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TUIN VOOR GENEESKRACHTIGE 
GEWASSEN 
Gerard Prins 

In december 1995 brachten de Goudse media 
het bericht dat de gemeente Gouda restanten 
van de stadsmuur aan de Vest zou gaan uitgra
ven om te onderzoeken of ze nog de moeite 
waard waren om te restaureren. Het ging om 
een gedeelte bij de korenmolen De Roode 
Leeuw. Dit gehele gebied is aan een grondige 
opknapbeurt toe. Het restant van de stadsmuur 
zou daarbij betrokken kunnen worden. Men 
denkt op die plek een meer open relatie tussen 
de Vest en het water van de Turfsingel te kun
nen creëren, waardoor een mooi uitzicht op de 
daar toenemende scheepvaart zou ontstaan. 
Ook voor een toeristische route naar de molen 
De Roode Leeuw en het Binnenscheepvaart
museum bij de Bogen is een opknapbeurt van 
belang. 

In de vorige eeuw had die plek gedurende 
enkele tientallen jaren een heel andere functie 
dan het nu zal krijgen. Juist op die plek, tussen 
de stadsmuur en het water van de Turfsingel, 
lag van 1838 tot 1858 een tuin voor genees
krachtige gewassen. De gewassen, die daar 
geteeld werden, waren niet bestemd voor de 
Goudse apothekers. De tuin had namelijk een 
educatief doel. De leerling-apothekers konden 
daar de kruiden leren kennen, waarmee zij in de 
praktijk medicijnen maakten. 

De tuin was tot stand gekomen dank zij de 
plaatselijke Commissie tot Geneeskundig 
Toevoorzicht op voorstel van haar voorzitter dr. 
W.F. Büchner (1781-1855). Deze was stadsdoc
tor van Gouda en heeft gedurende meer dan 
vijftig jaren veel goed werk gedaan in een 
gemeente met veel armoede, slechte levensom
standigheden' en vervuiling. Zijn werkzaamhe-

den werden toen zo gewaardeerd, dat ter herin
nering aan hem in 1856 een marmeren borst
beeld werd onthuld, dat nog in Museum Het 
Catharina Gasthuis in Gouda aanwezig is. . 

De taak van de Commissie tot Geneeskundig 
Toevoorzicht was allereerst controle op de uit
oefening van de geneeskunst. Dat betekende 
onder andere dat ieder die zich als arts, heel
meester, vroedmeester, vroedvrouw of-apothe
ker in Gouda wilde vestigen zijn of haar certi
ficaat aan de commissie moest tonen om te 
laten zien dat hij/zij bevoegd daartoe was. Ook 
moest de commissie jaarlijks, maar telkens 
onverwacht, een bezoek (visitatie) brengen aan 
alle apotheken in de stad om die te controleren 
op kwaliteit. Een politieagent moest daarbij 
aanwezig zijn. Dat zo'n controle nodig was, 
bleek uit een verslag over een visitatie bij de 
apotheek van D.Franken. Toevallig(?) ging de 
commissaris van politie mee op bezoek. Wat 
vond de commissie daar voor ongerechtighe~ 
den? Alle spiritualiën waren te slap. Het aq. 
Lauro Ceref. (wat dat ook mag zijn) droeg alle 
kenmerken niet gedistilleerd te zijn. De vergif
ten en de verfwaren lagen bij de gewone 
geneesmiddelen. De extracten waren bijna alle 
te dun of met schimmel enzovoorts. De co'm
missie verliet deze winkel zeer onvoldaan. Het 
valt eigenlijk nog mee, dat er zo weinig klach
ten over de apotheekwinkefs waren. De concur
rentie onder de apothekers moet moordend 
geweest zijn. Er waren namelijk in die tijd in 
Gouda dertien apothekers, de stadsapotheek 
niet meegerekend. Dat was heel veel voor een 
bevolking van ongeveer 14.000 zielen. Van dit 
aantal moest bovendien meer dan de helft afge
trokken worden, omdat die hun medicijnen gra
tis van stadswege uit de stadsapotheek kregen. 
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Ook met de opleiding van leerlingen had de 
commissie bemoeienissen. De leerlingen moes
ten van haar toestemming hebben om bij een 
apotheek geplaatst te mogen worden. Zij moes
ten minimaal zestien jaar oud zijn en enige ken
nis hebben van het Latijn. De opleiding duurde 
vier jaar en werd afgesloten door een examen. 
Voor de heelmeesters, de vroedmeesters en de 
vroedvrouwen gold een zelfde regeling. De 
vorm van de opleiding was vergelijkbaar met 
die van een ambachtsman. 

Hoewel tegenwoordig ook weer veel genees
krachtige kruiden in de apotheken te koop zijn 
(dikwijls geleverd op advies van de apothekers
assisitente), worden nu de meeste medicijnen, 
verpakt en al, door de pharmaceutische indus
trie aan de apothekers geleverd. Pillen, poeders 
en dranken werden nog niet zo lang geleden 
meestal door de apothekers zelf gemaakt. En 
nog wat langer geleden bestonden de medicij
nen grotendeels uit delen van planten: de 
geneeskrachtige kruiden. De samenstelling van 
de medicijnen met die geneeskrachtige kruiden 
was de taak van de apotheker. Bekwame apo
thekers waren dan ook goede plantenkenners. 
Eeuwenlang waren de helende eigenschappen 
van vele kruiden al bekend en werden ze 
gebruikt in de strijd van de mens tegen ziekte 
en dood. Hoewel in de vroegste tijden het gods
dienstige geloof bij het gebruik van genees
krachtige planten een belangrijke rol speelde, 
zoals nu nog bij de primitieve volken, is er een 

., medische wetenschap ontstaan. Deze weten
schap, dikwijls nog gepaard met waanideeën, 
kwam via Mesopotamië, de Grieken, de 
Romeinen en de Arabieren in de Middeleeuwen 
naar Europa en daarmee ook de kennis van de 
planten en hun eigenschappen. Een voorbeeld 
van die waanideeën was binvoorbeeld de signa
tuurleer. Men nam in die leer aan dat een plant 
of een deel daarvan, dat leek op een lichaams
deel van een mens, ook een genezende werking 
op dat lichaamsdeel had. Een goed voorbeeld 
hiervan is Ogentroost. De bloemen hiervan zijn 
wit en lijken met bloed doortrokken. Daarom 
zouden zij helpen tegen ontstoken ogen. De 
kennis van de planten en hun geneeskundige 
eigenschappen werden verzameld in dikwijls 
prachtig geïllustreerde kruidenboeken. 

Ook aan de universiteiten werd voor de oplei
ding van de artsen veel aandacht aan planten 
besteed. Vandaar dat bij de meeste universitei
ten een botanische tuin was verbonden. 
Aanvankelijk stonden daar meest medicinale 
planten. Daar konden de studenten deze plan
ten leren kennen. Later verzamelde men er ook 
andere planten, verkregen uit andere streken. 
De Hortus Botanicus van de Leidse universiteit 
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, was zo'n tuin en was wereldberoemd. De 
bekende Boerhave, hoogleraar aan die universi
teit en vele andere geleerden, waren grote plan
tenkenners. 

Apothekersleerlingen, die zoals bekend, toen 
hun opleiding niet aan een universiteit kregen, 
moesten hun kennis van de geneeskrachtige 
planten op een andere manier zien te krijgen. 
Het was dus een goed idee van de Commissie 
tot Geneeskundig Toevoorzicht om zo'n tuin in 
Gouda in te richten. 

Tijdens de vergadering van de commissie op 5 
oktober 1837 kwam de president, dr. Büchner, 
met het voorstel het stadsbestuur te vragen een 
stuk grond aan de commissie ter beschikking te 
stellen voor een tuin met geneeskrachtige plan
ten. Die zou gebruikt worden bij de opleidi_ng 
van leerlingen. De commissie stond eenparig 
achter dit voorstel. Afgesproken werd dat de 
leden zelf zouden uitzien naar een geschikt ter
rein. Op de volgende vergadering bleek men 
twee terreinen op het oog te hebben. Eén achter 
het voormalig pesthuis ( dus op de plaats waar 
nu het winkelcentrum De Nieuwe Markt is). 
Maar ook heel geschikt achtte men een stuk 
grond gelegen buiten de stadsmuur, tussen het 
kloosterpoortje en het "Houtesteege poortje", 
dus aan de Vest bij de korenmolen De Roode 
Leeuw. 

Op 20 april 1838 werd een extra vergadering 
van de commissie gewijd aan een brief van 
Burgemeester en Wethouders, waarin werd 
medegedeeld dat de Gemeenteraad goed 
gevonden had een stuk grond af te staan ter 
grootte van 68 ellen lang en 9 ellen breed (plus
minus 47 x 6,1 m) nabij het Houtesteegs water
poortje voor gebruik als plantentuin. 

Direct werd een commissie van twee perso
nen, bestaande uit de voorzitter dr. Büchner en 
de apotheker Hoefhamer, aangewezen, die op 5 
december 1838 met een plan kwamen. Zij ble
ken een deskundige op het gebied van botani
sche tuinen in de arm genomen te hebben, 
namelijk de heer Van Stekhoven, de hortulanus 

Korenmolen "De Roode Leeuw" aan de Vest te 
Gouda met er tegenover de Tuin voor Genees
krachtige Gewassen. De tuin lag oorspronkelijk.tus
sen de stadsmuur en he_( water van de Turfsingel. Op 
deze pentekening uit 1847 is van die muur niets te 
zien. In plaats daarvan staan nu jonge boompjes 
langs de T4!st. De muur zal (grotendeels) gesloopt 
zijn. Op de tuin is een gebouwtje te zien, dat waar
schijnlijk een schuurtje is. Ook is er een bouwsel te 
zien dat lijkt op een prieeltje, maar de "stookkas" 
zal voorstellen. 
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Gedeelte van een pentekening (omstreeks 1840) in het bezit van het Museum "Het Catharina 
Gasthuis" te Gouda. 
Foto: Negende Verzameling Bijdragen "Die Goude". 
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(opzichter) van de Leidse Hortus Botanicus. De 
kosten van zijn medewerking bedroegen f 25,-. 
De commissie vond het plan in elk opzicht 
doelmatig en gaf dus haar goedkeuring. Daarna 
werd besloten de "timmeraties", die in de tuin 
nodig waren, aan te besteden. Alle timmerlie
den van Gouda werden daarvoor uitgenodigd. 
De laagste inschrijver, W. Korevaar, kreeg daar
op de opdracht. 

Op donderdag 4 juli 1839 was de tuin in 
zoverre gereed, dat de apothekers met hun leer
lingen die konden gaan gebruiken. Zelfs een 
"Catalogus" van de aanwezige planten was aan
wezig. 

De stadsbouwmeester J. van Bemmel kreeg 
nog een presentje van de commissie, omdat hij 
geheel vrijwillig het opzicht over de timmer
werkzaamheden op zich had genomen. Omdat 
gebleken was, dat hij nog geen zilveren soeple
pel bezat, kreeg hij die als dank voor de bewe
zen diensten. Waarde ongeveer f 25. 

Na enige tijd bleek behoefte aan een ver
warmd kasje voor de planten die anders de win
ter niet zouden overleven. Dat kwam er ook, 
voor een bedrag van 85 gulden. In december 
1840 werden de planten erin geplaatst. 

De kosten van de tuin werden betaald met de 
geldelijke bijdragen uit de stadskas, die de 
commissie kreeg als vergoeding voor haar ver
gaderkosten. De commissie achtte het niet juist 
om dat geld (300 gulden per jaar) te gebruiken 
voor verteringen of andere nutteloze uitgaven. 

'' Men gaf het liever uit aan doelen die het alge
meen welzijn bevorderden, zoals men dat uit
drukte. Men besteedde het onder andere aan de 
tuin, maar ook schafte men kostbare boeken 
aan die alle medici in Gouda mochten gebrui
ken. Er zijn nog een aantal daarvan in de 
Goudse Librije te vinden. 

Welke planten werden in die plantentuin 
gekweekt? Daarover geeft een boekje met als 
titel: Aanwijzing der geneeskrachtige gewas
sen, welke in de tuin te Gouda gevonden wor
den enige informatie. Het is in 1843 door J. van 
Bentum en Zoon te Gouda gedrukt. Het is niet 
duidelijk wie de tekst ervan geschreven heeft: 
dr. W.F. Büchner of apotheker F. Grendel of 
samen. In ieder geval is het met de nodige des
kundigheid geschreven. Zij waren blijkbaar 
goed op de hoogte van de toenmalige ontwik
kelingen op het gebied van de plantensystema
tiek, zoals blijkt uit hun verantwoording in het 
boekje. Hoewel zij zich, schrijven zij, bij de 
rangschikking van de planten houden aan het 
sexueel-stelsel van C. Linnaeus, hebben zij 
zich in vooringenomenheid niet laten leiden tot 
miskenning van de nieuwere natuurlijke stel-
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Borstbeeld van dr. W. F Büchner. Collectie Stedelijk 
Museum "Het Catharina Gasthuis" te Gouda 

Foto: Vijf Eeuwen Medisch Leven in een Hollandse Stad 
door Dr. J. G. W. F. Bik 

seis van De Jussieu en De Candolle. In tegen
deel: zij namen ze als aparte afdelingen op in 
het boekje. Met een ander natuurlijk systeem, 
dat van Reichenbach, blijken ze het niet hele
maal eens te zijn vanwege de ideaal-opvatting 
waarop die berust, zoals ze beweerden, en 
waardoor die onpraktisch is voor beginnende 
leerlingen in de plantenkunde. Uit het voor
gaande blijkt hun deskundigheid. Er was nog 
een reden, waarom zij zich hielden aan het stel
sel van Linnaeus en niet aan de nieuwe syste
men: "Men scheidt niet gaarne van vrienden, 
met welke men vijftig jaren in betrekking 
stond," schrijven zij. 

Het boekje2 is voor een groot deel de bron 
van onze kennis omtrent de tuin. Het doel van 
de tuin was de leerlingeh kennis van de planten 
te laten opdoen ( de Botanica Practica, noemden 
zij dat). Het was daarom belangrijk veel soor
ten planten in de tuin op te nemen. Vanwege de 
beperkte financiële middelen zou men met 
betrekkelijk weinig planten beginnen. In de 
loop van de tijd kon men dan met de beschik-
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bare financiële middelen, het aantal vergroten. 
Hoewel men het heeft over "weinig" planten, 
valt het aantal nogal mee. De tuin begint met 
374 planten. Dat zijn er toch zoveel dat men 
een catalogus nodig achtte, omdat de leerlingen 
al die namen niet zouden kunnen onthouden. 
Bij gedrongen beplanting in de toekomst ver
wachtte men er toch 600 planten te kunnen 
plaatsen. Dit aantal was dus toekomstmuziek. 
De nog niet geplaatste planten werden wel al 
vast in de catalogus vermeld. 

Volgens het boekje kregen in de eerste plaats 
die planten in de tuin een plaats, die genoemd 
werden in de meeste wetenschappelijke krui
denboeken. Leidraad was vooral de Index plan
tarium medicinalium, quae horto Lugdano 
Batavo coluntur, dus de handleiding van de 
Leidse plantentuin. Ten tweede waren er krui
den die vroeger algemeen voor medische doel
einden werden gebruikt, maar nu in onbruik 
waren geraakt. De reden hiervoor was dat ze 
nog in verouderde geschriften genoemd en 
door sommigen nog gebruikt werden. Ten derde 
was er ruimte voor planten, die sinds kort voor 
deze of gene ziekte waren aangeraden, maar 
nog niet in kruidenboeken vermeld werden. Ten 
vierde werden giftige planten opgenomen. Het 
was belangrijk dat de apotheker en de genees
heer die kenden. Algemeen heerste ten aanzien 
van deze giftige planten, vond men, grote 
onkunde, zo zelfs dat de landman (de boer) de 
giftige gewassen die op zijn eigen land groei
.çlen en zijn vee konden schaden en zelfs doden, 
niet kende. Van deze giftige planten was in het 
boekje een aparte lijst opgenomen. 

In de tuin konden niet zo veel planten uit het 
gebied van de keerkring gekweekt worden, 
omdat een oranjerie ontbrak. In de kleine 
stookkas konden maar weinig warmtebehoe
vende planten gedurende de winter bewaard 
worden. 

Het boekje bevat nog allerlei gegevens over 
de planten, bijvoorbeeld welke delen van de 
planten werden gebruikt voor medische doel
einden, zoals zaden, basten, bladen, bloemen 
enzovoorts. 

De tuin was geopend van half april tot 
november, elke woensdag van 's namiddags 
half twee tot zeven uur en voor iedereen toe
gankelijk, onder beding dat er niets geplukt of 
meegenomen zou worden. Er zou een opziener 
aanwezig zijn, die aan collega's en leerlingen 
zo mogelijk het een en ander kon meegeven. Er 
was ook een tuinman in dienst: Reyweg, die 
daarvoor 25 gulden per jaar kreeg. 

De Goudse apothekers stelden de tuin zo zeer 
op prijs, dat zij de commissie om meer ope-

Omslag van Catalogus van de Tuin voor Genees
krachtige Gewas 

Foto: Negende Verzameling Bijdragen "Die Goude" 
blz. 390 

ningstijden vroegen. Het Departement Gouda 
van de Nederlandsche Maatschappij ter bevor
dering van de Pharmacie, opgericht 1842, 
vroeg in een brief in 1847 om de tuin twee µ1aal 
per week van 's morgens zes tot acht of negen 
uur open te stellen. Deze vroege uren waren 
beter geschikt voor een bezoek aan de tuin dan 
de middaguren, wanneer men in de zomer
maanden daar aan grote hitte was blootgesteld. 

Tweemaal komt in de berichten over de tuin 
de naaste buurman van de apothekerstuin ter 
sprake, de korenmolenaar Van Wierst van de 
molen De Roode Leeuw. In beide gevallen 
komt hij niet echt over als een goede buur. 

Op 2 maart 1843 was de stadsbouwmeester 
namens Ben W ter vergadering. Van Wierst had 
aan het college gevraagd op de grond van de 
plantentuin een verval put te mogen graven, om 
daarop een pomp te plaatsen ten behoeve van 
de watervoorziening van de molenaar en zijn 
gezin. Goede buren plegen gewoonlijk over 
zulk soort zaken overleg. Van Wierst dus niet. 
Ben W wilden de mening van de commissie 
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hierover weten. Die had op zich al bezwaar 
tegen die put en pomp in de tuin. Bovendien. 
zouden er zaden en andere delen van giftige 
planten in het water kunnen komen. Dat zou 
schadelijk voor het water ( en voor de gezond
heid van de familie Van Wierst) zijn. De com
missie was er niet tegen als er door de grond 
van de tuin een loden pijp voor die waterleiding 
zou gegraven worden Maar dat zou dan moeten 
gebeuren door iemand aangewezen door de 
commissie en de kosten zouden geheel voor 
rekening van Van Wierst zijn. 

Op 7 mei 1846 meldde de voorzitter dat hij 
ontdekt had dat er in de (stads)muur tussen de 
stal van Van Wierst en de plantentuin een gat 
was gemaakt en dat daardoor de gier afkomstig 
van Van Wierst in de tuin terecht kwam. Men 
vond dit schennis van de grond. De commissa
ris van politie zou gevraagd worden een pro
ces/verbaal op te maken en die in te dienen bij 
de officier van justitie. De commissaris van 
politie ad interim Bode, die de zaak eerst 
behandelde, liet de zaak vier weken rusten en 
achtte zich ook niet bevoegd. Het bleek dat Van 
Wierst een probleem had: de riool waarmee hij 
de gier uit zijn secreet en van het paard afvoer
de, was verstopt. Door het gat in de muur en 
een kuil in de tuin kon hij nu zijn gier kwijtra
ken. De commissaris van politie Van Alphen 
zelf, na enkele dagen weer aanwezig, veiwees 
de commissie naar de burgemeester. In een 
"mondgesprek" heeft die de commissie beloofd 
.Van Wierst te dwingen met spoed alles weer in 
oude staat terug te brengen. De molenaar werd 
daarop door Ben W ontboden, maar kreeg uit
eindelijk toch toestemming om ergens in de 
muur een gat te maken om zijn gier kwijt te 
kunnen raken. Hij mocht daarbij echter aan de 
tuin geen schade veroorzaken. Een ambtenaar 
van de gemeente zou hierop toezien. Om aan 
deze onaangename zaak een einde te maken 
werd dit voorstel van de burgemeester door de 
commissie aangenomen. 

In het voorjaar van 1850 werd geld beschik
baar gesteld voor de nodige reparaties, verven 
en aanvulling van de planten. De heer Van 
Stekhoven bleek nog steeds actief in de tuin te 
zijn. Hij kreeg daarvoor een bedrag van tien 
gulden, bestemd voor zijn kinderen. 

Er was aanvankelijk voldoende belangstel
ling voor de tuin, maar na een aantal jaren ver
minderde die. In 1858 werd het besluit geno
men de tuin op te heffen. De financiële offers 
achtte men te groot voor het weinige gebruik 
dat men nog van de tuin maakte. Men kocht lie
ver instrumenten en boeken voor het beschik
bare geld. 
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Behalve dr. W F. Büchner en apotheker F. 
Grendel zijn er in het verleden nog twee bewo
ners van Gouda bekend, die grote kenners van 
planten waren. Zij hadden tuinen hadden met 
vele bijzondere, ook exotische, planten. De eer
ste was Hiëronymus van Beverningh ( 1614-
1690), oud-burgemeester van Gouda. Hij was 
een bekende politicus en diplomaat. Na 1679 
woonde hij op zijn landgoed Oud-Teylingen bij 
Leiden, waar hij zich bezig hield met zijn lief
hebberijen: het kweken van uitheemse planten 
en het verzorgen van zijn kostbare bibliotheek. 
Hij was bovendien nog curator van de Leidse 
universiteit, waar hij het oppertoezicht had over 
de Hortus Botanicus. Zijn eigen tuin had een 
grote vermaardheid. De planten daarin werden 
nog door de botanicus Jacob Breynius beschre
ven in een boekje met een lange Latijnse titel. 

In zijn functie van curator van de Leidse uni- . 
versiteit heeft hij nauw contact gehad met 
Arnoldus Seyen (1640-1678). Die woonde 
eerst in Gouda in een groot herenhuis met grote . 
tuin aan de Korte Gouwe te Gouda ( dicht bij de 

Portret van D. Hieronymus van Beverningh. Gravure 
van A. Blooteling naar B. Vaillant 1679. Collectie 
Prentenkabinet Stedelijk Museum te Gouda 

Foto: Vierde Verzameling Bijdragen "Die Goude" 



TID!NGE VAN DIE GOUDE 

Potterspoort). Bovendien had hij aan de 
Turfsingel nog een grote tuin. Een van beide 
tuinen moet de "aan de aanzienlijkste liefheb
ber bekende kruidtuin" zijn geweest, waarin 
vele en zeldzame uitheemse gewassen 
gekweekt werden en die door Boerhave in een 
van zijn boeken werd vermeld. Tot in het bui
tenland was die tuin bekend. In Gouda beoe
fende Seyen de geneeskunde uit. In 1670 werd 
hij in Leiden benoemd tot hoogleraar in de 
kruid- en scheikunde en bovendien werd hij 
praefectus aan de Hortus Botanicus. 

Het boekje Aanwijzing der geneeskrachtige 
gewassen, waarin de planten van de plantentuin 
werden genoemd, behandelt ook nog andere 
zaken van de Commissie tot Geneeskunst 
Toevoorzicht. Het volgende lijkt me vermel
denswaard: De apothekers H. Hoefhamer en F. 
Grendel, leden van de commissie, hadden toe
gestaan dat er aan hun huizen een kistje werd 
geplaatst "volgens de voorschriften van de 
geachte, op den hoeksteen der menschenliefde 
gestichte Maatschappij tot redding van drenke
lingen ingerigt. Deze kistjes staan voor de hand 
en in gereedheid, ten dienste van alle kunstge
nooten (collega's) en ten behoeve van alle dren
kelingen. Wij merken hierbij aan, dat de bran
dewijn, in de kistjes aanwezig, gekleurd en 
alleen tot uitwendig gebruik geschikt is. Deze 
aanmerking kan niet overbodig geacht worden, 
daar de ondervinding, helaas! heeft geleerd, 
-dat, bij de voorgekomene gevallen van drenke
lingen, de brandewijnflesch door de omstan
ders in een oogenblik werd geledigd, zodat dit 
artikel, wanneer het bij den drenkeling noodig 
was, doorgaans ten koste van de hulpbiedende 
kunstgenoot moest worden gehaald." 

Brandewijn wordt tegenwoordig bij reanima
tie niet meer gebruikt. In een ambula,ice zal 
dan ook geen brandewijn aanwezig zijn. 

Geraadpleegde literatuur en bronnen 

F.W. Büchner en F. Grendel, Aanwijzing der 
geneeskrachtige gewassen, welke in de tuin te 
Gouda gevonden worden (1843). 
E. Grendel, De ontwikkeling van de artsenijbe
reidkunde in Gouda tot 1865 (1957). 
J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een 
Hollandse stad (1955). 
J. Schouten, Wie waren zij (1980). 
Streekarchief Hollands Midden, lnv.nr. 1.16.06 
- Ge 23 en 24 - Plaatselijke commissie tot 
geneeskundig toevoorzicht - Notulen van de 
vergaderingen 1834-1865. 

NOTEN 

1. Dat de gezondheidstoestand en eveneens de werkom
standigheden in Gouda heel slecht waren, bewijst wel 
het feit dat de gemiddelde levensduur in deze gemeente 
volgens Büchner ruim 21 jaar was, terwijl die in Londen 
4.0 jaar was. 

2. Het boekje is ook interessant voor diegenen die enige 
kennis hebben van de huidige indeling van het planten
rijk. Die is nu meer gebaseerd op de onderlinge ver
wantschap van de planten. Toen kende men Darwin en 
zijn evolutietheorie nog niet. In het boel<je is de indeling 
van de planten gebaseerd op de overeenkomsten en ver
schillen in de bouw van de planten, vooral van de bloe
men. 

.1ndenoek 
stadsmuur 
aan de·ve.st 
Gouda - De gemeente gàat on
derzoeken of de restanten van 
de stadsmuur·aan de Vest het 
waard zijn om te restaureren. 
Het gaat om het gedeelte tegen
over molen de Roode Leeuw. · 
Dit hele gebied is aart een gron
dige opknapbeurt toe. De stads
muur vormt . een· onderdeel 
daarvan. De Initiatiefgroep 
Raambuurt heeft een. plan op
gesteld, dat yoorziet in een alge
hele herinrichting van het ge
bied rond de Vest. 
Het plan moet de relatie tussen 
het· water en de Vest verster- · 
ken. ·Daarom denkt men aan 
een meer. open inrichting dan 
nu het geval.is. · 
.Een belangrijk onderaeel is het 
weer. zichtbaar maken van de 
stadsmuur. ,,Dat willen we· 
doen door de bestaande resten 
van de stadsmuur te restaure
ren en de ontbrekende delen 
aan te vullen'-'. Dat zegt ge
meente-ambtenaar AJ.van den. 
Broeke; hij is hoofd van de afde
ling stadsvernieuwing en mo
numentenzorg. 
Door deze aanpak ontstaat een 
duidelijke afscheiding tussen 

. het bovengedeelte (de weg) en 
het ondergedeelte (het wandel
gebied). Volgens de gemeente 
zijn grote delen van de stads
muur nog onder de grond aan-
wezig. . . 
Maar om te zien of de stads
muur het nog waard is om ge
restaureerd te worden, wil de 
gemeente daar eerst onderzoek 
naar doen. Daarom graaft de 
gemeente de muur aan de kant 

· van het water.binnenkort uit. · 
De gemeente is bezig met de 
uitwerking van een herinrich
tingsplan. Daarbij neemt de ge
meente het plan van de Initia
tiefgroep Raambuurt als l.ei
draad. 

Uit: Goudsche Courant; december 1995 
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GOUDA ALS KLOOSTERSTAD (1) 
Henny van Dolder - de Wit. 

Onder de verdwenen geestelijke instellingen in 
Gouda nemen de kloosters een belangrijke 
plaats in. Tussen circa 1400 en 1572 telde men 
niet minder dan tien kloostergemeenschappen, 
zes voor vrouwen en vier voor mannen. Toen in 
1551 de Regulieren van Stein in het bezit kwa
men van het verlaten dubbelklooster van de 
Brigitten aan de Raam sloten zij de rij en kun
nen worden aangemerkt als 'het elfde klooster'. 

Toch kwam Gouda wat dit betreft onder de 
Hollandse steden pas op de tiende plaats. 
Amsterdam, Haarlem en Leiden telden respec
tievelijk 20, 19 en 17 kloosters. Omstreeks het 
jaar 1500 had Gouda circa 7000 inwoners, 
Leiden 14.000, Amsterdam 12.000 en Haarlem 
11.500. Voor Hollandse begrippen was Gouda 
toen een grote stad en behoorde met Dordrecht, 
Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam tot de 
zes steden die waren vertegenwoordigd in de 
Staten van Holland: 

Het voornaamste kloosterideaal bestond uit het 
leiden van een beschouwend leven en het zin
gen of bidden van de getijden. Om te voorzien 
in eigen onderhoud brachten de broeders en 
zusters hun tijd door in brouwerij, maalhuis, 
melkhuis, spinkamer en 'scriptorium' (schrijf
-kamer), zij waren 'self-supporting'. Met uitzon
dering van de bedelorden (Minderbroeders en 
Clarissen) verkregen de kloosters vaste inkom
sten uit eigen bezit, waaronder huizen, landerij
en, rentebrieven, legaten en lijfrenten. 
Handenarbeid en het houden van kostgangers 
of proveniers bracht extra geld in de klooster
kas. 

Had een geestelijke gemeenschap zijn 
bestaansrecht bewezen, dan gaf de bisschop, 
met inspraak van het stadsbestuur en de pastoor 
van de parochiekerk een Orderegel en stelde, 
indien de kloosterlingen dit wensten, de clau
suur in. Dat betekende dat degenen die de drie 
geloften (armoede, gehoorzaamheid en kuis
heid) hadden afgelegd, het klooster nooit meer 
mochten verlaten, behalve in uitzonderlijke 
gevallen en met speciaal verlof 

Het jaar 1572 luidde de ondergang in van het 
Goudse monastieke leven. Nadat de stad was 
overgegaan naar de Prins van Oranje werden 
enkele conventen door geuzensoldaten geplun
derd. Kloosterlingen ontvluchtten in groten 
getale de stad en zochten hun heil elders. Zij 
die bleven moesten beloven zich als gewone 
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burgers te gedragen en verzekerden zich zo van 
een vaste uitkering door het stadsbestuur of 
instantie die het klooster overnam. Sommige 
conventen werden afgebroken, andere kregen 
een nieuwe functie als weverij, pijpmakerij of 
verpleeghuis voor zieken. 

Wat ons uit deze periode rest, zijn enkele 
kapellen, een zevental gebrandschilderde Gla
zen, een altaarsteen, een oude gevel, gedeelte
lijk bewaard gebleven archieven, boeken en 
museumstukken, waarvan men vermoedt dat ze 
uit een klooster afkomstig zijn. 

In het centrum van de stad zijn plaatsen al,\n 
te wijzen die door een afwijkend patroon in de . 
bebouwing laten zien dat er een klooster stond: 
een plantsoen, schoolpleinen of een concentra
tie van grote gebouwen. In straatnamen zoals 
Regulierenhof, Wouter Jacobszerf, Nonnen
water, Het Klooster, Agnietenstraat, Convent
straat, Patersteeg en Minderbroederssteeg 
wordt de herinnering aan deze tijd levend 
gehouden. 

In een serie van elf afleveringen zal telkens de 
geschiedenis van één klooster centraal staan, te 
beginnen bij het 

MARGARETHAKLOOSTER. 

De onduidelijkheid die aan het eind van de 
veertiende eeuw heerste, doordat het Schisma 
de Rooms katholieke kerk onder twee en drie 
pausen bracht, wreekte zich ook in het monas
tieke bestaan. Verslapping van de tucht was een 
van de oorzaken dat er een religieus reveil tot 
stand kwam, met de naam Moderne Devotie 
(eigentijdse vroomheid). Dit leidde tot de vor
ming van geestelijke gemeenschappen, waar
van de mannen of vrouwen na verloop van lijd 
een door hen gekozen kloosterregel aannamen. 
In Gouda kunnen vier stichtingen met deze 
stroming in verband worden gebracht: die van 
de vrouwenkloosters St.-Margriet, St.-Marie en 
St.-Catharina en het·-mannenklooster van de 
Cellebroeders. 

In dezelfde geest handelde een voorname 
Goudse vrouw, Machteld Cosijns, toen zij in 
1386 met 'eenige vrome maagden die van 
goede wille waren' een leefgemeenschap vorm
de. 
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Tijdens de maaltijd in de refter las een van de nonnen uit de levensgeschiedenis van heilige personen en op 
zaterdag de Orderegel. Foto: Wim Scholten 
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Aanv;mkelijk bewoonden zij een huis aan de 
westzijde van de Hofstraat (Spieringstraat), 
waar zij zich wijdden aan liefdadige werken en 
gebed. In 1393 bleek de woning te klein en ver
huisde men naar een groter pand aan de over
zijde van de straat. Dit werd de kern van het 
convent dat St.-Margaretha als schutspatroon 
vereerde en waarvan Machteld Cosijns, inmid
dels weduwe geworden, de eerste priorin werd. 
Tot 1399 leefden de vrouwen in de geest van de 
Moderne Devotie als zusters des Gemeenen 
Levens. 

Op hun verzoek maakte bisschop Frederik 
van Blankenheim op 16 september 1399 van de 
vergadering een kloosterstichting van de Derde 
Orde van St.-Franciscus. Als tertiarissen was 
het de zusters toegestaan zich buiten het kloos
ter te begeven. In 1412 vond de besluiting van 
het klooster plaats. In 1423 werd de Regel van 
St.-Augustinus aangenomen en leefden de non
nen als Reguliere kanunnikessen. 

In 1424 sloten zij zich aan bij een overkoepe
lend orgaan, kapittel genoemd. Een dergelijke 
instelling was nodig voor een overzichtelijke 
gang van zaken in de kloosters. Het was paus 
Benedictus XII (1334-1342) die met een 
Hervormingsbul de oude kloosterorden onder
bracht in een Provincie-systeem. Elk jaar werd 
een Provinciaal-kapittel gehouden dat toezicht 
uitoefende door het benoemen van visitatoren, 
rectoren enzovoorts. 

Een voortdurende toeloop van vrouwen 
maakte in 1416 uitbreiding van de gebouwen 
noodzakelijk en er werd een nieuwe, aan St.
Margaretha gewijde kloosterkapel in gebruik 
genomen. Omstreeks 1520, toen het klooster 
zijn grootste omvang had bereikt, strekte de 
bebouwing zich uit van de Patersteeg tot voor
bij de Kees Faessens Rolwagensteeg. Deze 
smalle doorgang tussen de Spieringstraat en de 
Groeneweg is genoemd naar een zeventiende
eeuwse 'sleper', Kees Faeszoon, die tegen be
taling goederen vervoerde. 

Aan de uitbreiding van de kloosters werd 
omstreeks 1500 paal en perk gesteld. Het stads
bestuur maakte zich zorgen over het toenemend 
huizenbezit van de conventen, waarbij men 
kennelijk een dreigend woningtekort voorzag. 

Over het dagelijks leven in het Margaretha
klooster is niets bekend. Uit andere bronnen 
kan men er zich wel een voorstelling van 
maken. De minimumleeftijd waarop een meisje 
in het klooster mocht treden, was 13 jaar; om 
geprofest te worden moest zij de leeftijd van 15 
jaar hebben bereikt. Hoewel er aanvankelijk 
geen weelde heerste, nam het kloosterbezit 
door schenkingen en legaten voortdurend toe. 
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Een van de priors van het Margarethaconvent, 
Robert Jansz., schonk tussen 1556 en 1559 een 
gebrandschilderd Glas aan het Regulierenconvent 
aan de Raam. Zo is zijn portretbewaard gebleven en 
te zien in de l',rin der Vormkapel achter de St.
Janskerk (Glas 62). Fonds Goudse Glazen. Foto: 
Wim Scholten · · 

Het Margarethaconvent behoorde na St.-Marie 
aan de Hoge Gouwe tot het meest welvarende 
van de vier vrouwenkloosters. 

De voornaamste bezigheid was het bidden of 
zingen van de getijden (lauden: dageraad; 
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prime: 6.00 uur; terts: 9.00 uur; sext: 12.00 uur; 
noen: 15.00 uur; vesper: 18.00 uur; completen: 
21.00 uur en de metten of nachtgetijden, waar
mee. de cyclus werd afgesloten). 

Het overige gedeelte van de dag werd in stil
te doorgebracht met het verrichten van handen
arbeid, zoals het bereiden van spijzen, spinnen, 
weven en verder ieder zijn taak 'waar zij 't nut
ste toe is'. Zo vinden wij er de 'cantrix' die ver
antwoordelijk was voor hetgeen er gedurende 
de maaltijden in de refter werd voorgelezen en 
de zang in de kapel. Dan was er de 'kelrewaert' 
die in de keuken werkzaam was, de 'reventer
waert' die de tafel gereed maakte voor de maal
tijden, de 'siecwaert' die een taak had in het zie
kenverblijf en de 'vesteriwaert' die voor het 
onderhoud van kleding en schoeisel van de zus
ters verantwoordelijk was. 

Een bijzondere functie was die van boekbe
waarster. Ieder klooster bezat een min of meer 
uitgebreide bibliotheek. Een inventaris van St.
Margaretha vermeldt 82 boeken, een voor die 
tijd kostbaar bezit, wellicht waren het er meer. 
De inhoud bestond uit stichtelijke lectuur, zoals 
bijbels en bijbeluitgaven, werken van de kerk
vaders en bekende theologen, onder wie 
Bernardus van Clairvaux. Van de door zusters 
gekopieerde handschriften zijn er enkele 
bewaard gebleven, zoals het 'Vitae patrum et 
verba seniorum', geschreven door Ava Trix en 
Gheeza Y senoud, nu eigendom van het British 
Museum. 

., De kleding van de nonnen was aan strenge 
voorschriften gebonden. Buiten droegen zij een 
mantel met kap van zwart groflaken, een hand
breed korter dan de rok, gevoerd met wit laken, 
van boven gesloten met twee grote knopen. De 
rok en de kousen waren van grof wit laken, 
waarbij de overrok niet over de grond mocht 
slepen, maar twee of drie vingers daarboven 
eindigde. Om het middel was een gordel beves
tigd van eenvoudig, ongeverfd leer. In de win
ter beschermde men zich tegen de koude met 
pelzen van schapen- of lamsvel, van boven 
samengebonden met riemen. Op het hoofd rust
te een sluier of 'wiel'. De naam voor geprofes
te zusters luidt ook wel 'gewield~ nonnen'. 

De soldaten van de graaf van Lumey lieten na 
1572 in het Margarethaklooster een spoor van 
vernieling achter. Walvis doet er in zijn stads
beschrijving uit 1714 uitvoerig verslag van. De 
"provoost van Lumey's benden, Hans Aulter
man" zo schrijft hij, dwong met geweld een 
oude non van 80 jaar te zeggen waar de kost
baarheden te vinden waren. Het klooster werd 
voorts geplunderd en in brand gestoken, zodat 
" .. .in weinig tijds niet alleen byna het geheele 

Convent, maar ook eenige nabyleggende scha
mele burgerswoningjens, met gevaar van de 
halve stad, door het vyer verslonden wierden". 
Nog lang daarna droeg deze plek de naam van 
'Het Verbrande Erf'. 

Aulterman moest zijn wandaden met de dood 
bekopen: op 11 april 1573 werd hij, na nog 
andere misdaden te hebben bekend die door 
hem in het buitenland waren gepleegd " ... bui
ten de stad op de Gerichtplaatse gebragt, om 
aldaar naar verbeurtenisse van goederen, leven
dig met den viere [vuur] gedood te worden". 

Tengevolge van de oorlogshandelingen en het 
uitbreken van de pest was het kerkhof van de 
Sint-Jan in 1574 overvol, waarna het kerkhof 
van het Margarethaconvent in gebruik werd 
genomen. 
Op 20 juni 1584 kocht Huyg Pieterz. Moel van 
de stad "zekere huizinge van 't verbrande con- · 
vent overgebleven ... " voor een bedrag van 163 
gulden. Hij kreeg toestemming de gebouwen te 
slopen, onder voorwaarde dat de grond eigen
dom bleef van de stad. In de rekening van de 
St.-Janskerk over 1584 staat te lezen dat Moel 
" ... 117 planken aan Fransoys van de Wijncoop 
[verkocht] voor 3 gulden". De kerk betaalde 
nog eens 16 stuivers aan "Joost met sijn maet 
voer het indraegen van de plancken, gecoft van 
de Margrietenhuys". Uit kloosters afkomstige 
materialen bleken goed van pas te komen voor 
reparaties of verbouwingen aan de St.
Janskerk. 

In 1587 woonden er nog zeventien gewezen 
nonnen van het Margarethaconvent in Gouda, 
die allen een uitkering van de stad ontvingen. 
In 1599 werd een deel van het terrein door de 
stad in gebruik gegeven aan het Aalmoeze
niershuis. De huidige gevel van het Weeshuis 
dateert uit 1642. Een fraaie gevelsteen boven de 
toegangspoort herinnert nog aan deze bestem
ming, die in 1948 werd opgeheven. Nu is er de 
Openbare Bibliotheek gevestigd en de gebou
wen aan de achterzijde van het plein maken 
deel uit van de Streekarchiefdienst Hollands 
Midden. Het fraai gerestaureerde Weeshuis
plein herinnert in niets aan het brute geweld dat 
hier ooit heerste, maar aan de stille rust van een 
kloosterhof. 
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Tweemaal het sfeervolle plein in de tijd dat het complex aan de Spieringstraat onderdak bood aan vele wezen 
(ca.1910). Fotocollectie Henny van Dolder 
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'DE WONDEREN, .HIER GESCHIED' 
Het Leger des Heils in Gouda 
Jan H. Kompagnie 

'Halleluja' 
K. lustte hem maar al te graag. Hij was zo'n 
geroutineerde drinker dat hij wel dertig borrels 
opkon zonder dat iemand ook maar iets aan 
hem merkte. Over de hele wereld had hij 
gezworven. Hij had velen zien overlijden onder 
'vreselijke smarten', maar niets bracht hem van 
zijn in alcohol gedrenkte bestaan af. Totdat hij 
met het Leger des Heils in aanraking kwam en 
zijn vloekende mond een biddende werd. Ook 
andere zondaars bekeerden zich,ja, de 'geheele 
stad staat verbaasd over de wonderen, hier 
geschied', zo meldt een opgetogen kroniek
schrijver in het Korps-geschiedenisboek van 
het Leger des Heils. Met die stad werd Gouda 
bedoeld, waar het Leger des Heils op 20 augus
tus 1892 een afdeling oprichtte in een voorma
lige danszaal. De eerste officieren waren de 
kapitein Meijering en luitenant Lokhorst. 
'Opden openingsavond was de zaal, gelegen 
"Vogelenzang", geheel gevuld, met een belang
stellend publiek', zo wordt gemeld. Ook Het 
Dagblad van Gouda van woensdag 31 augustus 
1892 deed verslag en beschreef hoe het Leger 
in Gouda nu oefeningen hield in een eigen 
. lokaal. Het succes was bemoedigend, de bijeen
komsten trokken volle zalen en er waren vele 
personen die zich meldden voor redding en hei
liging, 'waaronder verscheidene waaraan de 
kroeg een uitmuntende begunstiger vond'. De 
krant vervolgt: 'Hoewel de aanwezigen nauwe
lijks ruimte hebben om te staan heerscht in het 
lokaal een voorbeeldige orde. Zij die geen 
plaats kunnen vinden, brengen vaak een eigen 
stoel mee'. Soms werd een andere zaal gehuurd 
waarin dan wel achthonderd aanwezigen te tel
len waren. Een enkele keer moesten de 'mak
kers', zoals de mannen en vrouwen werden 
genoemd die in het Heilsleger werkzaam 
waren, hun inzet met de dood bekopen. In juni 
1894 overleed een 23-jarige heilssoldate. 
'Zuster Hamerslag van Gouda, die voor eenige 
dagen overleed aan pokken, werd door de ziek
te aangetast, nadat ze vrijwillig een andere 
vrouw had opgepast, die aan dezelfde ziekte 
leed. Deze vrouw genas en onze makker stierf'. 
Dat haar overlijden werd beschouwd als een 
bevordering tot heerlijkheid troostte in niet 
geringe mate de nabestaanden en de andere 
Legermakkers. Tijdens de bijeenkomsten wer
den '·getuigenissen van geredde dronkaards 

[gehoord], vroeger diep gezonken, maar nu 
gered en behouden'. Ja, 'de stad werd in bewe
ging gebracht', zo heette het, zodra bijvoor
beeld een Belgisch Legermuziekkorps naar 
Gouda kwam, waarbij dan 'duizenden men
schen in dichte rijen, overal aan de zijden der 
straten geschaard', hun opwachting maakten. 

Enige tijd na 1892 vond het Leger een nieu
we huisvesting in de Rozendaal, waarna het in 
1910 een lokaliteit betrok, gelegen in de St.
Anthoniestraat. 1 

In februari 1926 ging men opnieuw verhui
zen, nu naar de bestemming aan de Turfmarkt 
waar het Leger des Heils zich ook nu nog . 
bevindt. 'Gouda had Zondag een grooten dag. 
Ons Korps heeft heel lang gewacht op een bete
re zaal en die eindelijk gekregen'. Negen jaar 
later, in 1935, kwam de zaal in het bezit van het 
Leger. 'Het was Zaterdag een vreugdevolle 
dag. Reeds enkele jaren was het Leger in het 
pand Turfmarkt 111 gehuisvest. In Januari '35 
werd het pand van de gemeente gekocht en 
plannen voor vernieuwing en verbetering wer
den gemaakt. Zaterdagavond is de nieuwe zaal 
op feestelijke wijze in gebruik genomen'. 
Onder de genodigden bevonden zich ook bur
gemeester Gaarlandt en echtgenote. 

Pinksteren 1940 viel op 12 en 13 mei . 
Vrijdag 10 mei 'melden ons lucht en radio [ dat] 
ons land in oorlog was. Dit Pinksterfeest zullen 
wij nooit vergeten', zo wist men, want het ging 
gepaard met vliegtuiggeronk en kanongebul
der. De samenkomsten in het pand aan de 
Turfmarkt werden door de autoriteiten verbo
den, de zaal werd ontruimd en in gereedheid 
gebracht voor vluchtelingen uit Tiel. Op zon
dag 20 maart 1941 leek het alsof de activiteiten 
van het Leger verboden werden. 'De andere 
dag zou ons Leger er niet meer zijn. De 
Duitsche autoriteiten hadden bevel gegeven dat 
ons Leger zou ophouden te bestaan'. Op 26 
maart vond inderdaad de sluiting plaats en 'een 
dag later werd een algeheel uniformverbod van 
kracht, wat voor soldaten van welk leger dan 
ook altijd een hard gelag is. Maar de heilssol
daten waren 'den strijd niet moede'. In april 
1941 mocht- het Leger.alweer zijn werkzaamhe
den voortzetten. 'Halleluja', werd alom dank
baar geroepen. Op zondag 14 januari 1945 
werd een grote razzia in Gouda gehouden, maar 
er werden geen 'mannenbroeders' opgepakt. 
Op vrijdag 4 mei van datzelfde jaar meldde 's 
avonds 'de Engelsche Radio dat de mof gecapi-
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tuleerd had'. Alle weggevoerde makkers keer
den uit Duitsland terug. 

Over de stormnacht van 31 januari op l 
februari 1953 werd genoteerd: 'Door Gods 
genade is ter elfde ure onze stad behouden voor 
de gevolgen van de storm en dijkbreuk. Onze 
makkers hebben zich dapper geweerd'. In 1992 
werd op uitbundige wijze het 100-jarig bestaan 
van het Leger des Heils in Gouda gevierd.2 

Witte Kees en soortgenoten 
De houding van veel mensen ten opzichte van 
het Leger des Heils verliep vaak als volgt: 
'Aanvankelijk wekten lied, getuigenis, kleding 
en zondaarsbank de lachlust, maar het onbaat
zuchtige werk voor verschoppelingen, dat meer 
waagde dan enige protestantse kerk, en de een
voudige straatprediking deden de stemming 
omslaan'? Lang niet iedereen was dus ingeno
men met het werk van het Leger des Heils, dat 
door velen als bemoeizuchtig en betuttelend 
werd ervaren. Door de boodschap van redding 
en onbaatzuchtigheid belandde het Leger op 
het terrein van bijvoorbeeld de socialisten die 
op dezelfde 'markt' als de heilssoldaten ope
reerden en de verschoppelingen eveneens een 
heilsstaat in het vooruitzicht stelden, zij het dat 
dat paradijs van deze wereld was en gehuld zou 
gaan in het marxistisch morgenrood. Maar nog 
precairdere belangen werden geschaad. In en 
rondom de Vogelenzang waren vele cafés 
gevestigd waarin de drank vrijelijk vloeide en 
het aanwezige vrouwvolk doorgaans niet een
kennig was waar het de mannen betrof. Het 
gevaar was niet denkbeeldig dat de directe aan
wezigheid van heilssoldaten, die in felle 
bewoordingen het gebruik van alcohol en het 
overtreden van de door hen aangehangen 
moraal hekeWen, de omzet in de cafés nadelig 
zou beïnvloeden. 

Maar ook de bestaande kerkgenootschappen 
in Gouda kregen er min of meer een concurrent 
bij . Zo kenden de hervormden naast de deftige 
St.-Janskerk een zogenaamde Armenkerk, die 
in 1842 in de Peperstraat werd gevestigd. Rijk 
en arm konden op deze manier apart van elkaar 
het evangelie aanhoren. Voordeel was dat de 
goed in het pak zittende kerkgangers in de St.
Janskerk zich niet ergerden aan hun slechtge
klede medegelovigen, die zich op hun beurt 
niet voor hun sjofele lichaamsbedekking hoef
den te schamen. Bovendien had de kerkeraad er 
nu beter zicht op wie van de bedeelden wel en 
wie niet de kerk bezocht, van welk bezoek de 
grootte van de steun afhankelijk was gemaakt. 
Ook konden de dominees in de Armenkerk 
( ook wel de Kleine kerk genoemd) inhoud en 
niveau van hun preken afstemmen op het ont-
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wikkelingsniveau van hun luisteraars en hen 
doen verzoenen met hun karige bestaan, dat 
naar de overtuiging van menige predikant in 
overeenstemming was met Gods wil.• . 

En dan kwam het Leger des Heils dat predik
te, en ook werkelijk in praktijk trachtte te bren
gen de idee dat ieder mens voor God gelijk was. 
Een probleem voor de kerkeraad van de her
vormde gemeente in 1893 was dan ook of 
armen, die hervormd waren maar toch de bij
eenkomsten van het Leger bezochten, nog wel 
dóor de hervormde diaconie bedeeld konden 
worden. In meerderheid bleek de kerkeraad na 
onderling beraad toch vóór voortzetting van de 
bedéling door de kerk te zijn.5 

Van weerstand tegen en weerzin in het werk 
van het Leger des Heils in Gouda wordt in het 
Korps-geschiedenisboek geen melding ge
maakt. Nauwgezet werd een tijdlang bijgehou- . 
den hoeveel mensen er waren 'uitgekomen', 
wie de commandanten waren en welke andere 
zegeningen en voorspoed het Leger ten deel 
waren gevallen, maar er werd nauwelijks een 
woord gewijd aan onheuse bejegeningen. En 
die waren er wel degelijk geweest-. Zoals in 
1910. Toen waagden enkele stamgasten van het 
beruchte café van Witte Kees het om, dapper 
geworden door de nodige alcohol, het lokaal 
van het Leger aan te vallen. Aanwezig in dat 
lokaal was onder anderen de toen nog jonge 
heilssoldaat Piet IJsselstijn, die zou zich dit . 
voorval zijn leven lang zou blijven herinneren. 

Baldadigheden 
Maar het was in 1910 zeker ni'et de eerste keer 
dat de soldaten van het Leger kennis maakten 
met in geweld verpakte irritatie. Dat begon al in 
het jaar van de oprichting. In augustus 1892 
kreeg de Commissaris van Politie van Gouda 
een opmerkelijk briefje van de hem tot dan toe 
onbekende kapitein H. Meijering. Deze meldde 
op 20 augustus, de dag van de opening van het 
nieuwe lokaal van het Leger, 'dat heden avond, 
om 8 uur, het Leger des Heils, hunne werk
zaamheden beginnen'. En, door ervaring wijs 
geworden, voegde hij eraan toe, ' .. vertrou ik dat 
ik mag rekenen op uwe hulp en simpathîe'. 
Meijering had een vooruitziende blik. Enkele 
maanden la.ter, op zondag 18 december 1892, 
ontstonden er inderdaad ongeregeldheden 
rondom het lokaal in het pand Vogelenzang 
nummer 77, waarin h~t Leger gevestigd was en 
zijn diensten hield. De politie trad stevig op en 
arresteerde zes personen, die echter terstond 
weer werden vrijgelaten. De politiecommissa
ris sprak van slechts ' baldadigheden'. De 
Goudsche Courant bleek zich vooral aan het 
nieuwsgierige publiek geërgerd te hebben. 
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Muziekkorps in een tuin - Foto: R G. !Jsse/stijn, Gouda 

Jongelieden Bond 1917 - Foto: R G. !Jsselstijn, Gouda 
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'Nieuwsgierigen, blijft'huis', zo sprak de krant 
gestreng. Maar een dag later waren er weer pro
blemen rond het Legerlokaal, onder meer naar 
aanleiding van de arrestatie van een militair. 
Een 'grote volksmenigte' gedroeg zich nu uit
dagend en de Goudse politie werd versterkt met 
leden van de Rijksveldwacht. Bij het verlaten 
van het lokaal kregen de bezoekers 'smadelijke 
gezegden' toegevoegd, de kapitein en de luite
nant werden uitgejouwd en met keien bekogeld, 
ja, er werd zelfs met klompen gegooid, zo 
meldde de Goudsche Courant. Met gebruikma
king van de blanke sabel werd daarop de 
menigte uiteengedreven. Er werden dit keer 
evenwel geen arrestaties verricht. De 
Commissaris van Politie was bang dat de rellen 
zouden voortduren. De 'vermoedelijke oor
zaak' ervan was volgens hem 'dat het Heils
leger veel veld wint'. Ook vele vrouwen traden 
tot het Leger toe, onder wie 'meisjes van vroe
ger minder goede zeden'. Degenen, die zakelij
ke belangen hadden bij de werkzaamheden van 
deze vrouwen, waren bepaald niet gelukkig met 
hun overstap. Ook ene Kok was bij het Leger 
gegaan, zo schreef de Commissaris, 'die nog 
kort geleden zich, onder handtekening verbon
den had, bij de zoogenaamde sociaal-democra
ten'. 

De angst van de Commissaris voor nieuwe 
relletjes 'in de beruchte buurt de Vogelenzang', 
zoals hij het noemde, was gerechtvaardigd 
gebleken. Nu werd dan ook zelfs, na rugge

··Spraak met de burgemeester, hulp gevraagd aan 
de militaire macht die in Gouda gelegerd was. 
Deze hulp werd toegezegd en een detachement 
militairen werd in de kazerne achter de hand 
gehouden. Er werden opnieuw ruiten van het 
Legerlokaal ingegooid maar de daders bleven 
onbekend. Toch werd nog geen gebruik 
gemaakt van de militairen, de assistentie aan de 
Goudse politie van de kant van de Rijks
veldwacht bleek nog voldoende. Ook de burge
meester zelf was in de Vogelenzang aanwezig 
terwijl er stenen werden gegooid. En die troffen 
soms wel degelijk doel. 'Een agent van politie 
werd zoodanig getroffen dat zijn helm van het 
hoofd viel voor de voeten van den 
Burgemeester'. Ook waren in een donkere 
steeg een aantal groene stokken verborgen die 
daar blijkbaar waren neergelegd om ze tegen de 
politie te gebruiken. 

Op 21 december was het echt met de ongere
geldheden gedaan, hoewel er veel volk bleef 
samenscholen rondom het Legerlokaal. Toch 
verstoorden nog in februari 1893 enkele mili
tairen de orde bij het Leger des Heils. Op 30 
december 1892 werd een onderzoek naar de 
ongeregeldheden van 17 december ingesteld. 

Als 'meest schuldige' werd de 'beruchte' H.F. 
ten Riet aangewezen die een 'behagen schept in 
het veroorzaken van wanordelijkheden'. Maar 
noch tegen hem noch tegen anderen werd een 
gerechtelijke vervolging ingesteld. 

Ook uit onverwachte hoek kwam soms een 
anti-Legerstemming naar buiten. In de 
Goudsche Courant van 29 december 1892 werd 
een protestmeeting tegen het Leger aangekon
digd, op welke bijeenkomst voormalige staf- en 
veldofficieren van het Leger zouden spreken, 
onder wie ene G.A. Bonthuis, voormalig 
geheimsecretaris en 'translateur' van generaal 
William Booth. 6 

Ondanks de tegenkanting van zowel buiten
staanders als mensen uit de eigen gelederen 
heeft het Leger des Heils Gouda nooit meer 
verlaten. Onmiskenbaar heeft het door zijn alt
ruïstische wijze van optreden er mede voor .. 
gezorgd dat de 'leefbaarheid' er groter op werd 
voor velen wier leven door uitzichtloosheid was 
getekend. 

NOTEN 

1. Die laatste lokaliteit zou volgens kapitein W.W. 
Koskamp op de plaats zijn geweest waar nu de schoen
winkel van Kalmeijer is gevestigd. Dat het Leger ook 
nog enige jaren in een lokaal in de Rozendaal heeft ver
toefd blijkt evenwel niet uit het Korps-geschiedenisboek, 
wel uit mededelingen van kapitein Koskamp en uit de 
Adresboeken van Gouda uit die jaren; Zie ook: Ach lieve 
tijd: Gouda. Zeven eeuwen Gouda, de Gouwenaars en 
hun vertier (Zwolle 1986-1987) 46-47. 
In 1878 werd de Salva/ion Army opgericht door William 
Booth, die in 1829 in Nottingham werd geboren en in 
1912 overleed. Vanaf 1887 was het Leger des Heils, dat 
geïnspireerd werd door het me.thodisme van John 
Wesley, in Nederland actief (C.N. Impeta, Kaart van ker
kelijk Nederland (2e herziene druk; Kampen 1964, 192-
195). 

2. Het 'Korps-geschiedenis-boek' (deel I, 1892-1986) 
berust bij de leiding van de Goudse afdeling van het 
Leger des Heils. De conunandant in 1993 van deze afde
ling, kapitein W.W. Koskamp, heeft de auteur van dit 
verhaal dit boek welwillend tijdelijk ter hand gesteld. De 
instructie om belangrijke gebeurtenissen op te tekenen 
dat.eert van 1934. Kennelijk zijn er eerder en elders al 
aantekeningen over de periode 1892-1934 gemaakt. 
Deze aantekeningen zijn in of na 1934 in het boek over
geschreven in steeds hetzelfde, nette handschrift, met 
optekening van trefwoorden in de linkermarge. De aan
tekeningen zijn doorgaans erg summier, er gaan jaren 
voorbij waarover niets wordt vermeld. 

3. Otto J. de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis (Nijkerk 
1985) 363. 

4. N.D.B. Habermehl en J.W. 's Jacob (red.,), Gouda: stad 
van kerken, kapellen en torens (Gouda 1991) 13; Henny 
van Dolder, 'De Peperstraat, waar rijk en arm elkaar ont
moetten', Tidinge 9 (1991) 64-68. 

-5. ArchiefSt.-Janskerk, inv,nr'18: 1887-1911 (brede kerke
raad), vergadering van 25 november 1893. 

6. Streekarchiefdienst Hollands Midden, Gouda; archief 
Commissaris van Politie, inv.nr 14c: 20-8-1892; inv.nr 
14d, 19-12-1892 nr 973 en 20-12-1892 nr 975 en m 980; 
21-12-1892 nrs 902 en 903; 22-12 nrs 989 en 990; 30-
12-1 892 nr 1008, en inv.nr 1894 Pol. 6: 28-2-1893 nr 
183; Goudsche Courant van 20 december 1892, 2 1 
december 1892 en 29 december 1892. 
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A. SCHEYGROND (1905-1996) 
N.D.B. Habermehl 

Inleiding 
Het leven van A(rie) Scheygrond bestrijkt bijna 
de gehele twintigste eeuw. Hij zag de eerste 
auto's komen, de eerste vliegtuigen boven de 
stad cirkelen en de telefoon zijn intrede doen. 
Daarnaast maakte hij twee wereldoorlogen 
mee. Harde werker als Scheygrond was, heeft 
hij een indrukwekkende intellectuele erfenis 
nagelaten. Vooral als auteur van biologieboe
ken genoot hij grote bekendheid en ondervond 
daarbij veel waardering. Maar ook zijn histo
risch werk verdient de aandacht. In deze bijdra
ge zal eerst worden ingegaan op het leven en 
werk van Scheygrond om vervolgens stil te 
staan bij zijn betekenis als Gouds historicus. 
Tot slot is een bibliografie opgenomen van 
diens historische publicaties voor zover deze 
betrekking hebben op Gouda of de naaste 
omgeving. 

Levensschets 
Arie Scheygrond werd op 9 februari 1905 te 
Gouda geboren. Zijn geboortehuis stond Onder 
de Boompjes, een karakteristieke langs de 
Kromme Gouwe gelegen straat die zich ken
merkte door een groot aantal knotwilgen. In 
deze landelijk omgeving zette de jonge 
Scheygrond zijn eerste schreden, maar niet 
voor lang. In 1907 verhuisde het gezin 
Scheygrond naar een woning aan de 
Blekerssingel (thans nummer 64) waarlangs 
toentertijd nog blekerijen waren gevestigd. 
Scheygrond doorliep van 1911 tot 1918 de 
Eerste Burgerschool voor jongens aan de 
Groeneweg, op de plek waar zich thans de 
Casimirschool bevindt. Vandaar maakte hij de 
overstap naar de aan de Krugerlaan gelegen 
Rijks HBS. In 1923 behaalde hij zijn HBS
diploma om vervolgens plant- en dierkunde te 
gaan studeren aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht. In 1929 legde hij zijn doctoraal exa
men af. Twee jaar later promoveerde hij op een 
onderzoek naar het plantendek van de 
Krimpenerwaard. 

Hoewel het een moeilijke tijd was om werk te 
vinden - de beurskrach van 1929 had een diepe 
economische recessie ingeluid - slaagde 
Scheygrond er toch in om kort na zijn promotie 
aan de slag te komen, zij het in een tijdelijke 
functie als docent biologie aan het gemeentelijk 
gymnasium en· de gemeentelijke HBS te 
Hengelo (0). Deze functie werd eind december 
1932 beëindigd. Gelukkig kreeg hij per 1 sep-
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tember 1933 een aanstelling als docent biologie 
aan het stedelijk gymnasium Celeanum te 
Zwolle. Vanaf 1 september 1934 combineerde 
Scheygrond deze functie met een soortgelijke 
aan het Goudse gymnasium dat was gehuisvest 
in de voormalige woning aan de Westhaven 
(thans nummer 52) van de patriot en geschied
schrijver C.J. de Lange van Wijngaerden. In 
1937 volgde zijn benoeming aan de Rijks HBS 
te Gouda hetgeen hem in staat stelde Zwolle 
vaarwel te zeggen. Scheygrond was hiermee na 
de nodige omzwervingen teruggekeerd in zijn 
geboorteplaats om die nooit meer te verlateQ.. 
Wegens het bereiken van de pensioengerechtig
de leeftijd werden beide Goudse functies op 1 
september 1970 beëindigd. 

Scheygrond was voor zijn leerlingen een 
goed, doch veeleisend docent. Hij hield van zijn 
vak en genoot van het overdragen van zijn enor
me kennis aan anderen. Deze kennisoverdracht 
beperkte zich niet tot lesgeven. Generaties leer
lingen bereikte hij via de vele biologie-leerboe
ken die hij al dan niet in samenwerking met 
anderen schreef. Voor velen in het land was de 
naam Scheygrond dan ook een begrip. 
Daarnaast was hij jarenlang vaste medewerker 
van de Goudsche Courant, waarvoor hij veel 
artikelen schreef over de levende natuur, vaak 
in relatie tot Gouda en omgeving, en verslagen 
maakte van lezingen zoals die van het 
Natuurkundig Genootschap. Van 1949 tot 1970 
was Scheygrond bovendien de vaste biologisch 
medewerker van de Nieuwe Rotterdamse 
Courant. Daarbij bleef het niet, want ook voor 
de Winkler Prins Encyclopedie schreef hij arti
kelen over zoogdieren. Later verrichtte hij voor 
deze encyclopedie ook het nodige redactionelè 
werk. Niet onvermeld mogen de vele artikelen 
blijven die Scheygrond in diverse tijdschriften 
publiceerde en zijn vele honderden recensies 
van biologische werken. 

Veel van zijn tijd en energie besteedde 
Scheygrond aan het behoud van de Reeuwijkse 
en Sluipwijkse plassen. Het voortbestaan van 
dit fraai natuurgebied werd in 1926 ernstig 
bedreigd door het voornemen van de gemeente 
Reeuwijk de plassen droog te leggen. De ver
wachting was dat drooglegging velen geduren
de een aantal jaren werk zou verschaffen, ter
wijl de plassen eenmaal drooggelegd voor 
ongeveer zeshonderd mensen blijvende werk
gelegenheid zouden bieden. Daarbij kwam dat 
de recreatie toen nauwelijks nog een rol van 
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betekenis speelde en het belang van de plassen 
als natuurgebied nagenoeg niet werd onder
kend. De naam voor het nieuwe gebied stond al 
vast: Admiraal Zoutmanpolder, vernoemd naar 
de in Reeuwijk geboren held van Doggersbank 
en adviseur in zeezaken van stadhouder Willem 
V, vice-admiraal J.A. Zoutman (1724-1793). 

Toch kwam er oppositie tegen dit voornemen 
en wel vanuit Gouda. Op 23 oktober 1926 werd 
op initiatief van de Goudse VW in het clubge
bouw van de roei- en zeilvereniging "Gouda" 
het "Comité tot behoud van de Reeuwijkse en 
Sluipwijkse plassen opgericht". Uit dit grote 
comité werd een werkcomité gevormd waarin 
naast een aantal prominente Gouwenaars als de 
directeur van de Rijks HBS S.S. Hoogstra, de 
secretaris van de Goudsche Courant F. Tieter, 
de gemeentesecretaris van Gouda G.J.J. Pot en 
de docent (neerlandicus) W Zuydam, ook de 
student Scheygrond deel uitmaakte. Direct na 
de oprichting van het comité brak een omvang
rijke en vooral zeer felle pennestrijd uit in de 
plaatselijke en ook landelijke pers waarbij 
Zuydam en Scheygrond een toonaangevende 
rol speelden. Een stroom van veelal emotionele 
artikelen en ingezonden brieven die bij elkaar 
vele honderden pagina's in de door Scheygrond 
aangelegde plakboeken beslaan, verscheen die 
jaren. De voorstanders van de drooglegging, 
overwegend afkomstig uit Reeuwijk, gebruik
ten het rooms-katholieke dagblad De Nieuwe 
Zuid-Hollander als hun spreekbuis, terwijl hun 
.tegenstanders de Goudsche Courant als lijfblad 
hadden. 

Op 19 en 20 juni 1930 vormde de droogleg
ging onderwerp van bespreking in de Staten 
van Zuid-Holland. Na een lang en soms emo
tioneel debat werd het pre-advies van de 
Gedeputeerde Staten, waarin het verzoek van 
de gemeente Reeuwijk om droogmaking werd 
afgewezen, met slechts vier stemmen tegen 
aangenomen. Het gevaar was daarmee na vier 
jaren van intensieve strijd geweken. Dit uiter
aard tot grote opluchting van Scheygrond 
wiens naam door deze actie overigens blijvend 
in Gouda was gevestigd. Het comité bleef alert. 
Toen in het najaar van 1938 bekend werd dat 
van hogerhand opnieuw werd gedacht aan een 
gedeeltelijke drooglegging van de plassen 
kwam het onmiddellijk weer in actie. Ditmaal 
was de discussie minder heftig omdat de mobi
lisatie al spoedig alle aandacht opeiste. Na .de 
oorlog waren de opvattingen over recreatie en 
natuurschoon inmiddels zodanig veranderd dat 
van droogmaking geen sprake meer was. 

Na zijn pensionering in 1970 voerde 
Scheygrond het eindredacteurschap van het 
maandblad Panda-(Nieuws), een uitgave van 

het Wereld Natuur Fonds Nederland. Toen hier 
in 1978 een einde kwam, besteedde hij zijn tijd 
aan het schrijven van een tweetal straatnamen
boeken van Gouda. Daarnaast was hij geduren
de een reeks van jaren lid van de 
Straatnamencommissie. Het vele werk dat 
Scheygrond deed, bleef niet onopgemerkt. 
Prins Bernhard reikte hem namens het World 
Wildlife Fund een onderscheiding uit. 
Daarnaast ontving Scheygrond het ereburger
schap van Gouda, werd erelid van de 
Oudheidkundige Kring "Die Goude" en van de 
Roei- en zeilvereniging "Gouda". Verder was 
hij ridder in de orde van Oranje-Nassau. Tot op 
hoge leeftijd bleef Scheygrond actief, zittend 
achter een grote tafel in de voorkamer van zijn 
huis aan de Van Itersonlaan (nummer 7), waar 
hij sedert 1933 woonde, omgeven door boeken, 
tijdschriften en kranten, met de telefoon als 
communicatiemiddel naar buiten. Hij schroom- · 
de niet daarbij zijn wensen op een expliciete 
wijze duidelijk te maken. Stemt de ou_derdom 
in het algemeen tot mildheid, zo niet bij 
Scheygrond. Hij bleef de autoriteit, die tegen
spraak moeilijk kon dulden. Daartegenover 
stond dat hij eenmaal overtuigd van een goede 
zaak zich tot het uiterste inspande daaraan zijn 
steun te verlenen. Zijn enorme kennis en de uit
stekende documentatie maakten hem dan ook 
tot een vraagbaak bij uitstek. De laatsté jaren 
van zijn leven bracht Scheygrond door in 
"Huize Juliana" aan de Koningin Wilhel
minaweg. Op 17 februari 1996 kwam aan zijn 
lange en rijke leven een eind. Vier dagen later 
werd hij begraven op de algemene begraaf
plaats "IJsselhof". 

Scheygrond als historicus 
Hoewel Scheygrond in de eerste plaats bioloog 
was, mag zijn werk als historicus niet onver
meld blijven. Hij heeft veel publicaties het licht 
doen zien, was ( eind)redacteur van een groot 
aantal boeken, trad op als recensent en was een 
kritisch bewaker van het Gouds cultureel erf
goed. In de artikelen en boeken die hij over his
torische onderwerpen schreef, valt onmiddel
lijk de bioloog waar te nemen. Dit is niet alleen 
herkenbaar aan de onderwerpen waarover hij 
schreef, zoals het landschap rondom Gouda en 
het Goudse bos, maar ook aan zijn systemati
sche werkwijze waarvan vooral de straatna
menboeken getuigen:-- Verder publiceerde hij 
over het onderwijs in Gouda, in het bijzonder 
aan de Rijks HBS en het gymnasium, de Sint
Janskerk, hotel De Zalm en - opmerkelijk - over 
oude streekgerechten en gebakvormen uit 
Midden-Holland. Tot slot mogen zijn biografi
sche schetsen zoals die van J. Smit, voorzitter 
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van "Die Goude", apotheker E. Grendel en 
archivaris J.E.J. Geselschap niet onvermeld 
blijven. 
· Met zijn twee imposante straatnamenboeken, 

het in 1979 verschenen Goudsche straatnamen, 
twee jaar later gevolgd door De namen der 
Goudse straten, wijken, bruggen, sluizen, 
waterlopen en poorten, heeft Scheygrond zich 
met ere geschaard onder de toonaangevende 
Goudse historici. Beide boeken kennen een 
lange voorgeschiedenis. De basis wordt 
gevormd door de artikelenreeks over de 
Goudse straatnamen van de gemeentesecretaris 
G.J.J. Pot in de Nieuwe Zuid-Hollander. Na 
diens overlijden in 1950 werd op initiatief van 
"Die Goude" een commissie gevormd die tot 
doel had een staatnamenboek samen te stellen. 
Tot redactievoorzitter werd Scheygrond aange
steld met als leden oud-custos S.H. van der 
Kraats en diens opvolger G. Schrijvers. Iedere 
donderdagavond kwam de redactiecommissie 
bijeen om de door Pot verzamelde gegevens te 
controleren en aan te vullen. De reeds bejaarde 
Van der Kraats overleed in 1963; zijn plaats 
werd ingenomen door gemeente-archivaris 
J.E.J. Geselschap. In de vacature die door het 
vertrek van Schrijvers naar Capelle aan den 
IJssel in 1970 ontstond, werd niet voorzien. Na 
zijn pensionering beschikte Scheygrond over 
voldoende tijd om de gegevens die hij geduren
de een lange reeks van jaren had verzameld te 
ordenen en persklaar te maken. Daarna heeft de 
uitgave om financiële redenen nog enige jaren 
op zich laten wachten. Mede dank zij de vele 
illustraties die de beide boeken bevatten, is een 
document van blijvende waarde ontstaan dat 
nog steeds door menig Gouwenaar intensief 
wordt geraadpleegd. 

De ervaring opgedaan in het gevecht om het 
behoud · van het plassengebied, heeft 
Scheygrond ook gebruikt in de strijd om de 
handhaving van het historische karakter van 
Gouda. Van de in 1951 door "Die Goude" uit
gegeven brochure Mag het historische karakter 
van Gouda worden aangetast? nam hij de 
"Algemene beschouwing" voor zijn rekening. 
In een gedegen uiteenzetting stelt hij het besluit 
van de raad om de grachten langs de 
Naaierstraat en Achter de Vismarkt te dempen 
en het principe-besluit datzelfde te doen met de 
Raam en het Nonnenwater aan de kaak . . 
Kernthema daarbij is dat door de demping van 
de grachten de voor Gouda zo kenmerkende 
structuur ernstig wordt aangetast. Ditmaal 
slaagde hij en met hem "Die Goude", waarvan 
hij sedert de oprichting in 1932 onafgebroken 
lid was, er niet in het tij te keren. De besluiten 
werden ten uitvoer gebracht en daarmee werd 

84 

het wezen van Gouda, gebouwd op een ontgin
ningsgebied dat daarmee het karakter van de 
stad bepaalde, ernstig aangetast. Van het toen
malige stadsbestuur een historische vergissing 
van formaat 

Ook de beroemde Goudse Glazen ge11oten de 
warme belangstelling van Scheygrond. In 1938 
trad hij op als voorzitter van de perscommissie 
en was hij verder lid van de technische com
missie die de grote tentoonstelling "Goudsche 
Glazen" voorbereidde. De tentoonstelling in de 
monumentale Sint-Janskerk werd een groot 
succes. Kort daarop vond de oprichting plaats 
van het Fonds Goudse Glazen met als doel de 
bestudering van de fraaie gebrandschilderde 
ramen. Voorzitter werd de Goudse advocaat 
A.A.J. Rijksen. Scheygrond die erin was 
geslaagd de tentoonstelling onder de aandacht 
van een breed publiek te brengen, werd niet 
direct bij de oprichting betrokken vanwege 
diens bezwaren tegen het solistische optreden 
van Rijksen die voorzitter werd. Pas jaren later, 
in 1955, trad Scheygrond namens "Die Goude" 
toe tot het bestuur. Ruim dertig jaar, tot 1987, 
bleef hij lid. In die lange reeks van.jaren ver
zette Scheygrond veel werk als ( eind)redacteur. 

Behalve auteur, recensent en redacteur was 
Scheygrond een hartstochtelijk verzamelaar 
van alles wat maar enigszins met Gouda te 
maken had. Geen publicatie zo onbelangrijk of 
deze werd in zijn collectie Goudana opgeno
men. Daarmee was hij zonder twijfel de best 
gedocumenteerde Gouwenaar op het gebied 
van de stedelijke geschiedenis. Voor zover 
delen van zijn verzameling niet in het 
Streekarchief Hollands Midden te Gouda aan
wezig waren, zijn deze door de "Die Goude" in 
1994 geschonken. Mogelijk nog belangrijker, 
zeker voor onderzoek naar het Goudse verle
den, is de collectie krante-knipsels die hij in de 
loop der jaren aanlegde. Keurig gerubriceerd 
naar onderwerp is een ongekend rijke informa~ 
tiebron gevorn1d die zich thans in het 
Streekarchief bevindt en daarmee door ieder
een kan worden geraadpleegd. Een rijke erfenis 
die velen bij het doen van onderzoek tot steun 
zal zijn. ' 

Samenvatting 
Gepassioneerd bioloog, geëngageerd histori
cus, volhardend strijder voor het behoud van de 
natuur en het historisahe karakter van Gouda, 
veelzijdig publicist, kritisch recensent, 
bekwaam organisator en hartstochtelijk verza
melaar, zijn enkele karakteristieken van een 
actief man wiens leven vrijwel de gehele twin
tigste eeuw heeft bestreken. Hoewel als mens 
niet gemakkelijk in de omgang - hij was eigen-
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Uit: Bijdragen van Die Goude 22, Foto: Martin Droog 

zinnig, gebiedend en ongeduldig - dwingt 
Scheygrond respect af voor het vele werk dat 
hij naast een drukke baan geheel belangeloos 
voor Gouda heeft verricht. Kortom een man die 
het verdient dat een straat naar hem wordt ver
noemd. 
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RUUD ROMBACH: 
ARTS IN GOUDA 
geïnterviewd door H.M. Vente 

De naam Ruud Rombach heeft voor menige 
Gouwenaar een bekende klank. Jarenlang heeft 
deze arts een belangrijke rol vervuld in het 
medische en maatschappelijke leven van 
Gouda, wat de aanleiding vormde eens met 
hem te gaan praten. 

Rombach werd op 21 oktober 1914 in 
Rotterdam geboren. Hij studeerde medicijnen 
aan de Rijksuniversiteit in Leiden en behaalde 
zijn bul in Amsterdam in 1942. Na zijn afstu
deren was hij van 1942 tot 1957 waarnemend 
arts in Haastrecht en bekleedde hij medische 
functies in verschillende ziekenhuizen. Ook 
was hij enige tijd werkzaam als huisarts in 
Spijkenisse en Oud-Beijerland. Gedurende de 
jaren 1948-1950 fungeerde hij tevens als keu
ringsarts in de Alexanderkazerne te Den Haag. 

In 1950 kwam Rombach naar Gouda. In de 
wijk Korte Akkeren opende hij een huisartsen
praktijk, die snel in omvang toenam. Tot 1978 
bleef hij daar werkzaam als huisarts. 

Gouds Korea 
Rombach, af en toe aangevuld door zijn echt
genote, herinnert zich die eerste tijd in zijn 
nieuwe woonplaats nog goed: 

'Het was de tijd dat de gedemobiliseerde 
militairen uit Korea terugkwamen. In Gouda 
werden deze mensen onder andere gehuisvest 
in het net gebouwde Bloemenkwartier, dat in de 
volksmond daarom al heel gauw 'Korea' werd 
genoemd. Kort daarvoor waren de militairen 
uit Indonesië teruggekomen en ook kwamen er 
veel gevluchte Ambonezen, Indische Nederlan
ders en KNIL-militairen naar Nederland. De 
wijk Korte Akkeren werd in die tijd volge
bouwd. Al deze mensen moesten worden opge
vangen. Er werd in die tijd van de Gouwenaars 
heel wat inschikkelijkheid gevraagd. Men kon 
zich nauwelijks voorstellen wat de mensen in de 
oorlog daarginds en in de kampen in Indië en in 
Birma bij de bouw van de spoorweg hadden 
meegemaakt. Wij Hollanders waren huiverig 
van die verhalen, omdat we van die zaken niets 
afwisten. De problemen van toen waren min
stens zo groot als de problemen die we later 
kregen met de vluchtelingen uit Oost-Europa en 
weer later met de integratie van de Turken en 
Marokkanen'. 
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In de sfeer van wederopbouw en herstel van na 
de Tweede Wereldoorlog was ook burgemeester 
James zeer actief. 

'In die tijd hield burgemeester James grote 
bouwkundige schoonmaak. Het stadhuis mqest 
gerestaureerd en weer in oude glorie hersteld 
worden. Er werd van alles gedaan aan de ver
betering van de middenstand op en om de 
Markt, waarvan stijlvol gedrag in reclame
uitingen werd verwacht. Dit alles moest Gouda 
aantrekkelijker maken. Tim de mensen in de 
vrije beroepen, zoals artsen, werd verwacht dat 
ze een financiële bijdrage zouden geven om in 
de kosten van de heropening van het mooie · 
stadhuis bij te dragen. Later werden wij dan 
ook zeer hoffelijk bedankt voor onze 'spontane' 
giften'. 

Rode Kruis 
Rombach was ook buiten zijn medisch vakge
bied actief. Zo was hij mede-oprichter van de 
Round Table, was hij lid van de Rotary en 
bekleedde hij een bestuursfunctie in de Artsen
vereniging. Toen deze vereniging 75 jaar 
bestond, schonk zij het schilderij 'Anatomische 
les van Dr. Nicolaas Tulp', vervaardigd door 
Christiaen Coevershoff in 1640, aan de 
gemeente Gouda, welk schilderij nog steeds in 
het museum St.-Catharina Gasthuis te bewon
deren is. De dokter ontving nogal eens van 
praktijkpatiënten 'oudheden'. Hij schonk deze 
spullen op zijn beurt weer aan het museum. 

Rombach had in de jaren vijftig eveneens 
bemoeienis met het werk van de Bescherming 
Bevolking (BB), waarvan hij plaatsvervangend 
hoofd werd. Daaruit ook ontstonden zijn con
tacten met het Rode Kruis. Rombach: 

'Als huisarts had ik de eerste jaren maar een 
kleine praktijk. Omdat ik toch wat te doen 
moest hebben en ik in militaire dienst was·ge
weest, werd ik voor de Bescherming Bevolking 
gevraagd. Zo kreeg ik intensief contact met de 
gemeenteraad en andere officiële instanties. Ik 
had af en toe het gevoel dat ik in gemeentelijke 
dienst was, zonder daarvoor echter iets te ont
vangen. De BB werkte nauw samen met het 
Rode Kruis. Het Rode Kruis had auto 's. We 
deden dan ook gezamenlijke oefeningen. Het 
was een goede manier om thuis te geraken in de 
Goudse gemeenschap. 
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R. Rombach. Foto: Die Goude. 

Tijdens de Watersnoodramp van 1953 heeft 
vooral het Rode Kruis van Gouda van zich 
doen spreken, omdat zij zo goed geoefend was 
en al heel vlug met een colonne in Zeeland aan 
het reddingswerk meedeed. Hierbij werd ook 
de eerste 'Henry Dunant ', het Rode
Kruisschip, ingezet. De Rode Kruis-medewer
kers werden toen midden op de dag opgeroe
pen om voor enkele weken mee te gaan. De 
werkgevers gingen hiermee unaniem akkoord. 
Er was grote saamhorigheid tussen de helpers 
en de mensen in het rampgebied. Het Rode 
Kruis was op dit werk volkomen berekend en 
kon samen met de BB bij rampen op georgani
seerde manier te hulp schieten. Met mevrouw 
dokter Kortenoever, die daar toen bij betrok
ken was, heeft het Goudse Rode Kruis in 1953 
landelijk een heel belangrijke plaats ingeno
men. 

Het Rode Kruis had in die tijd overigens een 
andere taak dan tegenwoordig. Zij hielp bij
voorbeeld bij het vervoer voor de ziekenhui
zen. Op zondag bij voetbalwedstrijden en bij 
ongelukken op de weg stond het Rode
Kruisbusje paraat. Tien jaar later wilden de 
directies van de ziekenhuizen toch liever zelf 
voor het vervoer zorgen en richtten zij hier
voor een centrale post op. Ze wilden niet lan
ger afhankelijk zijn van enthousiaste vrijwilli
gers. Veel vrijwilligerswerk werd toen overge
nomen door officiële instanties. En dat was 
maar goed ook, want het werd allemaal veel te 
omvangrijk'. 

De GGD 
Over het functioneren van de Gemeentelijke 
Geneeskundig Dienst (GGD) vertelt Rom
bach: 

'Een Goudse huisarts was als directeur van 
de GGD aangesteld. Hij deed alles alleen. Als 
er van overheidswege een onderzoek naar een 
sterfgeval moesl komen, was hij de aangewezen 
dienstarts. Hij moest vaststellen of het moord 
was geweest dan wel een natuurlijke dood. Ook 
in zaken tussen het gemeentebestuur en de zie
kenhuizen speelde hij een bemiddelende rol. 
Zes jaar na de oorlog werd voor het eerst een 
dienstarts aangesteld, met hem heb ik veel 
samengewerkt. Eén van de zaken waarvoor de 
GGD uitermate geschikt was, was de uitvoe
ring van de Krankzinnigenwetten. Vroeger, 
voordat de GGD er was, moest elke arts voor 
zichzelf maar bepalen in hoeverre er sprake . 
was van geestelijke afwijkingen. Hoewel deze 
diagnoses niet slecht waren, kon de GGD veel 
afstandelijker werken. · 

Huize Juliana 
Tientallen jaren is Rombach betrokken geweest 
bij het reilen en zeilen van Huize Juliana. De 
dokter: 

'Huize Juliana was . in 1928 door de 
gemeente opgericht. De bewoners kwamen uit 
het Catharina Gasthuis en het Oude 
Vrouwenhuis aan de Kleiweg. Hei was een 
tehuis waar mensen voor heel weinig geld 
konden verblijven. Kerkgenootschappen koch
ten de zogenaamde 'preuves '. Een preuve was 
een recht dat in de 17 de eeuw was ingesteld en 
waarbij men tegen een tevoren bepaalde som 
geld een vaste plaats kocht in een tehuis en 
men iemand kon laten opnemen, waarin hij tot 
aan zijn dood zou worden verzorgd. Dit recht 
stond ook open voor gegoede burgers, die zich 
hiermee van een verzorgde oude dag konden 
verzekeren. 

Dit gebeurde ook in Huize Juliana. Voor het 
bestuur was het moeilijk om de juiste inkoop
som te bepalen. Men nam het gemiddeld aan
tal nog te verwachte levensjaren, vermenig
vuldigd met de kosten van verzorging per jaar 
en legde daar dan nog een zeker bedrag 
bovenop. Dit had echter ook zijn 'gevaarlijke' 
kanten. Door de goede verzorging in het 
tehuis leefden de mensen langer dan daarbui
ten en werden de koiteii hoger dan verwacht 
was'. 

Rombach verhaalt voorts van de ziekenzalen in 
Huize Juliana, waar tijdens en vlak na de oor
log ook demente mensen werden verzorgd, 
voor wie later een huiskamer werd ingericht. 
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De door Drees ingevoerde AOW maakte het 
voor meer mensen mogelijk zich in Huize 
Juliana te doen verzorgen. Over de inrichting 
vàn het tehuis: 

'De kamers waren klein, maar je had wel 
ruimte ter beschikking zoals een gezamenlijke 
huiskamer, hobbyruimten en dergelijke. Wij 
waren er heel trots op, vooral toen afvaardigin
gen uit Zweden en Engeland bij ons kwamen 
kijken hoe je op moderne wijze een rusthuis kon 
inrichten. De leeftijdsgrenzen voor opname 
lagen toen tussen de 65 en 75 jaar. Jonger dan 
65 jaar, dan was men te vitaal en ouder dan 75 
te versleten. De gemiddelde leeftijd was 72 
jaat: Later kwamen er meer rusthuizen, die veel 
moderner ingericht werden, maar die in het 
begin niet direct volledig bezet waren. Ik herin
ner me iemand uit het bestuur van huize 
Gouwesteijn, die zijn vrouw had verloren. Deze 
man had een baan, waarbij hij veel op reis was 
zowel in binnen- als buitenland. Zijn kinderen 
woonden in Tanzania. Hij vond dat hij niet in 
zijn oude huis blijven kon, zonder verzorging. 
Hij huurde in Gouwesteijn twee kamers: één 
om in te slapen en één om in te wonen. Als hij 
in Holland was, woonde hij dus in Gouwesteijn. 
Er waren toen genoeg kamers ter beschikking. 
Later ontstonden er lange wachtlijsten en 
kwam er een indicatiecommissie voor de opna
mes'. 

R. Rombach. Foto: Die Goude. 

90 

Biggen handelaarster 
In het Catharina Gasthuis werden vroeger wel
eens landlopers opgenomen. Op zekere dag 
werd een man van 48 jaar binnengebracht. Hij 
sliep daarvoor in een hondehok en dat kon niet, 
dat was toch al te gek, vond men. Rombach: 

'In 1953, toen ik in het bestuur kwam, woon
den er nog vijf mensen in Huize Juliana, die 
vroeger op deze wijze waren opgenomen. Eén 
van deze mensen, die ik nog het langst heb mee
gemaakt, was eigenlijk boerenarbeider. Samen 
met de directrice van het Huize Juliana, die een 
boerendochter was, heeft hij een varkensfokke
rij opgericht. De biggen vraten het afval uit de 
keuken van het huis. Dat was dus heel goed
koop. Als ze zwaar genoeg waren, werden ze op 
de markt verkocht. Het kopen en verkopen van 
de biggen op de Goudse varkensmarkt gebeur- _ 
de door de directrice. Voor de marktkooplui 
was een vrouw als biggenhandelaarster iets 
heel bijzonders. Ze werd daarbij geholpen door 
de voorzitter van het bestuur, die dit ook wel 
interessant vond'. 

Op zeker ogenblik ging het Huize Juliana min
der voor de wind: 

'De kamers en voorzieningen in de andere 
tehuizen, zoals Gouwesteijn en de Save/berg, 
werden veel ruimer en mooier opgezet. 
Daardoor raakte Huize Juliana uit de gratie. In 
de begintijd.functioneerde Huize Juliana uitste
kend, had het een voorsprong op tehuizen in de 
rest van het land. Ondanks alle verbouwingen 
voldeed het huis later niet meer aan de moder
ne wensen en verlangens. Er zijn nu plannen 
voor een nieuw tehuis'. 

Aan het eind van het vraaggesprek, terwijl de 
laatste kop koffie wordt genuttigd, besluit 
Rombach: 

'Dankzij mijn relaties met de overheid en het 
bedrijfsleven en het werk dat ik voor de 
gemeenschap heb kunnen doen ben ik snel in 
Gouda geïntegreerd en heb ik in Gouda een 
goede en voor mij zeer interessante tijd gehad'. 
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JAARVERSLAG 1995 VAN DIE 
GOUD E. 
Bestuur. 
Het bestuur van Die Goude kwam in dit ver
slagjaar, inclusief de jaarvergadering, acht maal 
bijeen. 

In de samenstelling deden zich de volgende 
mutaties voor. Op 20 februari trad de heer J. H. 
Kompagnie als kandidaat-bestuurlid aan en op 
18 december de heer H.M.Vente. De heren 
P.H.A.M. Abels en V. Pijls gaven te kennen na 
hun aftreden in 1996 niet meer voor herverkie
zing in aanmerking te willen komen. Eind 
december beëindigde mevrouw D. G.M. Zwarts 
onverwacht haar bestuurslidmaatschap. 

Behoud historisch stadsbeeld en 
monumenten. 
Die Goude besteedde in 1995 aandacht aan de 
volgende projecten: 

- verschuiving van de bebouwingsgrens van 
Gouda vanaf het hart van de IJssel richting 
Krimpenerwaard, de zogenaamde Koud
asfalt-Iocatie, waarbij Die Goude is verte
genwoordigd in de Werkgroep Krimpener
waard 

- het bestemmingsplan Bolwerk 
- de Tilburglokatie aan de Keizerstraat 
- behoud van de Oude Begraafplaats aan de 

Prins Hendrikstraat 
- voorstellen tot plaatsing op de Monu

mentenlijst van genoemde Begraafplaats, 
evenals van de Watertoren aan Schielands 
Hoge Zeedijk en de boerderij van Nobel aan 
de Bloemendaalseweg. 

Lezingen. 
Het aantal lezingen bedroeg negen, waarvan 
twee in samenwerking met andere verenigin
gen. 

De volgende onderwerpen kwamen hierbij 
aan de orde: Remen, riemen en rammen; 
Maastrichtse kerkschatten; Maastricht; Gouda 
1940-1945, met oude films op video; Joden
vervolging en Verzet; De geveltekens van Zuid
Hollandse boerderijen; Gothiek in de Nederlan
den, de overgang van hout naar steen; Kaarten 
op tafel (in samenwerking met de Vrienden van 
Archief en Librije); Iconografie rondom Kerst 
(in samenwerking met Goudse Museum
vrienden). 

Excursies. 
De reizen, waarbij de organisatie en /of lei
ding in handen is van de heren K.I. Nauta, 

R.F. Stijnis en H.M.Vente, voerden dit ver
slagjaar naar Maastricht (3 x) en naar Brussel 
(3 x). 

Bundels. 
In 1995 verscheen de 25ste bundel van Die 
Goude, getiteld: Gouda in de Tweede Wereld
oorlog. Op 3 mei werd in de Agnietenkapel het 
eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester 
J.H. Boone. 

Boekenverkoop. 
Die Goude was met een boekentafel of -kraam 
vertegenwoordigd bij: de Open Dag van het . 
Streekarchief; de historische optocht ter gele- · 
genheid van 600 jaar Marktveld; de Çultuur
markt en de Open Monumentendag. · 

Momenteel wordt onderzocht of er een 
draavlak is om te komen tot een Project 
Stadsgeschiedenis Gouda, in de trant van de 
beschrijving door lgnatius Walvis in 1714. 
Verschillende verenigingen en instanties is 
schriftelijk om adhesie of medewerking ge
vraagd. Het betreft een meerjaren-project dat 
bestaat uittwee fasen: 

1. het opstellen van een manuscript 
2. de uitgave ervan 

Tidinge van Die Goude. 
Ondanks dat de portefeuille met artikelen tot 
op heden goed gevuld is, zou de redactie het 
op prijs stellen als er respons kwam op de 
oproep in de Tidinge van april 1996 om uw 
mening over de inhoud kenbaar te maken of 
daadwerkelijke bijdragen te leveren. 

De heer J. H. Kompagnie is de heer Abels 
opgevolgd als redactielid. 

Contact met andere verenigingen. 
- met de Geschichtsverein Solingen, wat resul

teerde in een bezoek aan Gouda op 2 septem-
ber 1995 · 

- met de Culturele Raad Gouda werd een lezing 
georganiseerd, ter gelegenheid van het 600-
jarig bestaan van het Marktveld 

De Vereniging Behoud Stadsschoon ontving 
· in de persoon van ··haar voorzitter de heer 
IJsselstijn een gelukwens met de renaissance 
van deze eens zo actieve Vereniging. 

Representatie. 
Bestuursleden waren aanwezig bij de lezing ter 
gelegenheid van de uitbreiding van het Streek-
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archief Hollands Midden en de opening van het 
Kaasexposeum De Waag. 

Stadhuis. 
Leden en bestuursleden waren ook dit verslag
jaar 's zaterdags op hun post in het stadhuis. 
Een oproep in de Tidinge tot uitbreiding van de 
staf leverde slechts één nieuwe medewerkster 
op. 

Het aantal leden bedraagt per 22 april 
1996: 820 
1995: 890 

HA. van Dolder - de Wit 
secretaris 

GOUDA INDE 
TWEEDE WERELDOORLOG 
(3 Reacties) 

Naar aanleiding van het artikel in Tidinge van 
Die Goude met aanvullingen en correcties op 
het boek Gouda in de Tweede Wereldoorlog 
besloot ik nogmaals te reageren om een in 
andermans ogen waarschijnlijk klein misver
stand uit de wereld te helpen betreffende mijn 
vader. Als meelezer had mijn zuster dit overi
gens al gecorrigeerd, maar op de een of andere 
manier is dat niet verwerkt. 

Op pagina 113 hoort te staan: Beide werden 
gevangen gezet in een pand naast de societeit 
De Reunie, aan de Oosthaven. Daar werden ze 
van elkaar gescheiden, de één boven en de 
ander beneden, zodat ze niets van elkaar wis
ten. Feit Zoet slaagde er na drie dagen in te ont
snappen door het WC-raam en dook onder. 
Jdenburq wist hier echter niets vanaf 
Via de strafgevangenis in Scheveningen kwam 
hij ...... enz. 

Deze informatie hebben wij al; jaren geleden 
van Feit Zoet gekregen, en het was hem een 
raadsel hoe het verhaal dat mijn vader te dik 
zou zijn voor het WC-raampje in de wereld is 
gekomen. Hij heeft de kans niet eens gekregen. 
Volgens mijn moeder zou hij nooit zijn 
gevlucht uit vrees voor represaillemaatregelen 
ten aanzien van zijn gezin, want het verhaal van 
mevrouw Van Rees was toen al .bekend. Feit 
Zoet was toen echter nog vrijgezel. 

Rina Meerding-ldenburg. 
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1. Naar aanleiding van blz. 64 van de Tidinge 
van deze maand bericht ik u dat ik erg tevre
den ben met opzet en inhoud van de Tidinge. 
Gezien mijn leeftijd (ik ben in 1917 in 
Gouda geboren en heb er gewoond tot 1946) 
zal ik geen bijdragen leveren. 

2. De mededeling van A. S. van Wijnbergen op 
blz. 190 van "Gouda in de Tweede Wereld
oorlog" verbaasde mij al. Het verheugt mij 
dat op blz. 27 van de Tidinge een rectificatie 
is geplaatst. Echter, dat dr. mr. J. Smit na de 
oorlog leider van de P. 0.D. was, kan niet juist 
zijn. Zijn broer mr. S. H. Smit was het ergens 
in 1946 of 1947 leider van de P.O.D. (Ikzelf 
was in 1945/1946 eerst chef de bureau en 
daarna plaatsvervangend hoofd van die 
P.O.D.). 

Mr. J. Th. de Ruwe 

Op pagina 72 wordt genoemd de heer A. Fij 
zeepfabrikant, dit moet zijn Fyn (zoon woont 
nog in Reeuwijk). 

Op bladzijde 260 wordt genoemd kinderarts de 
Vegter moet zijn Vegter (zoon is huisarts in 
Ouderkerke) en echtgenote mevrouw E. Vegter
Duker woont nog in Gouda. 

P.A.L. Mooren 

Hofjes (Rob Epping) 

De oude tijd komt terug in het heden 
huisjes uit een oud verleden 
vroeger woonden er begijnen 
neeltjes, klaartjes, doortjes, treinen 

leder hof had een hof 
slager, bakker ging op de pof 
vroeger gesticht door een prelaat 
die hier hoog in' t vaandel staat · 

De armen voelden zich hier rijk 
geborgen en niet zo te kijk 
van de buitenwereld afgescheiden 
konden zij _hun eigen leven leiden 

Hun leven was heel interessant 
in witte schorten, kapotjes van kant 
ook hadden zij kleinè··sp'ionnen 
en pompen waren waterbronnen 

Dus eert die goede oude tijd 
haal hem terug raak hem niet kwijt 

. breng hem terug in uw geheugen 
geniet er van met volle teugen!!! 



Secr.: Zoutmanstraat 64 
2806 XD Gouda 
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