club hun werk vrijwillig deden. Daarom stapte 
hij er uit.

Via ona was hij betrokken geraakt bij de sportkeuring, 
ook als vrijwilliger, en dat bleef hij doen. Hij nam bloed 
af en onderzocht urinemonsters. Daar zal hij wel enige 
opleiding voor gehad hebben, dat weet ik niet precies.

Katholiek meisje

Mijn vader kwam uit een gereformeerde Goudse familie 
met tien kinderen, en trouwde in 1922 met een katholiek 
meisje uit Maastricht. Maria Klever, dochter van iemand 
die in de plateel werkte. Eerst in Maastricht, daarna in 
Poppelsdorf, Duitsland, en toen daar geen werk meer 
was trok mijn opa naar Gouda, waar hij bij de plateelfa-
briek Zuid-Holland ging werken.

Mijn vader en moeder leerden elkaar kennen in de 
Kuiperstraat. Ze kregen twee dochters en twee zoons. 
Een van mijn zussen leeft nog. We hadden een heerlijk 
gezin. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een klap heb 
gehad.

In de crisistijd verdiende moeder iets bij met het was-
sen en spannen van gordijnen, op het zoldertje van ons 
huis aan de Herenstraat. Dat was ook clandestien na-

Eind jaren zeventig: bij machinefabriek sas aan het werk met een kolom-
boor (collectie Van Leeuwen)
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tuurlijk, want mijn vader had een werkloosheidsuitkering 
en moest stempelen.

Mijn zus Cok, of Conny, is vorig jaar overleden. Zij was 
stewardess bij de Holland Amerika Lijn, en heeft dus de 
hele wereld gezien.

Ikzelf werd geboren als kasplantje. Ik had kinderverlam-
ming en longontsteking dreigde. Ik heb achter het Iter-
son-ziekenhuis heel lang in zo’n kleine barak gelegen, 
die met de zon mee kon draaien.

Maar ik knapte op en heb een goeie jeugd gehad, on-
danks de armoe. Die was immers bij alle arbeidersgezin-
nen in de Korte Akkeren. Veel buiten spelen, de bekende 
straatspelletjes, zoals knikkeren. Later voetballen, in de 
winter schaatsen op de Westerkade. Wij hadden altijd 
de mooiste schaatsbaan van heel Gouda. Wil Reinders, 
een Fries, verzorgde die baan. Alle kinderen hadden 
klompschaatsjes. Toen ik twaalf jaar werd, kon ik van 
mijn verjaardagscenten voor zeven gulden vijftig echte 
Friese doorlopers kopen, met zo’n krul voorop. Bij een 
ijzerwinkel op de Kleiweg. Een belevenis voor die tijd. Ik 
heb tochten gereden over alle plassen van Reeuwijk. Met 
een vriend die veel beter was dan ik. Naast hem was ik 
maar een krabbelaar.

Ik werd al vlug lid van de jeugdherbergcentrale. In de 
zomervakantie met twee vrienden per trein op pad. Bij-
voorbeeld naar Amersfoort en dan twee weken lang lo-
pen langs jeugdherbergen, met rugzak.

Onze ouders vonden dat vertrouwd, want ze wisten 
dat in die jeugdherbergen streng toezicht was. En het 
was belangrijk voor je vorming, want je leerde zelfstan-
digheid. Je moest schoonmaken, boterhammen smeren, 
aardappelen wassen, en na het eten natuurlijk afwassen. 
’s Avonds rond het kampvuur en zingen. Er was altijd wel 
iemand met een gitaar. 

Op school was ik een matige leerling, maar ik kon het 
heel goed vinden met meneer Zwanenburg. Die was z’n 
tijd ver vooruit. Een warme man. Hij was streng als het 
moest, maar je mocht een hoop van hem. Hij stuurde ons 
de natuur in, en als we terugkwamen op school moesten 

we tekenen wat we gezien hadden. Heel bijzonder.  Hij 
was een verwoed pijproker en gaf mij vaak geld om een 
pakje pijptabak voor hem te gaan kopen.

Maar het laatste jaar op de kopschool kreeg ik meester 
Eelkema, een stijve Fries. Een wazig type, die zich heel 
kwaad kon maken. Na Zwanenburg kwam ik bij hem echt 
van de hemel in de hel.

Indië helpen

Aan de ambachtschool aan de Graaf Florisweg heb ik het 
diploma machinebankwerker gehaald. Mijn eerste baan 
was bij touwfabriek Spit en Van Cats aan de Fluwelen-
singel, waar veel later de sociale dienst is gekomen. Ik 
was hulpje in de werkplaats en deed onderhoud aan de 
machines. Ik werd meteen lid van de Algemene Metaal-
bewerkersbond.

Maar inmiddels was de oorlog ruim voorbij, en na die 
vijf jaar onderdrukking kreeg ik de drang iets nuttigs te 
doen. Indië helpen ! Daarvoor ben ik vrijwillig in militaire 
dienst gegaan. Eenmaal op de boot naar Indië, kreeg 
ik al spijt. Ik ging anders denken over die idealen. Wat 

Kees van Leeuwen verzamelde honderden boeken over de historie van 
Gouda (foto Tidinge)
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gingen wij daar eigenlijk doen? Maar toen ik er eenmaal 
was, heb ik een heerlijk leven gehad. Ik kon goed met de 
bevolking overweg. Ik had pikzwarte haren en een iets 
getinte huid, dus zij zagen mij ook wel voor een Indisch-
man aan. Ik was bij het Veluwebataljon op Java. Heb vier 
politionele acties meegemaakt, maar echt vechten: nee. 
Later ging ik naar Sumatra en was ik fourageur in het ma-
gazijn van Medan. Ik moest voedsel verdelen en zorgen 
voor beveiliging van voedseltransporten. Daarvoor had ik 
een geweer. Ik wist nauwelijks wat ik daar mee kon doen. 
Is ook nooit nodig geweest. Met een landingsvaartuig de 
hele kust van Sumatra langs geweest om voedsel te be-
zorgen. Met een totale Indische bemanning op die boot, 
inclusief de kapitein. Ik hoefde letterlijk niets te doen, 
zelfs niet voor mijn eten en drinken te zorgen.

Toch heb ik die jaren in Indië er serieus over gedacht 
om over te lopen. Ik zag wat wij daar deden toch een 
beetje als onderdrukking. De mensen hadden duidelijk 
een vrijheidsdrang. Ik vroeg me af: wat doet een vreemd 
leger hier? Maar ik was te laf om over te lopen. Daarom 
heb ik altijd respect gehad voor Poncke Princen. Wel lag 
ik regelmatig in de clinch met mijn meerderen in het le-
ger. Daardoor ben ik nooit verder gekomen dan soldaat 
eerste klas.

Na drie jaar heb ik ontslag uit dienst genomen en ben 
met de Grote Beer naar huis gevaren. Ik had Indië als een 
heel mooi land leren kennen. Maar ik heb later nooit de 
behoefte gehad om nog eens terug te gaan. Omdat het 
eigenlijk toch een slechte herinnering is gebleven.

Arbeidsdiscipline

Touwfabriek Spit en Van Cats moest mij weer terugne-
men, dat waren de werkgevers toen verplicht met ex-mi-
litairen. Toch ben ik daar niet lang gebleven. Ik kon moei-
lijk wennen, na dat vrije leven in het leger. Ik heb het nog 
geprobeerd bij Allan in Rotterdam, waar ze spoorwagons 
maakten. Dat beviel me helemaal niet.

Mijn vader vond dat ik wat meer in het gareel moest 
komen. Ik heb nooit wanklank met hem gehad, maar hij 
zei dat enige arbeidsdiscipline voor mij toch wel nodig 
was. Hij werkte op de Garenspinnerij, en ik kon bij hem 

komen werken voor het onderhoud van de machines. Dat 
ging goed en vervolgens ben ik vaak van werkgever ver-
anderd en nooit ’n dag werkloos geweest.

Graanmolens, silo’s en transportbanden gebouwd bij 
Van de Berg Molenbouw in Waddinxveen, bij de hefbrug. 
Bij Mulder in Boskoop heb ik Fiatjes 500 en 600 in elkaar 
gezet. Die kwamen in onderdelen per trein aan. We heb-
ben er ook treinen gereviseerd. Eerst alles leegplukken 
en dan nieuwe interieurs inbouwen. Ik deed al het me-
taalwerk, met vier man onder me.

Intussen was ik getrouwd met Henny Schoorl, in 1950. 
We woonden in bij mijn ouders, aan de Westerkade. 
Maar bij Mulder kregen we onze eerste eigen woning, 
via wat toen de industrietoewijzing heette. Een prach-

1 mei-feest 1986 (collectie Van Leeuwen)
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tige woning aan de Goudse Rijweg in Boskoop. Hebben 
we vijf jaar heel prettig gewoond. Tot ik het zat werd bij 
Mulder en mijn moeder ziekelijk werd. Mijn vrouw ging 
elke dag op de fiets naar Gouda om haar te verzorgen, en 
dat werd haar teveel. Dus wilden we naar Gouda.

Ik kon werk krijgen in de drukkerij van Koch&Knuttel 
aan de Turfmarkt.  Daar heb ik in enkele jaren een com-
pleet nieuwe werkplaats opgezet voor onderhoud van de 
drukpersen. Dat werd eerst uitbesteed, maar ik kon de 
directie overtuigen dat zelf doen veel goedkoper was. 
Korthuis was er de directeur, een arrogante man uit Was-
senaar. Adjunct was Van Zutphen en bedrijfsleider was 
Giliamse.

Ik ben bij die drukkerij weggegaan vanwege een loon-
conflict. Mijn hulpje in de werkplaats moest meer salaris 
krijgen, vond ik. De directie weigerde. Het ging om een 
dubbeltje per week, maar ik was boos en vertrok. Ach-
teraf misschien niet handig, want niet veel later ging de 
drukkerij op in Unilever. Was ik daar gebleven, dan had 
ik nu een gunstiger pensioen gehad.

Maar ik had nu eenmaal van mijn vader meegekregen 
dat je lid van de vakbond moest zijn. Dus was je solidair 
met je collega’s. Ik ging naar alle vergaderingen van de 
vakbond. Veel acties, demonstraties en stakingen mee-
gemaakt. Binnenkort ben ik zestig jaar vakbondslid, nu 
van Bondgenoten fnv.

Druppel

Mijn volgende baan was bij sas, de machinefabriek aan 
de Turfsingel. Joop Sas was daar de baas, een aristocraat, 
maar heel rechtvaardig. Hij betaalde nooit het hoogste 
loon, wel voor iedereen hetzelfde. Want de een is handig  
in dit, de ander in dat, zei hij.

Joop Sas nam een jonge ingenieur in dienst die machi-
nes ontwierp voor het leggen van pijpleidingen in zee. 
Daar had Sas veel succes mee. Die jonge vent had ook 
andere ideeën. Hij stuurde ons naar een lascursus in Am-
sterdam. Twee van de beste lassers van Sas haalden het 
diploma van die cursus niet. Terwijl ik, die helemaal geen 
lasser was, met vlag en wimpel slaagde! Toch kregen die 
twee loonsverhoging en ik niet. Dat was voor mij de drup-

pel. Joop Sas begreep er niets van. Had alles overgelaten 
aan die nieuwe rechterhand van hem. Ik mocht altijd nog 
terugkomen, zei Joop toen ik ontslag nam. Maar dat heb 
ik natuurlijk niet gedaan.

Bij de gemeente Gouda was een vacature voor hoofd-
brugwachter. Er waren vier sollicitanten, ik kreeg de 
baan. Heb ik een kleine acht jaar gedaan, tot mijn pen-
sioen. Na een paar jaar werd de havenmeester ziek, mijn 
directe chef. Ik nam zijn functie waar, en dat bleef zo, 
want hij kwam niet meer terug. Dus ik was brugwachter, 
maar in feite ook havenmeester van Gouda, alleen for-
meel niet.

Maar dat vond ik niet erg. Ik had een tamelijk vrij le-
ven. De havengelden innen, daar had ik de verantwoor-
ding over. Aan de Turfsingel zaten altijd mensen langs 
het water, de kringetjesspugers noemde ik ze. Die zaten 
goed op je te letten. Steeds vaker kwamen er scheep-
jes van watersporters binnen voor ’n paar dagen. Die 
mensen betaalden hun liggeld soms in één keer. Als ze 
dat de eerste dag gedaan hadden, sloegen we hen de 

Bestuur 1 mei-comité: vlnr. Kees van Leeuwen, Marjon van Liempt, Henk 
Reefhuis, Dik Suurbeek (collectie Van Leeuwen)
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volgende dagen natuurlijk over op onze ronde. Maar die 
kringetjesspugers zagen dat en belden dan meteen naar 
kantoor, want ze dachten dat ik het havengeld in eigen 
zak stak!

vara-kraam

Vanuit de vakbond kwam ik in contact met andere orga-
nisaties. Dat was allereerst de vara. De afdeling Gouda 
hield vergadering in Concordia. Secretaris was mevrouw 
Perdijk. Ik kwam al snel in het bestuur van de afdeling, 
als een soort propagandist. Zo werd ik het vara-gezicht 
in Gouda. Ik had een hele kraam vol met vara-spullen, 
en daarmee stond ik op manifestaties, bij activiteiten en 
lezingen. En ik ging mee op excursies naar Hilversum, om 
uitzendingen bij te wonen. Ik trok toen al veel werk naar 
me toe, en dat bleek mijn fout. Ik kreeg er gordelroos 
van, die sloeg mijn hersenen in en beschadigde een paar 
zenuwen. Zodoende heb ik nu nog steeds een scheef ge-
zicht.

Bij de vara heb ik cursussen gevolgd over de organisa-
tie en de principes. Ik herinner me Jan Nagel als cursus-
leider. Ik ben nog steeds lid van de vara en die band gaat 
niet meer weg, hoewel ik het lang niet met alles eens 
ben. Vier ton per jaar voor Mathijs van Nieuwkerk, dat is 
toch geen vertoning voor een omroep als de vara?

Ik heb drie voorzitters meegemaakt. Die dominee Van 
den Heuvel was een schat van een kerel. Kwam altijd 
op een ledenvergadering opdraven, al was het in Moor-
drecht. Maar hij heeft het verprutst met die veel te dure 
Willem Ruis-shows, ook in het hele land.

Marcel van Dam heeft daarna de vara gered. Trok de 
touwtjes strak aan, maar mijn man was hij nooit. Te do-
minant, duldde geen tegengeluid, en ging alleen maar 
ergens heen als-ie er dik geld aan kon verdienen.

Vera Keur was een hele goede. Van haar kreeg ik een 
prachtige serie prenten toen ik afscheid nam en lid van 
verdienste werd.

Met die vara-kraam kwam ik terecht op een 1 mei-bij-
eenkomst in het Veemarkt-restaurant. Kees Vellekoop, 
Henk Reefhuis, Sijmen Tol. Dat vonden we leuk. Het hele 
jaar rolden we als linkse organisaties met elkaar over 

Taart op Alie’s 65-ste verjaardag. Boven: Alie 81 jaar (collectie Ruijgrok )

straat, maar waarom zouden alle rooie rakkers niet één 
dag per jaar iets samen doen? We hadden per slot toch 
allemaal hetzelfde streven?

Dolksteek

Op het bovenhuis van Kees Vellekoop aan Achter de 
Kerk is toen in 1982 het 1 mei-comité opgericht. Het jaar 
daarop hadden we ons eerste 1 mei-feest in De Sluis, de 
speeltuinvereniging waar Joop Coenraats voorzitter was.

Dat is dertien jaar zo door gegaan. Tot Hans Oosters, 
die toen voorzitter was van de PvdA-afdeling Gouda, het 
comité om zeep geholpen heeft. Toegegeven, de animo 
was al minder geworden. Maar de oude getrouwen kwa-
men altijd nog. Alleen had de PvdA op 1 mei van dat jaar 
een landelijke bijeenkomst in Arnhem, in het kader van 

1 mei 1989 (collectie Van Leeuwen)
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verkiezingen. Oosters en Dik Suurbeek, over de lieve 
man niets dan goeds, hebben de PvdA-leden toen opge-
roepen naar Arnhem te gaan. En dus niet naar De Sluis. 
Wij hebben dat toen echt als een dolksteek in onze rug 
gevoeld.

Na die gordelroos-affaire moest ik het een poosje rus-
tig aan doen. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik was gewend 
geen enkele avond thuis te zijn. Cor Laurier, die ik kende 
van vakbondsacties, zei: je moet weer wat gaan doen. Zo 
kwam ik terecht bij de klantenservice van de fnv. Elke 
week spreekuur aan de Hoge Gouwe, tegenover de Lange 
Groenendaal. Later in Oosterwei

Daar kwamen vakbondsleden met allerlei vragen over 
problemen, veel juridische kwesties. Ik deed de inschrij-
ving van de klagers en was de algemene vraagbaak. Henk 
Berghoef, Cor Laurier, Dick Smaling, Annie en Karin van 
Dam en Gerard Droog waren er de adviseurs. De Bouw-
bond fnv had toen een eigen spreekuur, met Ton Perdijk 
als hoofdfiguur.

Met het opbouwwerk in Korte Akkeren, de soka, kwam 
ik door toeval in aanraking. Ik was in mijn tijd als brug-
wachter een keer aan het werk op de Guldenbrug, over 
de Turfsingel. Ik moest snel een paar kopietjes maken. 
Waar kon dat? Ik dacht: verrek, ik loop even naar het 
kantoortje van de soka, vlakbij die brug. Daar trof ik Paul 
Christ, JanPieter Janse en Ruud de Jong.

Met hen raakte ik aan de praat, onder meer over het 
tekort aan vrijwilligers daar. Zo kwam ik in die club te-
recht, als manusje van alles, en daarna voor het organi-
seren van demonstraties.

De Guldenbrug werd verlaagd, makkelijker voor fiet-
sers en voetgangers. Maar tijdens die bouw stelde de 
gemeente geen overzetbootje ter beschikking, terwijl 
het een heel belangrijke verbinding was tussen Korte Ak-
keren en het centrum van de stad. Toen heeft JanPie-
ter Janse een heel klein bootje als veerpont geregeld, 
bij wijze van noodoplossing. Tot de gemeente het zich 
aantrok, en een veel grotere boot inzette als tijdelijke 
verbinding over de Turfsingel. 

Handjeklap

Via de soka raakte ik betrokken bij de nieuwe bestem-
ming voor het grote gebouw van de Garenspinnerij aan 
de Turfsingel, waar mijn vader en ik eerder zelf gewerkt 
hadden. Henk Spee was er de grote kracht. Wij waren 
het lang niet altijd eens met wat hij wilde, we hebben 
nachtenlang tegen hem aan zitten kletsen. Hij wilde alles 
alleen met vrijwilligers realiseren, wij zeiden dat zoiets 
niet mogelijk is met zo’n groot complex.

Uiteindelijk is de nieuwe bestemming voor dat ge-
bouw er toch gekomen, volgens mij als gevolg van poli-
tiek handjeklap tussen PvdA en cda. Het cda kreeg de 
nieuwe Schouwburg, de PvdA kreeg de Garenspinnerij.

Daarna is van alles gebeurd. Het filiaal van de biblio-
theek is wegbezuinigd uit het gebouw, de biljartvereni-
ging ging ter ziele. Vrijwilligers stonden achter de bar en 
dat liep natuurlijk fout, met de afrekening van de drank-
voorraden.

Vanuit de vara en het 1 mei-comité raakte ik betrokken 
bij de bevrijdingsherdenking. Oprichter van het 5 mei-
comité was Hekon Pasman, en hij was ook de initiatief-

Kees van Leeuwen heeft al zijn herinneringen zorgvuldig gedocumen-
teerd in vele dikke mappen (foto Tidinge)
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bereikt heeft. Ook doordat hij vanuit zijn netwerk overal 
ingangen had, bijvoorbeeld bij Unichema. Dick Brouwer 
deed al die jaren de administratie. Hij zou ook eens er-
kenning moeten krijgen voor al dat werk.

 
In de tijd van het 1 mei-comité zei ik steeds: ik wil geen 
partijpet op. Ik had natuurlijk wel goede banden met ac-
tieve leden van diverse politieke partijen. Op zeker mo-
ment ben ik toch lid geworden van Progressief Gouda. 
En toen Groen Links opgericht werd, was ik meteen lid. 
Ik weet haast zeker dat ik nu het oudste Groen Links-lid 
ben in Gouda.’

Hoek Herenstraat / Prins Hendrikstraat in de jaren dertig, hier is Kees 
van Leeuwen opgegroeid (samh)

nemer voor het Verzetsmuseum, aan de Turfmarkt. Daar 
ben ik vanaf het begin bij geweest. Ik heb dat voormalige 
bankgebouw mee verbouwd tot museum. Samen met 
bijvoorbeeld Jan en Wil den Ouden. Wil heeft daar echt 
gewerkt als een vent. Jan en Wil zouden daar nog wel 
eens een eerbetoon voor mogen krijgen. Ik heb dat ooit 
voorgesteld, maar het is er nooit van gekomen. 

Via JanPieter Janse kwam ik bij het toen nog op te rich-
ten Binnenhavenmuseum. Hij was een van de bedenkers 
daarvan. Vanaf het papieren plan tot aan de realisatie 
ben ik er mee bezig geweest. Met Janse, met aannemer 
Bokhoven, en met de toenmalige vvv-directeur.

JanPieter Janse is daarna niet zo netjes behandeld, vind 
ik nog steeds. Terwijl hij toch in de opbouwfase heel veel 
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