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Redactioneel

In 1880 kreeg de beeldhouwer Francisus Xaverius Stracké 
(1850-1888) opdracht tot het vervaardigen van een 
standbeeld ter ere van de in Gouda geboren ontdek-
kingsreizigers Cornelis en Frederik de Houtman. In 1595 
stond Cornelis de Houtman aan het hoofd van de eer-
ste expeditie naar Indië. Vier schepen de Mauritius, de 
Amsterdam, de Hollandia en het kleine jacht Duyfken 
vertrokken op 2 april van de rede van Texel. Op 6 juni 
1596 arriveerden de schepen in Bantam, de belangrijkste 
peperhaven op West-Java. Na een reis vol ontberingen 
keerden drie van de vier schepen op 14 augustus 1597 
in Nederland terug. Van de oorspronkelijke 240 beman-
ningsleden waren er nog 87 over. Zakelijk gezien was de 
reis geen succes geweest, maar de gebroeders De Hout-
man hadden wel bewezen dat de vaart op Indië mogelijk 
was.

Om de herinnering aan deze Goudse zeehelden te be-
waren zamelden enkele welgestelde burgers aan het ein-
de van de jaren zeventig van de negentiende eeuw geld 
in voor het bovengenoemde door Stracké vervaardigde 
monument. Het is een afgeplatte obelisk met aan elk van 
de vier zijden een bronzen element in de vorm van de 
boeg van de vier schepen die in de expeditie meevoeren. 
In 1880 werd het beeld in het Houtmansplantsoen ont-
huld in aanwezigheid van een minister, de commissaris 
van de Koning en twee Kamerleden.

Ruim 130 jaar doorstond het monument de elementen. 
Tot 2011.Tijdens het jaarlijkse evenement Gouda Culi-
nair reed een vrachtwagen van een van de deelnemende 
cateraars één van de pilaren kapot. Zoals wel meer het 

geval is lag er geen visitekaartje bij. De gemeente, ver-
antwoordelijk voor het monument, deed geen moeite 
om de schade te verhalen en te herstellen. Enkele weken 
later werden ’s nachts de vier bronzen elementen met 
grof geweld van het monument geslagen. Vermoedelijk 
gaat het om koperdieven. Cultuur en historie laten hen 
koud. Wat er nu met het monument gaat gebeuren is nog 
onduidelijk.

Het zwaar gehavende Houtmanmonument is tekenend 
voor de situatie waarin langzaam maar zeker steeds meer 
monumenten in Gouda verkeren. Denk aan het beeld van 
de gebroeders Crabeth, dat er lange tijd verwaarloosd  
heeft bijgestaan, maar waar Museum Gouda zich inmid-
dels over heeft ontfermd, en ook aan de sculptuur op de 
Houtmansgracht die zwaar is beschadigd. En hoe zal de 
toekomst van enkele belangrijke historische gebouwen 
zijn, waaronder het stadhuis.

Kunstwerken en monumenten geven de stad zijn aan-
zien. Historisch besef en stadsbehoud zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Die Goude speelt hierin een be-
langrijke rol. Dat doet zij in 2012 al tachtig jaar. Ook de 
komende tachtig jaar zal de vereniging als ‘het geweten 
van Gouda’ blijven optreden als het gaat om het behoud 
van ons historisch erfgoed. 

Het Houtmanmonument (foto: Tidinge) 
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Veelzijdig Gouds historicus
in memoriam: jan hendrik kompagnie (1947-2011) 

Nico Habermehl

Zondag 20 november 2011 overleed Jan Hen-
drik Kompagnie. Hij is 64 jaar oud geworden. 
Geboren in het Overijsselse Vroomshoop 
onderscheidde hij zich al snel binnen het 
zes leden tellende turfstekersgezin door zijn 
nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen. 
Hij volgde als eerste uit het gezin de mulo. 
Van alle diploma’s die Jan in zijn latere le-
ven zou behalen, was dit diploma hem wel 
het meest dierbaar. Aansluitend werkte Jan 
op kantoor en studeerde hij in de avonduren 
voor het diploma handelscorrespondentie. 
Na het vervullen van zijn dienstplicht ging 
hij in de boekhandel aan de slag. In 1973 
trouwde Jan te Utrecht met de Limburgse 
mijnwerkersdochter Janny Smid. 

Na de geboorte van dochter Irene werd Jan Huisman. Dat 
stelde hem in staat de lessen op het avondatheneum te 
volgen. Aansluitend bezocht hij de archiefschool in Den 
Haag en ging hij bij het Algemeen Rijksarchief (thans het 
Nationaal Archief) aan de slag. Daar ontwikkelde hij zich 
tot een gewaardeerd medewerker en belangstellend col-
lega. In 1980 verhuisde het inmiddels twee dochters tel-
lende gezin Kompagnie naar Gouda. Maar nog was het 
voor Jan niet genoeg. Opnieuw nam hij de studie ter 
hand, nu aan de Universiteit Leiden. Hier behaalde hij 
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zijn doctoraal geschiedenis. Tot een dissertatie is het, 
ondanks zijn aanzetten daartoe, niet gekomen.

Na zijn studie geschiedenis sloot Jan zich aan bij de 
Historische Vereniging die Goude. Voor de vereniging is 
Jan van grote waarde geweest. Niet vanwege zijn verga-
derdiscipline. Na tien minuten vergaderen, werd Jan al 
onrustig en hield zich dan bezig met heel andere din-
gen dan de agenda voorschreef. Jan was meer een doe-
ner. Vandaar dat hij zich als redacteur en vervolgens als 
hoofdredacteur van de Tidinge geheel op zijn plaats voel-
de. Daar kon hij zaken regelen, keuzes maken, schrijven, 
redigeren, kortom hierin kon hij zijn energie kwijt. Hij 
was hoofdredacteur met een strakke hand: afspraak is 
afspraak en op tijd is op tijd. Vandaar dat de Tidinge in al 
die jaren nooit een dag te laat is verschenen. Een presta-
tie van formaat, gelet op al die eigenzinnige auteurs. En 
was het tijdschrift eenmaal gereed, dan genoot hij van 
het resultaat.

Maar Jan deed meer. Hij introduceerde het historisch 
café, ordende het archief van de vereniging, schreef arti-
kelen, recensies, audites (columns), verenigingsnieuws, 
nam interviews af, hield lezingen en deed samen met zijn 
vrouw Janny regelmatig stadhuisdienst. Zonder zijn an-
dere werkzaamheden tekort te doen, zullen zijn inspan-
ningen als auteur en redacteur van de stadsgeschiede-
nis het langst in mijn herinnering blijven. Zijn aandeel in 
de totstandkoming ervan was groot. Omdat hij er niet 
in slaagde voor alle hoofdstukken van de ‘Nieuwste Tijd’ 
een geschikte auteur te vinden, pakte Jan de zaak zelf 
op. Dat heeft geleid tot drie hoofdstukken, die tot zijn 
beste Goudse werk behoren. 

Hadden zijn publicaties in De Schatkamer en de Tidinge 
plateelfabriek ‘Zuid-Holland’, prostitutie, sociaal-de-
mocratie, armoede, politiek en oorlog tot onderwerp, 
in de stadsgeschiedenis schreef hij over zorg, religie 
en cultuur. Niet alleen inhoudelijk zijn dit uitstekende 
bijdragen, ook zijn vermogen literair te schrijven, komt 
hier het best tot zijn recht. Daarnaast was Jan als docent 
verbonden aan de cursus Goudologie van het Historisch 
Platform. Zo’n 300 historisch geïnteresseerde Gouwe-
naars hebben zich onder zijn gehoor bevonden, stuk 
voor stuk onder de indruk van zijn fenomenale kennis. 

Ook schreef Jan op verzoek van het Historisch Platform 
twee Goudse canonvensters. 

In 2008 legde Jan zijn hoofdredacteurschap van de 
Tidinge neer. Hij wilde meer tijd voor het afronden van 
zijn onderzoek naar Han Balvert in Gouda en omgeving 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met een grote inzet 
werkte Jan eraan en in 2009 verscheen het boek zoals 
hem dat voor ogen stond. Het is een informatief, maar 
geen vrolijk boek geworden. De belangstelling ervoor 
binnen en buiten Gouda was groot. Voor dit, maar ook 
voor zijn andere werk, ontving Jan in december 2009 van 
de Kwartaal Club de ‘Hart voor Goudaprijs’. Het juryrap-
port refereerde ook aan het feit dat Jan dol was op klas-
sieke muziek. Hij had zichzelf een vorm van notenschrift 
eigen gemaakt, dat hem in staat stelde orgel te spelen. 
Hoogtepunt in zijn muzikale bestaan was het bespelen 
van het imposante Moreau-orgel in de Sint-Janskerk. 

Ook de volgende boeken waaraan Jan heeft meege-
werkt, gaan over de Tweede Wereldoorlog. De relatie 
met Gouda is echter beperkt. En dan temidden van al 
deze activiteiten werd Jan getroffen door een slopende 
ziekte. Eerst was er hoop op herstel, maar toen dat uit-
bleef, moest hij het onvermijdelijke onder ogen zien. 
Regelmatig zocht ik hem op. De historische wereld ging 
hem nog altijd ter harte, dus gespreksstof genoeg. Al-
thans totdat zijn kleindochters langskwamen. Dan viel 
het gesprek stil en was Jan een en al oog voor de beide 
meiden. ‘Grapjesopa’ noemden ze hem, omdat hij altijd 
zo lekker gek kon doen. Een heel andere kant van Jan dan 
de auteur over sombere onderwerpen. En dan tot slot 
een kleinzoon, met als tweede voornaam Jan. Een trotser 
grootvader heb ik nooit ontmoet. Zondag 20 november 
overleed Jan in alle rust temidden van zijn geliefden. Vijf 
dagen later is hij na een drukbezochte herdenkingsdienst 
ter aarde besteld op de Begraafplaats IJsselhof. Ik, en ve-
len met mij, zullen zijn kennis, humor en belangstelling 
missen. Wat rest zijn de vele dierbare herinneringen en 
zijn indringende publicaties. 

De bibliografie van Jan Kompagnie is te vinden op onze 
website www.diegoude.nl
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Op 22 november is in Museum Gouda de 
tentoonstelling ‘Schetsen van Schoonheid’ 
opengegaan, die aan de tekeningen van de 
beroemde Goudse glasschilders Dirck Cra-
beth en zijn broer Wouter is gewijd. Deze 
titel is bedacht omdat het mooi allitereert 
en een grote groep mensen aanspreekt. 
Helemaal juist is die echter niet. De hoofd-
moot van de tentoonstelling, de cartons, zijn 
immers geen schetsen in de gebruikelijke 
betekenis van het woord als ‘vluchtige te-
keningen van de hoofdlijnen van een ont-
werp’. Integendeel, het zijn gedetailleerde 
ontwerptekeningen op ware grootte van de 
gebrandschilderde ramen in de kerk. 

Tegelijkertijd met de tentoonstelling, doch onafhankelijk 
daarvan, is een tweetalig boek verschenen over de car-
toncollectie van de kerk; het eerste exemplaar hiervan 
is op dezelfde dag door de heer Tom Hage, voorzitter 
van Stichting Goudse Sint-Jan, aan Koningin Beatrix aan-
geboden.1 Dit nieuwe boek bevat niet alleen een gede-
tailleerde beschrijving van alle cartons, maar ook diverse 
essays over onder andere de tekenaars, de beglazing als 
geheel, de geschiedenis van de cartons door de eeuwen 
heen, en hun plaats in de kunstgeschiedenis in het alge-
meen. Ook de werkwijze is uitvoerig toegelicht die de 

Dirck Crabeth, een tekenaar van formaat
 

Zsuzsanna van Ruyven-Zeman

Afbeelding 1: Dirck Crabeth, Het wapen van de familie Crabeth, detail 
uit carton 22, strook D2. Gouda, Sint-Janskerk.

Maatschap XLpapier tijdens het laatste project van de 
conservering van de Goudse cartons, tussen septem-
ber 2005 en januari 2011 toepaste. De voltooiing van 
de restauratie en de conservering van alle cartons, die 
in 1984 een aanvang nam, was immers de aanleiding tot 
het ontstaan van zowel het boek als de tentoonstelling, 
en dus indirect ook de reden om dit artikel te schrijven. 
De restauratie van de cartons is door een voormalige res-
taurator reeds eerder in dit tijdschrift uit de doeken ge-
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‘glaesmaekers’.3 De vraag, of Gouda inderdaad een stad 
van glasschilders par excellence is geweest, kan onder-
tussen beter beantwoord worden, omdat er meer gege-
vens over de glasschilderkunst in die periode beschik-
baar zijn.4 Het is duidelijk, dat nagenoeg iedere stad 
van het gevest Holland over glasschilders beschikte, die 
soms ook buiten hun woonplaats beroemd werden. In 
de buurt van Gouda moet Schoonhoven een glasschil-
der van een zekere faam hebben gehad, omdat in 1516 
Antonie van Lalaing, graaf van Hoogstraten en Heer van 
Culemborg, een raam dat hij in de parochiekerk van Cu-
lemborg in Gelderland schenken wou, het liefst door 
hem had willen laten maken. Helaas was deze niet met 
naam bekende glasschilder uit Schoonhoven 2 stuivers 
per voet duurder dan Antonis Everszoon uit Culemborg, 
zodat de opdracht alsnog naar de laatstgenoemde ging. 
Ook Oudewater had een belangrijke glasschilder, Jan 
Pietersz, die in 1531 de opdracht kreeg om het raam van 
keizer Karel V in de Utrechtse Buurkerk te schilderen. 
Al deze ramen en ook die, die in Gouda zijn gedocu-
menteerd, zijn verloren gegaan. Er resten alleen enkele 
van de apostelglazen in de lichtbeuk van het koor van 
de Sint-Jan, die in de vroege twintigste eeuw sterk zijn 
gerestaureerd. Gouda lijkt dus aanvankelijk geen uitzon-
deringspositie te hebben bekleed als een vooraanstaand 
centrum voor de glasschilderkunst. Die kwam pas met de 
activiteit van Dirck Crabeth die ruim dertig jaar duurde. 
Door de kwetsbaarheid van het medium zijn oeuvres van 
glasschilders moeilijker te reconstrueren dan die van bij 
voorbeeld de schilders. Het bewaard gebleven werk van 
Dirck Crabeth is echter alleen al door zijn omvang een in-
dicatie voor de uitzonderlijke productiviteit van de kun-
stenaar. Het getuigt bovendien ook van een zeer hoge 
kwaliteit. 

Dirck Crabeth

Dirck Crabeth (ca. 1510/1520-1574) was lid van een fa-
milie van glasschilders. Zowel zijn vader Pieter Dircksz., 
zijn oudere broer Adriaan, als zijn jongere broer Wouter 
(ca. 1520/1530 – september 1589) waren glasschilders. 
Zijn vader, ook ‘Crepel Pier’ genaamd, vestigde zich om-

daan.2 Hier zal de aandacht vooral naar de artistieke kant 
van Gouda’s beroemdste zoon uitgaan, die zich met zijn 
meterslange cartons letterlijk en figuurlijk als een teke-
naar van formaat bewees. Ook het werk van zijn jongere 
broer, Wouter, zal kort worden besproken in relatie tot 
de glazen en tekeningen van Dirck.

Glasschilderkunst in Gouda in de eerste helft 
van de zestiende eeuw

In de monumentale uitgave over duizend jaar stadsge-
schiedenis in Gouda zijn reeds alle bekende gegevens 
verzameld over de aanwezigheid van glasschilders, 
of zoals zij toen in de documenten genoemd werden, 

1. Z. van Ruyven-Zeman et al. (red.), De cartons van de Sint-Janskerk 
in Gouda / The Cartoons of the Sint-Janskerk in Gouda, met bijdragen 
van diverse auteurs, Delft (Eburon) 2011.
2. Wim de Groot, ‘Restauratie van de Goudse cartons’, Tidinge van 
die Goude, 11/3 (1993), pp. 49–55; Id., ‘Vijftien jaar conservatie van de 
Goudse cartons (1984-1999)’, Tidinge van Die Goude, 18/1 (2000), pp. 
1–37.
3. P. H. A. M. Abels et al. (red.), Duizend jaar Gouda: Een stadsge-
schiedenis, Hilversum, 2002, pp. 248-53, inclusief gegevens over de 
gebroeders Crabeth.
4. Z. van Ruyven-Zeman, Stained Glass in the Netherlands before 1795, 
Corpus Vitrearum The Netherlands, IV, 2 parts, Amsterdam 2011, 
inleidingen tot de hoofdstukken VI (Noord-Holland) en VII (Zuid-
Holland), in het bijzonder Gouda, pp. 473-77.
5. Volgens Wim de Groot zou Wouter Crabeth samen met Dirck al in 
de jaren 1522-1523 één of meer glazen gemaakt hebben in de abdij-
kerk van Saint-Hubert in de Ardennen, die in 1525 door brand zijn 
verwoest. Deze onconventionele biografie van de broers, volgens 
welke Dirck omstreeks 1500 als de oudste zoon van Pieter Crabeth, 
Wouter omstreeks 1505 als de tweede en Adriaan als de jongste zoon 
geboren zouden zijn, berust op de aanname, dat de twee, in een 
document van 3 december 1523 slechts met voornaam genoemde 
personen, ‘Wother le filz Maistre Pierre le Verrier de Grave’ daad-
werkelijk op Wouter Crabeth en zijn vader Pieter Dircksz. betrek-
king hebben. Zie voor het eerst Abels et al. (red.) 2002, op. cit. (noot 
3), p. 250. Deze argumentatie is te hypothetisch, en strookt niet met 
de gedocumenteerde oeuvres van de twee broers. Toen vader Pieter 
Dircksz. heraldische glazen voor de burcht van Floris van Egmond 
in Grave schilderde, was hij bovendien al in Gouda gevestigd.
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streeks 1511 vanuit Brabant (Cuijk) in Gouda.5 Zijn verhui-
zing hield vermoedelijk verband met een belangrijke op-
dracht. Noch van de vader, noch van de jong in Frankrijk 
overleden Adriaan kon tot nu toe enig werk overtuigend 
worden geïdentificeerd.6 Dirck echter groeide uit tot de 
belangrijkste glasschilder van de Noordelijke Nederlan-
den in de zestiende eeuw. Zijn handschrift, dat op vele 
van zijn ontwerptekeningen voorkomt met meestal La-
tijnse teksten, verraadt een gedegen opleiding. Signeren 
deed hij echter nooit. Bij wijze van uitzondering schilder-
de hij wel zijn familiewapen met de drie gouden arends-
klauwen op een azuren veld hoog en bijna onzichtbaar in 
twee ramen: het koningsglas en het glas van Willem van 
Oranje. Telkens voegde hij ook het wapen van het Sint-
Lucasgilde toe, waarin de kunstenaars waren verenigd. 
Dat deze in carton 7 ontbreken is niet verwonderlijk, het 
einddoel was immers het glasraam en het carton was 
slechts een middel daartoe. In carton 22 zijn de wapens 
vermoedelijk later ingetekend omdat zij, net als delen 
van de architectuur, met inkt zijn uitgewerkt, terwijl de 
rest van het carton in zwart krijt is (afb. 1). Dirck Crabeth 
was niet alleen meester-glasschilder, maar voor zover 
gedocumenteerd, in de jaren 1552 en 1558 was hij ook 
lid van het college van kerkmeesters van de Sint-Jan.7 
In 1559 besloten de toenmalige kerkmeesters om hem 
van opdrachten te blijven voorzien. Verder vervulde hij 
de functie van ‘stadsontwerper’, zoals zijn vader. Hij 
ontwierp volgens de documenten allerlei voorwerpen 
voor het Goudse stadsbestuur: tapijten, damastlaken en 
sluitwerk, en hij tekende kaarten. 

Dirck Crabeth als glasschilder

Wanneer zijn vader, Pieter Dircksz. omstreeks 1542 over-
leed, moet Dirck ongetwijfeld al aan het hoofd van het 
familieatelier hebben gestaan. Het ligt voor de hand, dat 
hij het vak daar had geleerd. Voor de vorming van zijn 
stijl speelden twee schilders een belangrijke rol: Jan van 
Scorel (1495-1562) uit het nabije Utrecht, en Jan Swart 
van Groningen (vóór 1500-ca. 1560?), die zelf een tijd 
in Gouda zou hebben gewoond. Crabeth werd een veel-
gevraagde glasschilder die de kerken in de steden en in 

één enkel dorp van het graafschap Holland van kleurrijke 
ramen voorzag. Op grond van documenten of de stijl van 
de bewaarde ramen in Den Haag en Amsterdam moet 
hij voor de volgende kerken glazen hebben geleverd: in 
chronologische volgorde de Catharijnekerk van de Johan-
nieterorde in Utrecht (1540), de Grote of St.-Jacobskerk 
in Den Haag (1541, 1547), de parochiekerk van Boskoop 
(1549/50), de Oude Kerk van Amsterdam (1555), de St.-
Bonifatiuskerk in Medemblik (ca. 1560), de Oude Kerk in 
Delft (1560-65) en een onbekende kerk in Enkhuizen.8 

Afbeelding 2: Dirck Crabeth, De maaltijd van Samuël en Saul, glasruitje, 
1543. Parijs, Musée des Arts Décoratifs.
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Terwijl er alle reden is om de Goudse historicus De Lan-
ge van Wijngaerden te geloven dat Dirck ramen voor de 
Noordhollandse steden Medemblik en Enkhuizen lever-
de, lijkt de associatie van drie zestiende-eeuwse ramen 
in Oud-Beijerland met de kunstenaar minder betrouw-
baar.9 De toeschrijving is vermoedelijk eerder op zijn 
faam gebaseerd, zoals ook in een ander geval in de pro-
vincie Groningen. Daar werd in 1909 het wapen van Rip-
perda in Jukwerd met de Crabeths in verband gebracht.10 
Enkele fragmenten van glas, afkomstig uit de Grote Kerk 
in Den Haag en nu in het Haags Historisch Museum, doen 
wel vermoeden dat Dirck meer ramen voor deze Haagse 
kerk heeft uitgevoerd dan die van keizer Karel V en van 
de kanunniken van de Hofkapel.

Naast die vele opdrachten buiten zijn woonplaats was 
zijn betrokkenheid met de parochiekerk van zijn stad het 
grootst. Mogelijk voerde hij al voor de brand van 12 ja-
nuari 1552 tenminste één raam uit voor de Sint-Janskerk. 
Vervolgens nam hij tussen 1554-71 het leeuwendeel van 
de herbeglazing van de kerk op zich. Dit resulteerde 
in acht grote eigenhandige glazen en vijf kleine, die in 

zijn werkplaats naar zijn ontwerp zijn uitgevoerd. Het 
waren roerige jaren, te beginnen met de Beeldenstorm 
(1566), die de ondertussen gereedgekomen glazen van 
de kerk gelukkig voorbij raasde. Daarna woedde er de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), die tenminste voor 
één opdracht van Dirck een serieus gevolg zou hebben. 
Het geplande schenkersportret van Willem van Oranje, 
stadhouder van Holland en later leider van de Opstand, 
werd in glas 22 nooit gerealiseerd. Het atelier van Dirck 
Crabeth voerde tussen 1556 -59 ook nog een onbekend 
aantal ramen uit in het Regulierenklooster in Gouda naar 
het ontwerp van Dirck. Hiervan zijn er zeven al in 1581 
naar de Sint-Janskerk overgebracht. De kring van zijn op-
drachtgevers omvatte keizer Karel V en later diens zoon 
koning Philips II, de adel, rijke burgers, hoge geestelijken 
en collectieve schenkers zoals waterschaps- en stadsbe-
sturen en kapittels.

Veel talrijker dan de monumentale ramen zijn overigens 
de glasruitjes, die in Europese musea, particuliere verza-
melingen en vooral in Engeland in kerken en landhuizen 
zijn bewaard. Hun herkomst is zelden of nooit bekend. Zij 
werden gemaakt voor de kruisvensters van openbare ge-
bouwen of woningen. Met de opkomst in de achttiende 
eeuw van het schuifraam raakten ze uit de mode, werden 
verwijderd en verkocht. Het maken van glasruitjes was 
een gebruikelijk bijproduct van glasschilders. De voor-
stelling werd op een kleurloze glasplaat van maximaal 30 
cm geschilderd met grisailleverf. Hier komt geen door en 
door gekleurd glas van pas, zoals bij de kerkramen. De 
kleuren bleven beperkt tot geel en donkerrood, die als 
verf werden aangebracht en later ingebrand. De glasruit-
jes van Dirck Crabeth zijn zonder uitzondering rechthoe-
kig, en soms voorzien van een boogvormige bovenzijde. 
Elders waren zij tot ongeveer 1550-1560 rond, later ovaal 
van vorm. Twee kruisvensters van Dirck Crabeth in het 
Musée des Arts Décoratifs in Parijs vormen een uitzon-
derlijk geheel om meer redenen (afb. 2). Allereerst is de 
herkomst ervan bekend, Pieterskerkgracht 9 in Leiden, 
het woonhuis van Adriaen Dirkx. van Crimpen, baljuw en 
dijkgraaf van Rijnland. Daarnaast is de reeks gedateerd 
1543, en is hiermee één van de vroegste werken van de 

6. Dit geldt ook voor de recente toeschrijving, wederom door Wim 
de Groot, aan vader Pieter Dircksz Crabeth van een 1542 gedateerde 
glasraam in de abdijkerk Saint-Hubert in de Ardennen, waaraan 
ook Dirck Crabeth meegewerkt zou hebben. W. de Groot (e.a.), ‘Qui 
est l’auteur du vitrail d’Adolf von Schauenburg dans la basilique 
de Saint-Hubert? Sur les traces du peintre-verrier Pieter Dircksz 
Crabeth et de son fils dans les Anciens Pays-Bas’, Saint-Hubert 
d’Ardenne. Cahiers d’histoire, XI (Société Régionale d’Histoire et 
d’Archéologie), Saint-Ode 2007, pp. 39-72, waarvan de Nederlandse 
bewerking in Oud Holland 124 (2011), pp. 81-111 is verschenen.
7. A. A. J. Rijksen, Gespiegeld in kerkeglas, Lochem, [1947], pp. 77-78.
8. Voor de bronnen en meer details zie Van Ruyven-Zeman 2011, 
op. cit. (noot 4), pp. 230 (Utrecht); 547-54 (Den Haag); 474 (Boskoop); 
320-21 (Amsterdam); 393 (Medemblik); 492-94 (Delft), en volgende 
noot.
9. C. J. de Lange van Wijngaerden, De Goudsche Glazen, Den Haag 
1819, p. 89, en A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Ne-
derlanden, II, 1840, p. 245. Al deze ramen zijn verloren gegaan.
10. D. H. Ferré Jacobs, Voorheen en Thans: Oudheidkundige plaatsbe-
schrijving op kerk- en schoolgebied van de dorpen in den ring Delfzijl, 
Appingedam, 1909, p. 7. Deze fragmenten bevinden zich nu in het 
Stadshuis van Appingedam en de toeschrijving was onterecht.
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kunstenaar. Van de oorspronkelijk drie kruisvensters op 
de bovengang, met in totaal twaalf panelen, zijn er maar 
acht panelen over. Elders in het huis werden er nog twee 
dergelijke vensters aangebracht. Daarvan is het glas ver-
dwenen, maar de houten kruiskozijnen worden bewaard 
in Museum De Lakenhal in Leiden. Ook het feit, dat de 
gebrandschilderde decoratieve omlijsting van de pane-
len is bewaard is hoogst zeldzaam. De bovenste rij heeft 
gebeurtenissen uit de geschiedenis van Samuel tot on-
derwerp en de onderste rij bevat taferelen uit het leven 
van Paulus. De toepassing van twee parallelle verhalen 
uit het Oude en Nieuwe Testament herinnert aan de 
middeleeuwse typologieën, maar hier is geen sprake van 
een traditionele opzet. De parallellen betreffen namelijk 
niet de heilsgeschiedenis, maar concentreren zich op de 
mens en zijn roeping door God. Opmerkelijk is ook het 
feit dat sommige scènes in twee uitvoeringen zijn be-
waard, zoals De maaltijd van Samuël en Saul, één in Parijs 
(afb. 2), en één in een particuliere collectie in Neder-
land.11 Kennelijk werden geslaagde voorstellingen soms 
herhaald.

Dirck Crabeth als tekenaar

Dirck werkte in de stijl van de Renaissance maar volgens 
de praktijk van de middeleeuwse ambachtsman, die zo-
wel het ontwerp als de uitvoering van zijn glasramen in 
eigen hand hield. Zijn tekenoeuvre, zoals wij het kennen, 
staat dan ook geheel in dienst van de glasschilderkunst. 
Het kunsthistorisch onderzoek naar de tekeningen van 
Dirck Crabeth begon in 1928 met de publicatie van de 
collectie oude Nederlandse tekeningen in de Albertina in 
Wenen. Weliswaar was geen enkel blad van de kunstenaar 
gesigneerd, maar het bestaan van enkele ontwerpteke-
ningen voor de gedocumenteerde Goudse glazen ver-
zekerden de toeschrijvingen en legden een goede basis 
voor de verdere uitbreiding van zijn getekende oeuvre. 
Deze tekeningen zijn allereerst de vidimussen voor de 
Tempelreiniging van vóór 1562 (glas 22, sinds 1788 in het 
bezit van de Hervormde Gemeente, Gouda) (afb. 3) met 
de aparte, niet uitgevoerde schenkerszone (Amsterdam 

Afbeelding 3: Dirck Crabeth, De tempelreiniging, vidimus voor glas 22, 
ca. 1561. Gouda, Sint-Janskerk.

Museum, inv.nr. A 18099), Jona van vóór 1565 (glas 30, 
Amsterdam Museum, inv.nr. A 18035) en de 1571 geda-
teerde Judith en Holofernes (glas 6, Wenen, Albertina, 
inv.nr. 7847). Beide tekeningen in de collectie van het 
Amsterdam Museum hadden bovendien een prachtige 
herkomst, omdat zij in de negentiende eeuw deel uit-
maakten van de verzameling van de Goudse historicus De 
Lange van Wijngaerden, die ze van de nazaten van Pieter 
Woutersz Crabeth had verworven.12 Op het moment ken-
nen wij veertien vidimussen van Dirck Crabeth.13 Hiervan 
kan de helft met specifieke gebouwen in verband worden 
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gebracht, naast de Sint-Jan met de Oude Kerk in Am-
sterdam en de Oude Kerk in Delft. Het is mogelijk dat 
enkele van de andere ontwerpen ook voor de Goudse 
kerk waren bedoeld. Het is uit bronnen bekend dat de 
kunstenaar vaker glasontwerpen voor deze kerk maakte 
op eigen initiatief, nog voordat een bepaalde schenking 
was toegezegd. Bij niet uitgevoerde ramen kreeg hij voor 
zijn tekening apart betaald, anders niet.

De groep tekeningen overziend valt op, dat alleen drie 
vidimussen nagenoeg compleet zijn bewaard inclusief de 
schenkersrand; twee hiervan zijn inderdaad van de naza-
ten van de glasschilder afkomstig.14 De cijnspenning met 
de afbeelding van keizer Karel V in het Rijksmuseum in 
Amsterdam is vermoedelijk het ontwerp voor een bij de 
brand van 1552 verloren glasraam van Dirck Crabeth in de 
Sint-Jan. Dit geschenk van het Goudse stadsbestuur was 
een eerbetoon aan keizer Karel V, die in 1541 een geschil 
over een financiële kwestie met betrekking tot de La-
tijnse school in het voordeel van de stad had beslist.15 De 
overige ontwerptekeningen voor kerkramen bestaan uit 
vijf hoofdscènes, drie schenkersranden en drie ontwer-
pen voor kleinere ramen zonder schenkersportretten. De 
tekentechniek in alle bovengenoemde werken is consis-

tent: pen in zwarte inkt, grijsblauw gewassen, over een 
schets in zwart krijt. In alle presentatietekeningen zijn de 
gezichten en handen bovendien rood gewassen.

Naast de ontwerpen voor grote ramen zijn ook vele ont-
werpen voor glasruitjes bewaard in binnen- en buiten-
landse collecties. Zij completeren het beeld over Dirck 
Crabeths kunstenaarschap. Opmerkelijk is het feit, dat 
bijna de helft van deze groep uit werkplaatskopieën 
bestaat. Terwijl de onderwerpen van Dircks kerkglazen 

11. J.P. Filedt Kok, W. Halsema-Kubes en W.Th. Kloek (red.), tent.cat. 
Kunst voor de Beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525-1580, Am-
sterdam (Rijksmuseum) 1986, nrs. 160 en 163.
12. De Lange van Wijngaerden 1819, op. cit. (noot 11), pp. 32, 88.
13. Zie Z. van Ruyven-Zeman, ‘De gebroeders Crabeth en Willem 
Tybaut, nieuw werk van de kunstenaars van de Goudse glazen’, De-
lineavit et Sculpsit: Tijdschrift voor Nederlandse prent- en tekenkunst 
tot omstreeks 1850, 31 (2007), pp. 2–8, waar al deze tekeningen met 
literatuur worden besproken.
14. Dit zijn behalve de Cijnspenning, Adam en Eva na de verdrijving uit 
het Paradijs, beide in het Rijksmuseum (inv. nrs. 37:13 en 36:6), en De 
verschijning van Christus aan pelgrims uit 1549 in de École nationale 
supérieure des Beaux-Arts in Parijs (inv. nr. M 2244). Laatstgenoem-
de tekening en de Cijnspenning stammen van de collectie van De 
Lange van Wijngaerden.
15. X. van Eck, ‘Render unto Caesar: a design for a stained-glass 
window in Gouda featuring Charles V’, The Burlington Magazine, 141 
(1999), pp. 613–14.

Afbeelding 4: Dirck Crabeth, Allegorie met Christus als redder der mens-
heid, ontwerp voor glasruitje, ca. 1560-70. Amsterdam, Rijksprentenka-
binet, Rijksmuseum.
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beeld te waarborgen. De kerkmeesters hebben dit tel-
kens opgeëist na de plaatsing van het betreffende glas, 
met de nadrukkelijke motivatie dat het glas dan altijd 
gerepareerd kon worden. Meestal ontving de glasschilder 
voor het carton een apart som geld. Vóór de Hervorming 
werd de aanschaf door de kerkfabriek zelf gefinancierd, 
en daarna uit de stadskas, voor het standaard bedrag van 
30 gulden. Dirck Crabeth kreeg de kosten van het papier 
in natura vergoed. De kerkmeesters gaven hem een hoe-
veelheid papier in ruil voor zijn cartons. In de loop van 
de zeventiende eeuw werden er nieuwe cartons tot de 
collectie toegevoegd; ofwel omdat bepaalde ramen door 
verval helemaal vernieuwd moesten worden, zoals De 
Verkondiging (glas 10) in de kooromgang en twee Goudse 
wapenglazen in het transept (nrs. 33-34), of omdat een 
oud carton ontbrak of in een te slechte staat verkeerde, 
en moest worden gekopieerd (kopie door Christoffel 
Pierson van Dirck Crabeths glas 18). De cartons van de 
drie twintigste-eeuwse glazen zijn ook in de collectie 
opgenomen.

Alle oude glascartons in Gouda zijn op papier getekend, 
dat handgeschept is en gemaakt van lompen. Soms zijn 
er allerlei restanten in te herkennen, zoals veertjes en 
klonten onvoldoende vermalen textiel. Het formaat van 
een vel papier was aan een maximum van het gebruikte 
gietraam verbonden. Voor de lange stroken moesten dus 
een groot aantal vellen aan elkaar worden gelijmd. Pa-
pier van goede kwaliteit is gewoonlijk voorzien van een 
zogenaamd watermerk. Er lijkt door Dirck Crabeth (of 
de kerkmeesters die hem van papier voorzagen?) op de 
kwaliteit van zijn papier te zijn bezuinigd. Het is hoogst 
zelden dat in zijn cartons een watermerk voorkomt. 
Dircks kleine ontwerptekeningen bevatten wel verschil-
lende soorten watermerken. 

uitsluitend bijbelse geschiedenissen bevatten, is de the-
matiek van de glasruitjes ruimer en strekt zich ook uit tot 
allegorische voorstellingen. In de intimiteit van de privé-
sfeer konden immers gemakkelijker onderwerpen wor-
den uitgebeeld die raakvlakken hadden met de reforma-
torische beweging, zonder overigens al te controversieel 
te zijn, en zonder dat ze de eigenaren in moeilijkheden 
zouden brengen. Zo vertonen een aantal ontwerpen van 
Dirck Crabeth de invloed van spiritualisten, waar indi-
vidualisering van het geloofsleven tot uiting komt. Een 
goed voorbeeld is Allegorie met Christus als redder der 
mensheid (afb. 4) uit het Rijksprentenkabinet in Amster-
dam, dat samen met het corresponderende glasruitje, 
ook uit de collectie van het Rijksmuseum, op de ten-
toonstelling te zien is. Latijnse teksten op de tekening 
in het handschrift van de kunstenaar geven uitleg over 
de voorstelling. Van links naar rechts zien wij Abraham, 
Mozes, en Johannes de Doper. Johannes en de perso-
nificatie van Geloof met een kelk in de hand duwen de 
naakte figuur met zachte dwang in de richting van Chris-
tus. De scène verbeeldt de smeekbede van de mens naar 
Christus om hem het eeuwige leven te wijzen. Christus 
beklimt de trap op weg naar het kruis, met op zijn rug 
een duivel, vrouwlichamen en een skelet. Dit is een re-
formatorische voorstelling bekend van Duitse bijbelillu-
straties, waarmee naar Zijn overwinning op de zonde en 
de dood wordt gerefereerd. Tekening en glasruitje heb-
ben dezelfde afmetingen, waaruit blijkt dat dergelijke 
ontwerpen tevens ook cartons zijn. Wel heeft het ruitje 
zijn halfronde bovenkant verloren, die op de tekening 
met een vage lijn is aangegeven.

Cartons voor de Sint-Janskerk

Cartons zijn werktekeningen op de ware grootte van het 
uit te voeren kunstwerk, in dit geval het glasraam. Zij wa-
ren een noodzakelijke tussenstap in het beschilderen van 
het glas, omdat de compositie van het kleine ontwerp 
(vidimus) eerst tot het formaat van het raam moest wor-
den uitvergroot. Cartons werden dus gemaakt met het 
oog op de productie, maar ze zijn bewaard om het toe-
komstige herstel van glasramen naar het originele voor-

16. Dit zijn de glazen 6, 7, 14, 15, 22 en 24.
17. De overige cartons door assistenten zijn van glas 48 in de licht-
beuk van het koor, en van de zeven kapelglazen.
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In de collectie cartons zijn de werktekeningen van Dirck 
Crabeth het meest talrijk, te weten voor zes grote glazen, 
die hij tussen 1555 en 1571 tekende (afb. 1, 5-7).16 Naar 
zijn ontwerp werden er nog eens negen cartons door as-
sistenten getekend. Van de grote glazen werd alleen car-
ton 16 aan medewerkers overgelaten, noodgedwongen, 
omdat Dirck in dezelfde jaren 1555-56 zijn handen vol 
had aan het carton en glas van de bisschop van Utrecht, 
en ook nog eens bezig was met de opdracht voor het 
Amsterdamse glas.17 Alle eigenhandige cartons van Dirck 
Crabeth zijn met zwart krijt getekend in steeds herhalen-
de en zoekende lijnen (afb. 5). Vermoedelijk maakte hij 
ook een eerste opzet in houtskool, waarna hij met een 
scherp voorwerp de lijnen voor de architectuur griffelde. 
Slechts zelden paste hij hoogsels toe in de vorm van wit 
krijt, zoals in carton 14. Omdat wit krijt kwetsbaar is en 
gemakkelijk verloren kan gaan, is het ook mogelijk dat er 
oorspronkelijk meer hoogsels waren in deze techniek. De 
mate van detaillering van de voorgrondfiguren, schen-
kers en hun beschermheiligen is bijzonder groot, zowel 
in de gezichten als in de kleding. Schaduwpartijen wer-
den verkregen door intensieve parallelle of kruisgewijze 
arceringen. De enige vrijheid die de kunstenaar zich ver-
oorloofde is het achterwege laten van heraldische details 
en achtergrond in de schenkersrand. Voor het onderste 
veld van het koningsglas maakte hij wat de achtergrond 
betreft wel een uitzondering (afb. 6). Men kan zich af-
vragen waarom Dirck zo ver ging bij het uitwerken van 
zijn cartons. Het waren immers werktekeningen ter on-
dersteuning van het eindproduct, het glasraam, en geen 
zelfstandige kunstwerken. Bovendien deed hij het schil-
deren ook zelf. Het kan haast niet anders, dan dat hij een 
groot plezier aan het tekenen beleefde en geen moment 
eraan dacht, dat hij ‘dubbel werk’ aan het doen was.

De stijl van Dirck Crabeth

In de meer dan dertig jaar dat Dirck als glasschilder actief 
was, maakte hij een duidelijke ontwikkeling door. Ten 
opzichte van de gedrongen figuren in de Leidse ruitjes 
uit 1543 (afb. 2), die nog sterk de invloed van Jan Swart 
verraden, staan de monumentale personages in de ra-

Afbeelding 5: Dirck Crabeth, Robert van Bergen en de Hl. Robert van 
Molesmes, carton 14, stroken B1 en C1, ca. 1557. Gouda, Sint-Jans-
kerk.
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men van de Sint-Janskerk (afb. 3). Deze grote vensters 
vroegen om specifieke, hoogtevullende composities. In 
de praktijk kwam dit erop neer, dat het beschikbare op-
pervlak horizontaal in tweeën werd gedeeld. Boven werd 
een scène uitgebeeld, en onderaan kwamen portretten 
van de schenkers met hun beschermheiligen. De kunste-
naar is op zijn best, wanneer hij een weids landschap als 
achtergrond uitbeeldt, zoals in de cartons van het ‘drie-
luik’ in het oostelijke deel van de kooromgang (afb. 7). 
Een typisch Crabeth landschap heeft rotsen en her en der 
hoge bomen met weinig loof, waarmee dieptewerking 
wordt gesuggereerd. De midden- en achtergrond wordt 
gestoffeerd met kleine, schetsmatig getekende figuur-
tjes die een ondersteunende rol in het verhaal hebben. 
De grote voorgrondfiguren zijn altijd samengepakt in een 
dichte rij. Opvallend is het aantal rugfiguren op het voor-
ste plan, mannen, vrouwen, of kinderen, die als het ware 
met de toeschouwer meekijken (fig. 3). Het integreren 
van de hoofdrolspelers in de architectuur gaat hem min-
der gemakkelijk af. Wanneer hij al gebouwen of een tem-
pelinterieur opneemt, dan staan deze achter de figuren 
afgebeeld, op het tweede plan. Het is slechts bij uitzon-
dering, dat de schenkers in de bijbelse voorstelling zijn 
opgenomen, in plaats van in een apart veld onderaan. 
Koning Philip II en Mary Tudor bij het Laatste Avondmaal 
vormen het meest bekende voorbeeld van een dergelijke 
compositie. Ook graaf Philippe de Ligne, zelf invalide 
geworden op het slagveld, prefereerde opgenomen te 
worden tussen de andere invaliden, die door de apostel 
Philippus al predikend worden genezen.

Afbeelding 6: Dirck Crabeth, Ornament voor tekstcartouche, carton 7, 
stroken B1 en C1, 1557. Gouda, Sint-Janskerk.

18. Gouda, Streekarchiefdienst Hollands Midden: Archief van het 
Gereformeerd Weeshuis van Schonhoven, inv. 188, f. 6r (na 22 De-
cember 1580), volgens de nagelaten papieren van de prior, Cornelis 
van Mierlo, overleden in 1569. Zie G. J. Lugard Jr, ‘Een schilderscon-
tract met den Antwerpschen meester Crispiaen van den Broecke 
anno 1570’, Oud Holland, 61 (1946), p. 107.
19. A. Pinchart, Messager des sciences historiques des arts et de la bi-
bliographie de Belgique: Archives des Arts, des Sciences et des Lettres, 
Gent 1865, p. 473.
20. De Lange van Wijngaerden 1819, op. cit. (noot 11), p. 88.
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Dirck Crabeth had een bijzonder oog voor de verrij-
king van zijn ontwerpen met ornamentele details. In de 
vroege Leidse kruisvensters overheerst nog het klassieke 
Italiaanse voorbeeld in een architectonisch decor met 
putti, guirlandes, en een fries met acanthusranken (afb. 
2). Hoe anders zijn de Goudse glazen, met een eigen in-
terpretatie van de Nederlandse, of Vlaamse groteske. 
Deze ornamentstijl is omstreeks 1540-45 in Antwerpen 
ontstaan naar het voorbeeld van het ornament dat in 
Fontainebleau was geïntroduceerd. Kenmerkend hier-
voor is het rolwerk in combinatie met beslagwerk, waarin 
allerlei hybridische wezens als in een netwerk gevangen 
worden gehouden. De grote cartouche van het konings-
glas is hiervan een rijk voorbeeld (afb. 6) of de wapen-
cartouches van bij voorbeeld glas 24. Dirck was bijzonder 
gehecht aan het motief van de vrouwelijke karyatideher-
men die hij reeds in de Leidse kruisvensters toepaste, en 
in de jaren 1550 onder meer in de schenkersrand van het 
koningsglas en in de Regulierenglazen.

De twee broers

Wouter Crabeth (ca. 1520/1530 – september 1589) staat 
meestal in de schaduw van zijn oudere broer Dirck. Ge-
zien het feit dat hij pas in 1561 in de Sint-Jan debuteerde 
met het glasraam van de abdis van Rijnsburg, Elburga 
van Boetzelaer, is dit niet verwonderlijk. Wouter zal zijn 
vak, net als Dirck, in de werkplaats van hun vader heb-
ben geleerd. Hij werkte daarna vermoedelijk een tijd sa-
men met Dirck. In deze periode reisde hij naar diverse 
schenkers om hen te portretteren, ook ten behoeve van 
de glazen van Dirck. Hij kon tot het uitbreken van de 
Opstand ‘maar’ vier grote glazen in de kerk voltooien, 
waaronder het ambitieuze transeptglas van de land-
voogdes, Margareta van Parma. Met dit aantal voert hij 
na Dirck nog steeds de lijst aan van de voor de Sint-Jan 
werkzame glasschilders. Buiten Gouda is geen kerkglas 
van hem bewaard. Wel ontving hij en zijn hulp Melchior 
Nuusz 39 gulden 16 stuivers van de prior van de Carme-
lieten in Schoonhoven voor een niet nader genoemd glas 
op een niet nader genoemd datum, wel vóór 1569.18 Zou 
dit een termijnbetaling geweest zijn voor het raam in het 

koor, waarvoor Margareta van Parma op 24 juli 1563 een 
bedrag van 100 ponden had bestemd?19 Feit is, dat Wou-
ter die zelfde zomer het Goudse raam van Margareta had 
voltooid. Zijn latere opdrachtgevers in Gouda waren Eric, 
hertog van Brunswijk en Luneburg, baljuw van Woerden 
(afb. 8), en het kapittel van Oudmunster in Utrecht. Van 
twee van de zeven ontwerptekeningen van de Crabeths 
in het bezit van De Lange van Wijngaerden die nog niet 
zijn teruggevonden, werd de auteur niet nader genoemd: 
een Pinksterfeest dat volgens deze historicus voor een 
Franse kerk bestemd was, en een glasontwerp voor de 
koning van Engeland.20 Gezien de overvolle agenda van 
Dirck zou het heel goed mogelijk zijn, dat Wouter Cra-
beth deze heeft gemaakt. Zou Wouter tussen 1567, toen 
zijn laatste glas in de Sint-Janskerk is geplaatst en toen 
hij overigens een huis met tuin kocht ‘aan de singel bui-
ten Potterspoort’, en 1570, toen hij voor een reparatie in 
dezelfde kerk betaald werd, op reis zijn geweest om te 
voorkomen dat zijn zo voorspoedig begonnen loopbaan 
door de politieke troebelen in gevaar kwam? Het is in 
ieder geval opvallend, hoe snel Wouter Crabeth tussen 
1562 en 1564 zijn vraagprijs per vierkante voet verhoog-
de: van 10 ½ (glas 23) naar 11½ (glas 12) en uiteinde-

Afbeelding 7: Dirck Crabeth, Landschap uit carton 14, stroken A3 t/m F3, 
ca. 1557, Gouda, Sint-Janskerk.
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lijk naar 12 stuivers (glas 8). In het contract met Dirck 
Crabeth voor een ondertussen verloren raam in de Oude 
Kerk in Delft, het enige contract met hem dat is bewaard, 
was de prijs in december 1560 elf stuivers per vierkante 
voet. Ter vergelijking, de Antwerpse glasschilders namen 
in november 1559 glas 13 aan voor een bedrag van 9 ½ 
stuiver per voet. Wouter Crabeth bleef uiteindelijk, of 

hij wel of niet is weggeweest, trouw aan Gouda. Na het 
overlijden van Dirck Crabeth nam hij wel diens rol over 
als stadstekenaar.

De vier cartons van Wouter Crabeth zijn onderling min-
der homogeen dan de zeven van Dirck. Zijn vroegste 
werk uit 1559 (carton 5) is vervaardigd in zwart krijt, in 
een tekentechniek die identiek is aan die van zijn broer. 
In zijn hiernavolgende cartons verandert zijn werkwijze. 
De lijnvoering blijft weliswaar in zwart krijt, maar het ar-
beidsintensieve arceren wordt vervangen door wassin-
gen in grijze en bruine inkt en hoogsels in wit (afb. 8). 
Wouters cartons zijn minder gedetailleerd dan die van 
Dirck. De eerste keer dat Wouter zijn nieuwe techniek 
toepaste, in het 1562 gedateerde carton van het glas van 
Margareta van Parma, wist hij een goede balans te vin-
den om tot een treffende weergave van de twee bijbelse 
scènes, de schenkster en haar patroonheilige te komen. 
Ook is het bewonderenswaardig hoe hij het witte fond 
van het papier maximaal benutte, als ware het hoogsels. 
Wouters twee laatste cartons zijn echter veel schetsma-
tiger. Het carton en glas van Oudmunster is zelfs binnen 
één jaar voltooid, het glas is in 1564 geplaatst. 

Het heeft lang geduurd voordat ook Wouter Crabeth de 
hem toekomende aandacht kreeg. Pas sinds 1987 kon 
zijn Goudse oeuvre met tekeningen worden uitgebreid, 
gebaseerd op de stijl van zijn cartons.21 De vijf toeschrij-
vingen bevatten ontwerpen voor twee kerkglazen met 
onbekende bestemming, voor een tapijt, en voor twee 
glasruitjes, zoals Daniel ontmaskert het bedrog van de 
priesters van Baal (afb. 9). De rechthoekige vorm hier-
van met een halfronde bekroning is van het type dat ook 

Afbeelding 8: Wouter Crabeth, Eric van Brunswijk en de Hl. Laurentius, 
carton 8, stroken B1 en C1, 1565, Gouda, Sint-Janskerk.

21. Zie voor de eerste en laatste publicatie over Wouter Crabeth 
(met verwijzingen naar meer artikelen van mij over hem) Z. van 
Ruyven-Zeman, ‘Some drawings attributed to Wouter Crabeth, the 
glass painter from Gouda’, Master Drawings 23-24 (1985-86, versche-
nen in 1987), pp. 544-551, en Id. ‘Wouter Crabeth from Gouda: his 
glass panels in Britain and a newly discovered design’, The Burling-
ton Magazine, 153 (2011), pp. 458–63.
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door Dirck is gemaakt. Het zijn, zonder onderscheid van 
functie, alle gewassen pentekeningen met een onderte-
kening in zwart krijt, en nooit opgewerkt in vleeskleur 
zoals Dircks presentatietekeningen. Zij bevinden zich he-
laas alle in buitenlandse collecties in Frankrijk, Duitsland 
en België, en in de kunsthandel. Er zijn recentelijk zelfs 
een achttal glasruitjes van hem herkend, die vermoede-
lijk in de negentiende eeuw naar Engeland zijn verkocht. 
De vernieling van het beeld van Baal, uit dezelfde serie De 
geschiedenis van Daniel als de zojuist genoemde teke-
ning, is zelfs in twee uitvoeringen bewaard. De autograaf 

versie is in de kerk van St. Oswald in Malpas, Cheshire 
(afb. 10), en de vereenvoudigde werkplaatskopie van 
mindere kwaliteit in de kerk van St. Laurence in Church 
Stretton, Shropshire. Ook Wouter moet dus een eigen 
werkplaats gehad hebben, net als Dirck. De oude ver-
halen over jalousie en vijandige houding tussen de twee 
broers zijn echter waarschijnlijk verzonnen. De artistieke 
wortels van Wouter liggen bij zijn oudere broer, maar 
hij ontwikkelde zich vervolgens in een andere, meer 
maniëristische richting. Vooral in zijn tekentechniek en 
composities werd hij door Lambert van Noort (ca. 1520-
1570/71) beïnvloed. Deze uit Amersfoort afkomstige, 
maar sinds 1549 in Antwerpen gevestigde schilder en 
ontwerper heeft waarschijnlijk net als Wouter vier car-
tons voor glazen in de Sint-Jan getekend; één carton en 
het door Antwerpse glasschilders hiernaar uitgevoerde 
raam, De aankondiging van de geboorte van Jezus, zijn 
verloren gegaan. Met Van Noorts carton 13, dat in april 
1561 aan de kerkmeesters is overhandigd, werd de tech-
niek van penseel en inkt met wassingen over een onder-
tekening in zwart krijt in Gouda geïntroduceerd. Wouter 
Crabeth werd al één jaar later door deze tekentechniek 
beïnvloed in zijn carton van de landvoogdes. Net als bij 
Van Noort, zien wij voorts in Wouters glazen en ontwerp-
tekeningen geen landschappen maar Renaissance archi-
tectuur in overvloed, of de scènes zich in de buitenlucht 
afspelen of binnen. Ook in de wijze waarop hij de archi-
tectuur toepaste staat hij dichter bij Van Noort dan bij 
Dirck. Tegenover de traditionele centraalperspectivische 
weergave van de tempel in De tempelreiniging van Dirck 
(afb. 3) staat de geraffineerde compositie van De bestraf-
fing van de tempelrover Heliodorus (glas 8) van Wouter, 
waar het indrukwekkende tempelinterieur niet vanuit het 
midden, maar van opzij wordt uitgebeeld, net als in de 
glazen 9, 11 en 13 naar ontwerp van Van Noort. Wouter 
paste ook in enkele van zijn glasruitjes een vergelijkbare 
compositie toe (afb. 9). Hij wist bovendien de figuren 
beter in de ruimte te integreren in plaats van ze op de 
voorgrond in rijen te rangschikken. De figuurstijl van de 
broers laat zich in het algemeen als volgt omschrijven: bij 
Wouter elegante, lenige, soepel bewegende personages 
tegenover de monumentale, doch robuste gestalten in 

Afbeelding 9: Wouter Crabeth, Daniel ontmaskert het bedrog van de 
priesters van Baal, ontwerp voor glasruitje, ca. 1570. Verblijfplaats on-
bekend.
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Dirks cartons en glazen. Wouter besteedde minder aan-
dacht aan ornament en wanneer hij dit deed, oogde het 
resultaat anders. Tegenover de Vlaams groteske stijl van 
Dirck neigde hij meer naar het klassieke Renaissance or-
nament.

Gouda heeft twee beroemde zonen voortgebracht die 
een belangrijke rol in de glasschilderkunst van de Noor-
delijke Nederlanden hebben gespeeld. Dirck heeft zich 
volledig kunnen ontplooien en liet een groot oeuvre 
achter. Wouters loopbaan als glasschilder van monu-

mentale kerkramen is door de loop van de geschiedenis 
vroegtijdig afgebroken. Wellicht concentreerde hij zich 
in het vervolg op de productie van glasruitjes. Deze zijn 
vooralsnog alleen in Engeland teruggevonden, waar zij in 
kerken en particuliere verzamelingen een tweede leven 
zijn begonnen. Het wachten is nu op een monografie van 
de gebroeders Crabeth, die het uiteenlopende karakter 
van de twee kunstenaarspersoonlijkheden en de diverse 
aspecten van hun werk belicht, en die recht doet aan hun 
rol in de Nederlandse kunst.

Afbeelding 1o: Wouter Crabeth,  
De vernieling van het beeld van 
Baal, glasruitje, ca. 1570. St. Oswald, 
Malpas, Cheshire (Engeland).
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visclub ibivi (=‘Ik Boek Iedere Vis In’) in het 
Rode Dorp langs de Nieuwe Vaart, een be-
langrijke mijlpaal in het leven van een zesja-
rig jochie. Het verhaal van die kleine buurt-
club is eigenlijk ook een beetje het verhaal 
van mijn jeugd en is in zekere zin tevens 
bepalend geweest voor de verdere invulling 
van mijn leven.

Het Rode Dorp

Omstreeks het jaar 1960 was het Rode Dorp een knusse, 
propere arbeidersbuurt ten noorden van het voormali-
ge bolwerk aan de Potterspoort in Gouda. Het uit 1916 
daterende complex werd gebouwd volgens een destijds 
zeer vooruitstrevend principe; de zogenaamde. Engelse 
‘tuindorp-visie’. Het Rode Dorp was een wijk met soci-
aal betaalbare woningen en veel aandacht voor natuurlijk 
groen. Deze woningwetwoningen waren gebouwd rond-
om een centraal gelegen gazon, de Parkstraat. Tussen de 
keurig onderhouden tuintjes lag een ingenieus netwerk 
van smalle toegangspoorten waarin het heerlijk struinen 
was. 

Op het plein – of liever gezegd het koolasveld – naast 
het Trafogebouw kon je nog ongestoord voetballen, 
evenals op het grasperk in de Parkstraat. In de zomer-
vakanties werden er voor de jeugd buurtspelen georga-
niseerd met onder andere zaklopen, vlaggetjes prikken 

De visvereniging van het Rode Dorp
de hengelsport als rode draad in mijn jeugd 

Hans van der Kleij

Detail uit de stadsplattegrond van 1847 (samh) 

Een snoek (collectie Van der Kleij) 

enzovoorts. Als kind had ik hier een hartgrondige hekel 
aan. Het gebeurde dan ook regelmatig dat ik in een on-
bewaakt moment, geruisloos de achterdeur uitglipte met 
een bamboehengel in mijn knuist. Met op de achter-
grond de vage geluiden van de buurtspelen, zat ik inmid-
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dels intens tevreden aan de waterkant naar mijn pen te 
turen. Hoe ongecompliceerd kan het leven van een kind 
dan zijn..! 

Eigenlijk betekende het Rode Dorp voor mij veel meer 
dan alleen een plek om te wonen. Het was een veilige 
thuishaven waar de bewoners broederlijk lief en leed met 
elkaar deelden, een kleine buurt met wel honderd ‘ooms 
en tantes’, die allemaal op je pasten zodat je niets kon 
gebeuren. Op lange zomeravonden zat men dan lekker 
op een houten keukenstoel voor het huis te genieten 
van de ondergaande zon, ondertussen de laatste roddels 
uitwisselend. Met zijn 69 kleine maar uiterst gerieflijke 
woningen, verdeeld over drie straten, was het Rode Dorp 
eigenlijk maar een zeer kleine woonwijk. Echter, in de 
beleving van een kind, was het een bruisende avontuur-
lijke wereld waarin nog van alles viel te ontdekken.

Het Rode Dorp lag veilig verscholen tussen de Nieuwe 
Gouwe, het Van Bergen IJzendoornpark en de Winterdijk. 
Verder noordwaarts was er destijds geen bebouwing van 
enige betekenis meer. Ongeveer op de plek waar nu de 
schoolgebouwen van de Goudse Waarden staan, bevon- De Parkstraat, het middelpunt van het Rode Dorp (samh)

den zich uitgestrekte graslanden die bekend stonden als 
‘Het land van Manus’. Ter hoogte van de huidige Neder-
horstweg lag het expeditiebedrijf van Janzweert. Ove-
rigens een nette benaming voor een bonte verzameling 
afgedankte troep, een paar wrakkige houten huisjes en 
twee groezelig rode transportauto’s die stijf stonden van 
de roest. De overige gronden tussen Gouwe en Winter-
dijk waren nog ongerept en stonden voor de jeugd uit 
het Rode Dorp garant voor adembenemende avonturen. 
We noemden dit ongelooflijk mooie natuurgebied des-
tijds heel toepasselijk ‘het vogeldal’. 

Het gebied besloeg vele hectaren drassig land met 
grote plukken moerasbos inclusief vele prachtige sloten, 
poelen en weteringen, waarin broodvisser Tom zijn fui-
ken van oudsher placht uit te zetten. In het kraakheldere 
veenwater barstte het letterlijk van de vis. ’s Winters kon 
je de talrijke snoeken er imposante kolken zien slaan, 
op jacht naar prooivis. Ademloos heb ik er ook op zon-
overgoten voorjaarsdagen het paairitueel van brasem en 
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pige oevers komen, dat de slierten waterpest gewoon 
tegen je gezicht sloegen onder het beukende geweld van 
krampachtig gebogen vissenlijven tot barstens toe ge-
vuld met kuit, een onvergetelijk schouwspel! Op heldere 
winterdagen met (toen nog) strenge vorst, bonden we 
de Friese doorlopers stevig onder de zwarte rubberlaar-
zen. De stadswijk Bloemendaal bestond nog niet en met 
een paar vrienden schaatsten we over de sloten langs de 
oude Winterdijk in een lange adembenemende rit naar 
Waddinxveen. Wanneer je tussen je schaatsen doorkeek, 
ontdekte je onder het zwarte spekgladde ijs moeiteloos 
de veenachtige bodem van zo’n glasheldere wetering. 
Soms, als je geluk had, zag je dan plotseling een groepje 
grote karpers dat als ware onderzeeërs log onder je voe-
ten door koerste. Met een kop als vuur probeerde je zo 
lang mogelijk deze kolossale krachtpatsers te volgen,  
totdat ze tergend langzaam in wat dieper water uit je 
gezichtsveld weggleden.

Helaas heeft ook deze idyllische omgeving uiteinde-
lijk het veld moeten ruimen. Omstreeks 1960 moest een 
aanzienlijk gedeelte van de wetering langs de Winterdijk 
worden gedempt in verband met geplande nieuwbouw 
van woningen. Na het afdammen en leegpompen van 
het bewuste stuk sloot, werden er systematisch grote 
balen geperste houtsnippers in de modderige slootbed-
ding opeen gestapeld. We vonden het allemaal best in-
teressant en na wat doorzeuren bij de aanwezige werklui 
mochten we zowaar een handje meehelpen. Mijn moe-
der kocht ergens een blauwe werkoverall voor me en met 
wat vrienden uit het Rode Dorp gingen we vervolgens 

helemaal los in die stinkend zwarte bagger. Het mag dus 
niet zo verwonderlijk klinken dat de geur van modder en 
zaagsel voor mij altijd onlosmakelijk verbonden is met 
geweldige avonturen langs die oude Winterdijk. 

Als kind was het geweldig om, weliswaar vanaf enige 
afstand, de genoeglijke vispartijen van de geroutineerde 
hengelaars nauwlettend te volgen, omdat er altijd wel 
iets te beleven viel. Ondertussen wisselden de henge-
laars op gedempte toon met elkaar van gedachten. Hun 
geheimzinnige conversatie had voor ons een bijna magi-
sche klank wanneer ze zich afvroegen welk aas de wis-
pelturige brasem of zeelt die avond op zijn menu had 
staan. Op zulke momenten bevonden we ons dan in een 
veilige, welhaast dromerige sfeer die plotseling bol kon 
staan van spanning wanneer één van die loodzware bam-
boepalen tot barstens toe werd kromgetrokken onder 
het ziedende geweld van een zware, weerspannige vis. 
Dan was het daar opeens een drukte van belang aan die 
vredig sluimerende oever. En ruim voordat het druipend 
volle schepnet tussen de hengelaars in lag, stonden wij 
ons al te verdringen om toch vooral maar niets van het 
hele spektakel te hoeven missen. Glorieuze momenten 
in het leven van kleine jongens die zich minstens net zo 
voldaan voelden als die oude glunderende hengelaar die 
vol trots de imposante buit aan zijn medevissers toon-
de.

ibivi in actie (Hans van der Kleij)

De Winterdijk, richting Reeuwijk (foto Hans van der Kleij)
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Wat voorafging

Werk was er in de vijftiger jaren in overvloed. Het was de 
periode van de wederopbouw. Nederland likte zijn won-
den na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog 
en de nasleep van de watersnoodramp in Zeeland. Mijn 
ouders werkten beiden bij Goedewaagen’s Koninklijke 
Pijpen- en Aardewerkfabriek, welke slechts op een steen-
worp afstand van het Rode Dorp was gelegen. De fabriek 
bevond zich aan de overzijde van de Nieuwe Vaart langs 
het Jaagpad. Mijn vader was er machinaal draaier van on-
der andere delftsblauwe wandborden en diverse soorten 
gebruiksaardewerk. Mijn moeder was één van de laat-
ste tremsters van de beroemde Goudse pijpen en door-
rokers. Ook deed zij thuiswerk voor het bedrijf en de 
schuur van onze woning in de Parkstraat stond dan ook 
vol met hoog opgestapelde houten laden met ongebak-
ken kleipijpen die nog afgewerkt moesten worden. Mijn 
vader bezat geen fiets en dus werd de afstand tussen het 
Rode Dorp en de fabriek van Goedewaagen viermaal per 
dag te voet afgelegd. Want zelfs tussen de middag werd 
er gewoon thuis warm gegeten; aardappels geprakt met 
karnemelk, in die tijd een gangbare Goudse maaltijd. 

Op de vrije woensdagmiddag liep ik wel eens met 
hem mee naar zijn werk. Langs de Nieuwe Vaart, om 
dan vervolgens over de Baileybrug op het oude Bolwerk 
aan te komen. De Roode Brug was toen nog een giet-
ijzeren draaibrug waar brugwachter Postma al heel lang 
de scepter zwaaide. Mijn vader kende hem goed en op 
zeker moment mochten we zomaar midden op de open-
gedraaide brug naast Postma blijven staan, terwijl er een 
imposant binnenvaartschip op minimale afstand van ons 
door de smalle opening laveerde. Het waren kostbare 
avonturen welke diepe indrukken achterlieten en die er 
ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat de Roode Brug 
thans één van mijn meest geliefde stekken is wat betreft 
de snoekvisserij met dood getakeld aas. Via de Wach-
telbrug stonden we dan meteen voor de toegangspoort 
van Goedewaagen. Meerdere malen heb ik destijds de 
diverse fabrieksgebouwen van binnen mogen zien, zoals 
de gieterij, de draaierij, de ovens en de monsterkamers. 
Ik vond het prachtig om mijn vader van die grote wand-

borden te zien draaien. Tevens heb ik het geheimzinnige 
gietproces van de vermaarde Goudse pijpen van zeer na-
bij gadegeslagen, evenals het tremmen, ofwel het spon-
sen en afwerken, van de fragiele gietpijpen nadat ze met 
de grootste omzichtigheid uit de gipsen vormen waren 
verwijderd.

Een eigen visclub! 

Omstreeks 1960 werd deze ‘werkhectiek’ overal in den 
lande wat minder. De afschaffing van de zesdaagse 
werkweek werd een feit en al die vrije tijd moest worden 
gevuld. Ik weet nog goed hoe geweldig ik het vond om 
mijn vader op zaterdag gewoon thuis te zien! Een nieuw 
decennium was aangebroken waarin mensen zich kon-
den gaan vermaken met andere veel prettiger zaken dan 
uitsluitend het verdienen van dagelijks brood. Het was 
een welhaast ongehoorde luxe waar de meesten dan ook 
aanvankelijk niet zo goed raad mee wisten, hoewel daar 
snel verandering in kwam! 

Ook in het Rode Dorp zag je steeds meer lieden die er 
op hun vrije zaterdag in alle vroegte op uittrokken om 
te gaan vissen in de nabij gelegen Nieuwe Vaart. Ook de 
drie slootjes langs de Kanaalstraat werden van oudsher 
al incidenteel bevist door hengelaars uit de buurt. Dat 
bleek een uitermate geschikt klimaat voor het oprichten 
van een eigen visclubje in het Rode Dorp. 

Mijn vader was een sociaal zeer bewogen mens en te-
vens visser in hart en nieren. Mede op zijn initiatief werd 
er in onze woning met een paar gelijkgestemden geest-
driftig over dit onderwerp gediscussieerd. Tevens werd 
daarbij de huiskamer tijdelijk omgedoopt in een verga-
derzaal die blauw stond van de sigarettenrook. Echter 
nauwelijks een week later was de oprichting van visclub 
Ik Boek Iedere Vis In, beter bekend als ibivi een feit en 
werd er geschiedenis geschreven in dat kleine huisje aan 
de Parkstraat. Overigens was de naam van de nieuwe 
vereniging niet bijster origineel gekozen omdat er zoals 
bekend, al in 1916 een visclub in Gouda was gevestigd 
onder de naam Ik Pik Iedere Vis IN ofwel ipivi. Helaas is 
de juiste oprichtingsdatum van ibivi niet meer te ach-
terhalen, maar dit zal waarschijnlijk omstreeks het voor-
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jaar van 1962 zijn geweest. Gelukkig zijn wel de namen 
bewaard gebleven van de twee personen die samen met 
mijn vader aan de wieg van de ibivi hebben gestaan. Piet 
van Vliet van de Kanaalstraat 1, werd voorzitter. Hij miste 
door een ongeval duim en wijsvinger van zijn rechter-
hand, maar kon ondanks deze handicap toch verbazend 
handig vissen. Voorts was er dhr. Arie Huurman van de 
Kanaalstraat 15, werkzaam bij de Firma Endenburg wel-
ke toen nog langs de Nieuwe Vaart was gevestigd. Arie 
werd de eerste secretaris en onderhield als zodanig elk 
weekend nauwgezet de klassementslijst van de vissende 
leden. Als derde en laatste pionier ten slotte was er mijn 
vader Pieter van der Kleij van de Parkstraat 3, die als eer-
ste penningmeester van de ibivi de historie zou ingaan. 
Tot aan zijn voortijdige dood in november 1974 heeft hij 
zich altijd met hart en ziel voor ‘zijn kluppie’ ingezet. 
Welhaast dag en nacht was hij er mee bezig en soms zelfs 
zo druk dat het eigenlijke vissen er bij inschoot. Zo ging 
hij elke week te voet alle aangesloten leden in het Rode 
Dorp af om het verschuldigde contributiegeld te innen. 
Eenmaal thuisgekomen begon het werk dan pas goed. 
Met bijna eindeloos geduld schreef hij de namen van 
alle vissende leden in enkele dikke beduimelde schrif-
ten met daarachter een ingewikkeld netwerk van met 
potlood getekende lijnen en kruisjes, een boekhouding 

die hij nauwkeurig bijhield. Een enkele 
maal moest hij ook doordeweeks nog 
op pad omdat iemand was ‘vergeten’ 
om die paar kwartjes op tijd te betalen. 
Een zeer ondankbaar werkje waarvoor 
niemand anders was te vinden! Gelukkig 
had hij er geen hekel aan en heb ik hem 
er ook nooit over horen klagen. 

De ibivi ging in 1962 voortvarend van 
start met ongeveer twintig leden waar-
van ik mij elk van hen nog goed kan her-
inneren. Het was een illuster gezelschap. 
Gijs Hofstede was heier en een betrek-
kelijke nieuwkomer in de hengelsport. 
Hij was de vaste vismaat van mijn vader 
en huisvriend van mijn ouders. De tim-
merman Piet IJsselstein was de benja-

min van de club. Niettemin was hij een goede visser, die 
ook regelmatig op Ierland-expeditie ging. Karel Kramp 
werkte bij de ptt. Vissen zat niet diep in zijn genen en 
hij deed vooral mee om erbij te horen. Ook de kolen-
sjouwer Tinus Slinger was een middelmatig visser, maar 
wekelijks van de partij. Daarentegen was de huisschilder 
Dirk Binnendijk een serieus visser die er altijd helemaal 
voor ging. Hij stond aan het eind van elk seizoen steevast 
hoog in het klassement. Medeoprichter Arie Huurman 
was metaalbewerker en een visser om altijd rekening 
mee te houden. Hij maakte onder werktijd een twintig-
tal fraaie maatlatjes voor de ibivi. Henk Stam werkte bij 
de Producent. Hij viste zelf niet, maar was altijd present 
om de gevangen vis in een plastic zakje bij de vanger op 
te halen teneinde deze te laten wegen. Wij verbaasden 
ons er altijd weer over dat het goede beestje daarna nog 
wegzwom, want onze Henk was erg slecht ter been… Si-
mon Bruijniks was net als mijn vader werknemer bij Goe-
dewaagen. Hij woonde als enige visser niet in het Rode 
Dorp, maar als zwager van mijn vader was hij snel inge-
burgerd en viste dus elke zaterdag mee. Thomas Stolk 
(beroep onbekend) was altijd paraat, maar viste nooit 
mee voor de knikkers.

Arie IJsselstein, Peet den Ouden en Piet van Vliet zaten 
in de wao. Arie was een kundig ‘torrenpikker’. Net als 

Van der Kleij op zaterdagochtend voor de Kanaalstraat (collectie Van der Kleij)
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Peet, de vader van mijn boezemvriend, viste hij steevast 
kort onder de kant. Ook Cees de Jongh zat in de wao. 
Hij was volbloed visser en werd later voorzitter van de 
visclub. Hij was een kundig snoekvisser met levend aas. 
Hij kon concoursen als de beste. Ik mocht graag bij hem 
de kunst afkijken. Nadat mijn vader was overleden, ben 
ik vaak met hem op pad geweest. Op de karper in vwp-
water maar toch bovenal op snoek met levend aas in de 
Nieuwe Vaart. Buurman Cees landde vakkundig mijn al-
lereerste snoek door het beest, zoals destijds gebruike-
lijk, in de oogkassen te grijpen. Dan was er nog de heer 
Downey. Hij was een onvervalste Ier met een grappig 
accent; vrij onconventioneel maar zeer bekwaam vis-
ser. Hij introduceerde de ‘windhurrpenn’en het vissen 
met de lange opslag. Hij miste eveneens een paar vin-
gers en vroeg mij eens, na een onfortuinlijke lijnbreuk, 
een nieuw ‘hackje’ aan zijn lijn te knopen. Nadat ik het 
zaakje voor hem had geklaard, verzocht hij me vriende-
lijk doch stellig: ‘And now, dondhurrstrawl up…!’ Uiterst 
vermakelijk!

Dan waren er de aow-ers. De stille Hein Verbrugge, 
die slechts mee viste voor tijdverdrijf; de immer goed-
lachse Henk Damens en de fanatieke Klaas de Jong, het 
prototype van de ouderwetse snoeker met pet en lange 
regenjas. Zijn bijnaam was: de Stroper... De oude Hoo-
gerdijk was slim en uiterst geraffineerd! Hij presteerde 
het, ondanks het voerverbod toch om elke zaterdagoch-
tend vlak voor aanvang van de wedstrijd enkele giganti-
sche broodpluimen op zijn stek te deponeren. Hij slaag-
de hierin door het brood slechts zeer miniem op de haak 
te prikken om dan prompt na enkele tellen zogenaamd 
mis te slaan. Aldus een leuke voerplek opbouwend, dit 
tot ergernis van zijn medevissers. Wij vonden het hoogst 
amusant!

Mijn vader heeft zelf slechts enkele malen op zaterdag 
mee kunnen vissen. Dat was in het prille begin, toen de 
vangsten enkel nog geturfd werden op onder- en boven-
maatse vis. Op een bepaald moment werd er een weeg-
schaal gekocht en moest de gevangen vis exact worden 
gewogen. Natuurlijk werd mijn vader bereid gevonden 
dit klusje op zich te nemen, zelfs als dit inhield dat hij 
dan op zaterdag niet meer zelf mee kon vissen. Overi-

gens vond ook de weegschaal een vaste plek in de wo-
ning van mijn ouders. Ter compensatie viste mijn vader 
wel op menig mooie doordeweekse zomeravond, maar 
zijn sportvisserij begon pas echt op de zondag, wanneer 
hij er samen met vismakker Gijs Hofstede voor dag en 
dauw op uittrok. Gijs was middels zijn werk in het bezit 
van een ruime bedrijfswagen, een groene Bedford, welke 
hij in het weekend naar believen kon gebruiken. Zodoen-
de werd er door beide hengelaars in het weekend vaak 
wat verder van huis gevist. 

Een zeer geliefde stek waren de fortgrachten van de 
Wierickeschans nabij Nieuwerbrug. Snoeken deden zij 
wat dichter bij huis, in de Ringvaart nabij Moordrecht of 
in het polderwater van boer Houdijk langs de Broekweg, 
gelegen in de Oostpolder te Gouda. Deze boer was een 
vrij onaangenaam persoon, die net zoals veel agrariërs 
tuk was op geld. Als bewijs van betaling dat je in zijn 
water mocht vissen, gaf hij je dan een luciferdoosje met 
daarop gekrabbeld iets dat voor een handtekening moest 
doorgaan. Bij aanvang van een nieuw snoekseizoen ble-
ken de prijzen dan plotseling zonder opgaaf van reden 
verdriedubbeld te zijn! 

 
De gouden jaren van ibivi 

In een gemoedelijke sfeer gleden de beginjaren van de 
ibivi welhaast ongemerkt voorbij. Het ledental van de 
vereniging bleef nagenoeg onveranderd steken op de-
zelfde twintig hengelaars die zich reeds bij oprichting 
hadden aangemeld. Omstreeks het jaar 1963 richtte de 
visclub zich schriftelijk tot de Gemeente Gouda met het 
verzoek de drie slootjes langs de Kanaalstraat officieel te 
mogen pachten. Nog in datzelfde jaar kreeg men positief 
bericht dat de ibivi thans formeel huurder was van het 
visrecht in voornoemd water. Vanaf dat tijdstip mocht 
je dus uitsluitend een tuigje in deze slootjes nat maken 
als je ingeschreven stond als betalend lid van de visclub. 
Voor de vissende jeugd werd er een oogje dichtgekne-
pen, echter wel op voorwaarde dat je woonachtig was in 
het Rode Dorp. 

Vrijwel direct na verwerving van het visrecht aan de 
Kanaalstraat, plaatste de visclub een bestelling voor 
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voetpad langs het slootje voerde. Vrijwel alle hengelaars 
hadden destijds een uitgesproken voorkeur om vooral 
vanaf deze rustige oever het water te bevissen.

Stipt om 12 uur weerklonk dan een luid hoornsignaal 
ten teken dat de wedstrijd was afgelopen, waarna de 
hengelaars in een lange stoet huiswaarts keerden met de 
hengels op hun rug gebonden. Direct na het avondeten 
verzamelden de vissers zich weer massaal in de Park-
straat. Vol spanning het moment afwachtend waarop 
Arie Huurman de zojuist bijgewerkte standenlijst weer 
op de vertrouwde plek aan de gevel hing. Gedurende 
het hele visseizoen was dit het vaste trefpunt waar hen-
gelaars elke avond verhitte discussies voerden over elk 
denkbaar onderwerp betreffende de hengelsport.

De gesloten tijd werd dankbaar aangewend om de 
uitrusting weer te completeren voor aanvang van het 
nieuwe seizoen en bij Verzijl Hengelsport of Hengel-
sporthuis Loef werden de uurtjes gerekt. Wanneer dan 
de magische datum van de eerste juni tergend langzaam 
naderbij kroop, viel er een koortsachtige opwinding bij 
al die grote, stoere kerels te bespeuren. Op zwoele mei-
avonden begaf menigeen zich gewapend met een ‘hal-
luffie wit’ (voor de karpers…) naar de slootkant om zich 
er van te overtuigen dat de vissen de afgelopen winter 
weer in goede conditie hadden overleefd. Dan werd er 
luid gespeculeerd wie er in het nieuwe seizoen kampioen 
zou worden en wie er de grootste zeelt of karper zou 
gaan vangen. Natuurlijk waren het ook steevast dezelfde 
jochies die zich zo onopvallend mogelijk in de nabijheid 
van die grote kerels waagden. We moesten er gewoon bij 
zijn, ingespannen luisterend naar het gezwets van al die 
hengelaars. Maar vooral ook turend naar dat geheimzin-
nig groene water waarin elk moment een grote karperbek 
met luid gesmak zo’n enorme broodkorst naar beneden 
kon sleuren… Geen wonder dat de vonk oversloeg en dat 
we voor het leven verslingerd raakten aan de hengel-
sport. Natuurlijk was daar mijn boezemkameraad Peter 
den Ouden, maar ook Joop Sas, de gebroeders Borst, 
Han van Driel en Niels Brouwer, van wiens ouders we al-
tijd de gevangen palingen in de badkuip mochten laten 
zwemmen. Niels had trouwens ook nog twee zeer aan-
trekkelijke zussen met eveneens Scandinavische namen 

pootkarper bij de toenmalige Organisatie ter Verbete-
ring van de Binnenvisserij (ovb). Ik prijs mezelf nog altijd 
erg gelukkig dat ik destijds toevallig zat te vissen, toen 
er plotseling een grote blauwwitte transportauto van 
de ovb in de Kanaalstraat stopte. Snel en geroutineerd 
werden de grote witte teilen vanuit de opslagtanks ge-
vuld met fraaie driezomerige karpers om vervolgens in 
het slootje te worden uitgezet. Op hetzelfde moment 
dat die glimmend donkerbrons gekleurde vissenlijven in 
het troebele water verdwenen, werd er ter plaatse een 
karpervisser geboren!

Gedurende het visseizoen heerste er op de hoek 
Parkstraat/Kanaalstraat elke zaterdag steevast een op-
gewonden drukte van belang. Hier dromde het legertje 
hengelaars van de ibivi hoopvol bijeen om te loten wie 
er de komende uren op de beste stekken mocht vissen. 
Magnifiek was ook de aanblik van dat imposante woud 
aan tonkinhengels, schepnetten en rieten kanissen die 
voor even in een lange rij broederlijk mochten poseren 
langs die hoge blinde muur van de Parkstraat. Vervolgens 
werd er dan van 9 tot 12 uur gevist vanaf de dijkoever 
in de beide slootjes langs de Kanaalstraat. Halverwege 
de ochtend was er een kleine pauze waarna er van stek 
werd gewisseld teneinde elke hengelaar zoveel mogelijk 
gelijke kansen te bieden. Enkele jaren later werd er ter 
afwisseling ook wel gevist in de Nieuwe Gouwe en in het 
polderwater langs de Winterdijk. De drukke verkeersweg 
langs de Nieuwe Vaart was toen nog niet verbreed waar-
door er aan de voet van de dijk nog een smal begaanbaar 

De Kanaalstraat na de renovatie (collectie Van der Kleij)
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die altijd luide kreetjes van ontzetting slaakten wanneer 
we een druipende paling plotseling voor zo’n knap ge-
zichtje ophielden..!

Met geestdriftige koppen kochten we bij Verzijl Hen-
gelsport boekjes van Jan Schreiner en Hans van Onck met 
aansprekende titels zoals Het geheim van goede karper-
vangsten, De polder in, Sluimerend Dynamiet of Rovers, 
Dienders en Kannibalen.

Aan het eind van elk visseizoen organiseerde de ibivi 
haar traditionele feestavond met aansluitend de offici-
ele prijsuitreiking, waarvan geen enkele hengelaar ooit 
met lege handen huiswaarts is gekeerd. Het inkopen 
van de prijzen vond men unaniem een taak voor de pen-
ningmeester, die slechts een enkele maal werd vergezeld 
door een voorzitter die het al gauw voor gezien hield. 
In de praktijk kwam het er dus al snel op neer dat mijn 
vader er alleen voor stond. Hij nam er meestal ook nog 
een snipperdag voor op! Gelukkig kon hij in zulk soort 
precaire situaties meestal wel een beroep op mijn moe-
der doen, zodat deze belangrijke klus alsnog gezamenlijk 
geklaard werd. De meeste prijzen werden pas vrij kort 
voor de bewuste avond ingekocht, want het hele spul 
moest ook nog eens bij ons thuis in opslag liggen. Vooral 
dat laatste aspect was een punt waar mijn moeder niet 
echt vrolijk van werd, dit echter in flagrante tegenstelling 
tot zoonlief..! Urenlang zat ik al deze luxe, waaronder ui-
teraard veel hengelsportartikelen, boven op onze zolder 
te bewonderen.

 In de tweede helft van de zestiger jaren werden de 
activiteiten van de visclub uitgebreid met competities 
voor de jeugd en voor dames. Deze laatste ging voort-
varend van start met tien vrouwen, allemaal echtgenotes 
van vissende leden. Mijn moeder deed ook mee, terwijl 
ze zelf absoluut geen visje durfde te onthaken. Maar on-
danks dit kleine ongemak is zij toch een paar maal kam-
pioene geweest! 

Zonder dat ik er van wist, had mijn vader me eens op-
gegeven voor een jeugdwedstrijd. Het was de enige keer 
dat ik heb meegedaan, want vissen in wedstrijdverband 
is nooit echt mijn ding geweest. Maar een minuut of tien 
voor afloop van voornoemd wedstrijdje stond ik ineens 
gedeeld bovenaan met de vangst van een viertal voorn-

tjes, eenzelfde aantal als Hans Kramp... Plots werd mijn 
pennetje schuin de diepte in getrokken en na een wat 
stuntelige dril wist ik vlak voor het eindsignaal nog een 
kroeskarpertje op de kant te trekken. Dat was grappig 
en glunderend van trots mocht ik in de woning van dhr. 
Degenkamp als eerste een prijs uitzoeken, een vierkleu-
ren-balpen!

Maar ergens diep in mijn hart riep een klein stemme-
tje dat deze visserij niet voor mij was voorbestemd. Ik 
voelde dat er grotere avonturen langs de waterkant te 
beleven waren en voor dat soort avontuur moest ik al-
leen zijn. Want slechts dan maakte je kans op een echte 
hoofdprijs, in de vorm van een grote karper dan wel te 
verstaan! Instinctief voelde ik toen al aan dat de kans op 
zo’n confrontatie met een dergelijke kanjer behoorlijk 
werd gereduceerd als je met een stuk of wat vriendjes 
zat te lawaaischoppen langs de oevers.

Materiaal

Terugkijkend naar het gebruikte materiaal, mogen we 
gerust vaststellen dat de hengelsport destijds een stuk 
overzichtelijker was dan tegenwoordig. Zo viste mijn va-
der met een fraaie vierdelige bruine tonkinhengel waar-
van de tussenschotjes aan de buitenkant netjes vlak af-
gevijld waren. Hierdoor lag de hengel een stuk prettiger 
in de hand hetgeen tevens een kenmerk voor kwaliteit 
inhield. Het schepnet was van een eenvoudiger kwali-
teit bamboe, welke aan het eind voorzien was van een 
ronde ijzeren ring met een diameter van ongeveer 50 
cm., waarin het vrij ondiepe grofmazige net was vast-
geknoopt.

Het meest algemene zitje was toen de rechthoekige 
rieten kanis, al dan niet voorzien van één of meerdere 
uitschuifbare laden voor tuigjes etcetera onder een 
schuimrubber zitting van rood of groen kunstleer. Helaas, 
zou ik bijna willen schrijven, liep het bamboetijdperk op 
zijn eind en rond 1965 kocht mijn vader een Z-hengel, 
waarvan de afzonderlijke delen waren opgevuld met mi-
crocellschuim. Het was één der eerste glasvezelhengels 
die op de markt verschenen, voorzien van verguld matte 
duraluminium bussluitingen. Op bijgaande foto zien we 
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hem met voornoemde stok vissend in het slootje langs 
de Kanaalstraat. Achter mijn vader is nog gedeeltelijk 
zijn vismakker Gijs Hofstede zichtbaar. Niet veel later 
werd zijn collectie nog verder uitgebreid met zo’n gif-
tig geelgroen gekleurde telescoophengel van het merk 
‘Lerc’. Als laatste in de rij bezat hij voor het snoekvissen 
nog een zilvergrijze volglas spinhengel van het merk dam 
in een lengte van zeven voet (2.10 mtr.), waarmee hij he-
laas niet lang meer heeft mogen vissen.

Zelf ben ik mijn vissersloopbaan begonnen met een 
loodzware driedelige hengel gemaakt van geel bamboe 
en zogenaamde koper-in-hout bussluitingen. Een moei-
lijk hanteerbare stok voor een klein ventje, maar ondanks 
dit euvel heb ik er toch veel vis mee gevangen. Op mijn 
twaalfde verjaardag kreeg ik van mijn ouders de allereer-

ste werphengel, een gevalletje van welhaast onverwoest-
baar geel volglas in een lengte van amper zes voet (1.80 
mtr.). Mijn eerste foto’s van zelfgevangen karpers uit het 
Rode Dorp dateren van omstreeks 1968 en deze vissen 
werden buitgemaakt aan voornoemd volglaspookje.

De vwp bezat van oudsher veel viswater in en rondom 
Gouda met onder andere viswater in de polders Willens 
en Bloemendaal en nagenoeg alle gemeentelijke waters 
in de stad Gouda. Het was dan ook niet zonder trots 
dat er in de vwp-vergunning uit 1965, onder een apart 
kopje, melding wordt gemaakt dat het viswater langs de 
Kanaalstraat wel degelijk aan de ibivi toebehoorde! Nog 
in datzelfde jaar kreeg de ibivi haar tweede voorzitter, 
Cees de Jongh, die nog niet zolang daarvoor in het Rode 
Dorp was komen wonen. Zoals eerder gemeld was hij een 
begenadigd hengelaar met een grote passie voor snoek-
vissen met levend aas, waarover hij dan ook zeer boeiend 
kon vertellen. Op zulke momenten parkeerde Cees dan 
even een nieuw vloeitje op de onderlip, teneinde een 
verse graai uit zijn pakje tabak te kunnen doen. Nadat 
hij tergend langzaam de brand in zijn zopas gerolde saf-
fie stak, was hij al verzekerd van mijn aandacht… Ik wist 
dat er weer een bijzonder sappig snoekverhaal zou gaan 
volgen! Ditmaal speelde het avontuur zich af in de crisis-
jaren, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log. Cees liep op die bewuste dag te snoeken langs de 
Bloemendaalse Weg en hij had al behoorlijk veel ‘hob-
bel’ gehad van diverse ondermaatse snoekjes. Op zeker 
moment was zijn voorraad aasvisjes uitgeput en besloot 
hij ten einde raad maar zo’n ondermaatse ‘haring’ als 
snoekaas te gebruiken. Het snoekje was echter geens-
zins van plan om aan de snode bedoelingen van buurman 
Cees mee te werken en zwom direct naar de bodem van 
de wetering om daar vervolgens doodstil te blijven lig-
gen. Van tijd tot tijd versleepte buurman Cees met enig 
geweld zijn ongewone en weerbarstig tegenstribbelende 
aasvis toen plotseling het bijna ongelooflijke gebeurde! 
Met een enorme kolk had iets verschrikkelijks zich onder 
water op het snoekje gestort en het vrijwel direct ver-
slonden, hetgeen duidelijk was te zien aan de almaar lijn 
gevende rol van buurman Cees. Zoals destijds gebruike-

Een eigen visserijmuseum (collectie Van der Kleij)
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lijk had hij eerst nog even op zijn gemak een saffie ge-
rookt alvorens zijn hengel op te pakken. Na de memora-
bele vastslag had er zich diep onder water iets geweldigs 
geroerd, dat zijn toch zeker niet al te lichte hengel op 
onheilspellende wijze deed kraken. Natuurlijk had buur-
man Cees deze gladiatorenstrijd op leven en dood (voor 
de snoek althans!) in zijn voordeel kunnen beslechten. 
De monsterlijk grote snoek werd na de genadeklap op 
nonchalante wijze aan het stuur van zijn fiets gebon-
den met een stukje touw door de kieuwbogen. Terwijl 
de vervaarlijke muil met naaldscherpe tanden nog ruim-
schoots boven het stuur uitstak, had de staart van het 
monster nog over het wegdek gesleept. Op de lange weg 
naar huis had hij over belangstelling zeker niet te klagen 
gehad. Het moet een ware triomftocht zijn geweest! Op 
mijn bedeesde vraag hoe groot deze geweldenaar dan 
wel niet was geweest, weerklonk lachend het volgende 
laconieke antwoord: ‘Och, die moet zeker ruimschoots 
over de 1.20 meter zijn geweest, Hans!!’ 

Ademloos en vol bewondering had ik naar dit zeer 
spectaculaire avontuur van buurman Cees geluisterd. 
Het was olie op het snel aanwakkerende vuur van mijn 
nog jonge vissersziel geweest. Naarmate de jaren ver-
streken is het contact met buurman Cees altijd in stand 
gebleven. Met enige regelmaat trokken we er samen op 
uit om de snoek in de Nieuwe Gouwe te belagen of om ( 
wat meer recentelijk) te karpervissen aan de Burgemees-
ter Martenssingel of de vwp-Putten. Vaak bespeurde ik 
dan een aangenaam gevoel van wederzijds respect dat 
echter nooit hardop werd uitgesproken. Respect voor el-
kaars ‘hengelcapaciteiten’ maar zeker ook omdat we het 
onderling altijd goed konden vinden.

Voorts heb ik in mijn pubertijd bijzonder veel gevist 
met boezemkameraad Peter den Ouden. Het slootje 
langs de Kanaalstraat bleef als thuiswater onmiskenbaar 
favoriet, maar we visten ook wel elders, zoals langs de 
oude Winterdijk of de vijvers van het inmiddels gesloop-
te rusthuis Gouwestein en tot slot ook nog enkele waters 
in de nabij gelegen wijk Korte Akkeren. Karper bleef bij 
uitstek de meest begeerde vis maar ook snoek en paling 
stonden hoog op onze lijst genoteerd. We volgden nog 

wekelijks de verrichtingen van de concoursvissers van de 
ibivi, maar we trokken toch ook steeds vaker ons eigen 
plan en ontdekten steeds meer nieuwe viswaters.

Echter helemaal vergeten kon ik dat kleine vertrouwde 
slootje langs de Kanaalstraat nooit. Als vanouds waren 
de hengelaars van de ibivi steevast elke zaterdag present 
met hun zware bamboestokken in hun gegroefde knuis-
ten omklemd, de ogen geroutineerd tot spleetjes gekne-
pen. Mijn vader, gekleed in lange sjofele regenjas, stond 
nog immer tussen hen in naast de weegschaal te wachten 
op de kreet; ‘Bovenmaats !’ Maar op 18 november 1974 
was het ineens afgelopen, mijn vader overleed plotse-
ling op relatief jonge leeftijd aan de gevolgen van een 
hartstilstand. Als amper twintigjarige stort je wereld op 
zo’n moment volledig in. Jarenlang raakte ik geen hengel 
meer aan en pas na mijn huwelijk in 1979 begon ik weer 
geleidelijk te vissen.

Epiloog

Omstreeks het begin van de tachtiger jaren was er nog 
altijd sprake van een actieve visclub, wat mede te danken 
was aan de kundige leiding van voorzitter De Jongh. Ook 
na ons huwelijk hebben we nog vele jaren in het Rode 
Dorp gewoond. De historie herhaalde zich want ook 
onze kinderen vonden het leuk om te vissen. Al spoe-
dig werden de eerste gevangen zeelten uit het slootje 
door een trotse vader op de gevoelige plaat gezet. Ons 
huis stond aan de Kanaalstraat, waardoor ik probleem-
loos het wel en wee van de ibivi kon blijven volgen. In de 
eerste moeilijke jaren na mijn vaders dood was er een vrij 
stormachtig verloop in het ledenbestand van de visclub 
te bemerken geweest.

Omstreeks 1985 werd het Rode Dorp ingrijpend gere-
noveerd, waarbij een afzichtelijke pleisterlaag de gevels 
van mijn vertrouwde buurt onherstelbaar heeft geschon-
den. Nog geen paar jaar later stopte de woningstichting 
met het plegen van onderhoud en volstond men door de 
boel slechts een beetje wind- en waterdicht te houden. 
Nieuwe tijdelijke bewoners staken eveneens geen vinger 
uit om het onherroepelijke verval van de huisjes tegen 
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te gaan. Middels een klein bericht in de dagbladen werd 
het eerste schokkende nieuws van een op handen zijnde 
sloop van het Rode Dorp vernomen. Veel bewoners van 
het eerste uur verhuisden naar elders, onderwie ook een 
fors aantal leden van de visclub. Vanwege de slepende 
gevolgen van ziekte en ouderdom, waaronder helaas ook 
buurman Cees, werd er nog eens danig gesneden in de 
vertrouwde kern van de ibivi. Nieuwe, vrijwel onbekende 
gezichten vulden in eerste instantie de geslonken gele-
deren weer aan. Op het vanouds bekende uitslagenbord 
in de Parkstraat stonden thans andere namen zoals Ton 
Martens, Jos van de Bruinhorst, Ben Koolmees enzo-
voorts. Allemaal jongens van mijn eigen generatie maar 
het gevoel van herkenning was er helaas niet meer. Bijna 
wanhopig was ik op zoek naar de oude identiteit van de 
visclub. Vrijwel ongemerkt had die voor mij zo vertrouw-
de wereld van de jaren zestig plaats moeten maken voor 
een nieuwe, welhaast ontnuchterende realiteit. Het leek 
erop alsof de dreigende sloop nu al het eens zo gemoe-
delijke karakter van het Rode Dorp, onherstelbaar had 
beschadigd. Soms stond ik dan op zaterdagochtend wat 
verloren langs de oevers van het slootje te staren naar 
dat vreemdelingenlegioen dat daar zat te vissen met die 
moderne spatrechte carbonhengels.

Vlak voor de eeuwwisseling besloten mijn vrouw en ik 
het Rode dorp definitief de rug toe te keren en te ver-
huizen naar de Korte Akkeren. De ibivi was enkele jaren 

daarvoor, rond 1995, al voorgoed ter ziele gegaan. Dit 
na een roemrijk bestaan van bijna 35 jaar, waarin de ver-
eniging een belangrijke sociale functie had vervuld in het 
leven van menig bewoner uit het Rode Dorp.

Uiteindelijk begon men in april 2008 met de sloop 
van het Rode Dorp. Natuurlijk was ik erbij om alles op 
de gevoelige plaat vast te leggen. Het leek er haast op 
alsof ik met mijn driftige camerawerk het noodlot wilde 
tegenhouden, alsof ik die schamele huisjes alsnog op 
het allerlaatste moment van de definitieve ondergang 
wilde redden. Op 31 mei 2008 overleed mijn moeder 
op hoge leeftijd aan de gevolgen van een longontste-
king. Het mag wel zeer frappant worden genoemd dat 
op hetzelfde moment dat zij voorgoed haar ogen sloot, 
de bulldozers met hun vernietigende kracht mijn ouder-
lijk huis aan de Parkstraat hadden weggevaagd..! Op de 
plek waar zich eens het Rode Dorp bevond en waar ooit 
hengelgeschiedenis werd geschreven, ligt thans een ver-
laten zandvlakte. Echter als laatste stille getuige van een 
onbezorgd vissende jeugd, vinden we daar nog altijd dat 
kleine slootje aan de voet van die vertrouwde dijk langs 
de Nieuwe Vaart. De rest is voorgoed historie en leeft 
slechts voort in mijn hart!

 
Oproep: 
Wie helpt mij om de historie van de Goudse hengelsport 
te completeren? Ik ben nog op zoek naar: foto’s. verha-
len, documenten en oude/antieke visspullen.

Bronvermelding:
H. van der Kleij, ‘De vroege geschiedenis van GHV. ‘Vis-
waterpachting‘, in Tidinge van Die Goude, 2004, Jg. 22, 
nr. 3. pp. 109-112.
H. van der Kleij, ‘De zaak Oostpolder’, in Tidinge van Die 
Goude, 2006, Jg. 24, nr. 3, pp. 77-83.
H. van der Kleij, Jubileumboek 75 jaar Goudse henge-
laarsvereniging ‘Viswaterpachting’, z.p., 2001.  

In alle vroegte (collectie Van der Kleij) 
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Detail uit de stadsplattegrond van 1847 (samh) 

Voorafgaand aan de Waterstaddagen werd 
afgelopen 23 juni voor de zevende maal de 
Waterconferentie gehouden, georganiseerd 
door het Watergilde, werkgroep van die Gou-
de, gefaciliteerd door de gemeente. Bij deze 
Waterconferentie stond het plan tot herstel 
van de Havensluis en de reconstructie van 
het Veerstalgebied centraal. 

Dit onderwerp is actueel geworden, omdat de bestaande 
dijken langs de noordzijde van de IJssel, met inbegrip van 
de hoogwaterkering langs de binnenstad, niet meer aan 
de veiligheidseisen voldoen en dus moeten worden ver-
hoogd en versterkt. Het Hoogheemraadschap van Rijn-
land is druk bezig met het maken van de plannen daar-
voor. Er moet aan het dijktracé tussen de Julianasluis en 
de Waaiersluis van alles gebeuren. Met name vóór de 
binnenstad is er veel gaande. De bestaande keermuur 
moet worden vervangen door een kering die steviger en 
hoger is. Het Hoogheemraadschap overweegt om hier 
een flexibele waterkering aan te brengen, zodat de ke-
ring bij laag water geen visuele hinder zal opleveren in 
de relatie binnenstad – rivier. Ook moeten er bijzondere 
maatregelen worden genomen bij de Mallegatsluis en bij 
de duiker ter plaatse van de vroegere Havensluis.

Een andere ontwikkeling is, dat op dit moment de 
Zuidwestelijke Randweg wordt aangelegd. Deze weg 
door de Krimpenerwaard moet voor het autoverkeer een 
betere relatie tot stand brengen tussen de woonkernen 

Introductie van het plan voor het herstel 
van de Havensluis en de reconstructie van 
het Veerstalgebied

Han Breedveld

in de waard en de rijkswegen A12/A20. De Zuidwestelijke 
Randweg zal bovendien een deel van het verkeer over het 
tracé van de Nieuwe Veerstal overnemen. Het is daarom 
nu hét moment om de dijkverzwaring te combineren 
met de reconstructie van het deel van de binnenstad dat 
grenst aan de Hollandsche IJssel. Daarmee kan immers 
werk met werk gemaakt worden, zodat er veel geld kan 
worden bespaard.

Waarom reconstrueren?

Waarom is die reconstructie van zoveel belang? Daartoe 
moeten we iets vertellen over de historische relatie van 
onze stad met de rivier. Voor Gouda is de ligging aan de 
aansluiting van de Gouwe op de Hollandsche IJssel van 
buitengewoon belang geweest. De stad vormde vanaf 
de veertiende eeuw het knooppunt in wat men de “ge-
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costumeerde vaart” noemde: de enige handelsverbin-
ding binnendoor, dus niet over zee, tussen Vlaanderen 
en de Hanzesteden in Noord-Duitsland en Scandinavië. 
Gouda dankte daaraan gedurende eeuwen zijn beteke-
nis en zijn welvaart. Aan de zuidkant van de binnenstad 
en langs de vaarroute via de Haven en de Binnen-Gouwe 
was het al die tijd een drukte van belang. Het bijgaande 
detail uit de stadsplattegrond van 1585 toont dat aan. 
Dat de vaarroute door de binnenstad eeuwenlang vrijwel 
onveranderd is gebleven, laat de stadsplattegrond van 
1847 zien.

Die unieke handelsroute bestaat al enige tijd niet meer. 
Er zijn inmiddels andere mogelijkheden voor de scheep-
vaart, buiten de smalle doorvaart door de binnenstad 
om. De Julianasluis, gerealiseerd in 1936, heeft de beurt-
vaart tussen de Hollandsche IJssel en de Gouwe helemaal 
overgenomen. Toch bleef tot het midden van de vorige 
eeuw Gouda op de Hollandsche IJssel georiënteerd. Aan 
de Veerstal waren rederijen gevestigd, er waren scheeps-
tuigerijen en toeleveringsbedrijven voor de binnenvaart 
en er waren schipperscafés.

Dat veranderde met de ontwikkeling van het auto-
verkeer. Het stadsbestuur koesterde aanvankelijk de 
gedachte dat de auto nieuw leven in de stad zou bren-
gen. Daarom werd ruim baan gegeven aan dit moderne 
vervoersmiddel. Bij de renovatie van de Mallegatsluis, 
in 1942, werd de toen bestaande ophaalbrug in het ver-
lengde van de Veerstal vervangen door een vaste hoge 
brug over de kop van de sluis. Tussen de Veerstal en de 
rivier werd een oprit gemaakt die de Westhaven met 
deze brug in verbinding bracht. Die oprit vormde de eer-
ste belemmering in de relatie tussen stad en rivier. De 
tweede akte in dit stuk zou de verbinding vormen tus-
sen de beide Veerstallen, vóór het Tolhuis langs, waar-
door een stedelijke hoofdweg zou ontstaan voorlangs de 
stad, tussen de binnenstad en de Hollandsche IJssel in. 
Voor zover er nog enige twijfel bestond over een der-
gelijke forse ingreep, gaf de Watersnoodramp van 1953 
de doorslag. Met de schrik nog in de benen besloot het 
gemeentebestuur tot de doortrekking van het Veerstal-
tracé, in combinatie met de sluiting van de Havensluis. 

Met deze maatregel was de doorvaart door de binnen-
stad nu geheel onmogelijk geworden. Het was ook niet 
meer mogelijk dat de binnenstad zou profiteren van de 
toename van de recreatievaart, zoals in de tweede helft 
van de vorige eeuw bij andere steden wél het geval was. 
Zo verdwenen de laatste met de scheepvaart verbonden 
activiteiten in het zuidelijke deel van de binnenstad. Het 
werd stil aan de IJssel. Na de afsluiting van de Haven ging 
de bewinkeling in het zuidelijke stadsdeel ook al snel ter 
ziele.

Daarentegen nam het aantal winkels in het noordelij-
ke deel van de binnenstad sterk toe. Ze werden gevoed 
door de stadsuitbreidingen aan die zijde van de stad. Er 
ontstond een ‘trek naar het noorden’, nog bevorderd 
door de parkeeraccommodaties aan de Nieuwe Markt en 
ten noorden van het spoor. De stad keerde zich om en 
ging met de rug naar de rivier liggen. Zelfs het leeuwtje 
op de plaats van de stadsmuur aan de Veerstal lijkt zich 
van de rivier te hebben afgekeerd. Alleen het Stadhuis 
bleef onverstoord op de Hollandsche IJssel gericht, wel-
licht in geduldige afwachting van het herstel van de eeu-
wenoude relatie van de stad met de rivier.

Besef?

Het besef dat dit niet een goede ontwikkeling was ge-
weest, ontstond al snel na de afsluiting van de Haven-
sluis. In de jaren tachtig werd dat besef manifest, toen 
er vanuit de burgerij, op initiatief van Hans du Pré en ons 
oud-bestuurslid Jaap Rebel, de studie Gouda Havenstad 
verscheen. Deze studie bevatte een uitgewerkt plan om 
de Havensluis weer te openen en de doorvaart door de 
binnenstad te herstellen. De gemeente adopteerde het 
plan en maakte, vooruitlopend op de opening van de Ha-
vensluis, alvast een aantal bruggen in het traject Haven 
- Binnen-Gouwe beweegbaar.

In de Stedenbouwkundige Visie voor de Binnenstad en 
haar Randen uit 2005, werd geconstateerd dat inmiddels 
alle levendigheid in het zuidelijke deel van de binnen-
stad verdwenen was. Daarom pleitte men opnieuw om 
de Havensluis weer te openen, ten einde de doorvaart 
door de binnenstad te herstellen. Door de reconstructie 
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van het Veerstalgebied zou de relatie van de stad met 
de rivier worden hersteld. De Stedenbouwkundige Visie 
werd door de raad eenstemmig vastgesteld en dat is in 
Gouda niet vaak het geval. Het gemeentebestuur besloot 
daarom, opnieuw anticiperend op een definitief herstel 
van de vaart door de binnenstad, tot de restauratie van 
de Donkere Sluis, de Sint Jansbrug en de Uiterste Brug. 
Deze werken zijn in uitvoering. Daarmee is bijna alles ge-
reed voor het herstel van de doorvaart. Alleen de Haven-
sluis moet nog worden geopend.

Dit is de huidige stand van zaken. Vrijwel alle leden 
van het gemeentebestuur zijn er van overtuigd dat dit 
hét moment is om plannen te maken voor het herstel van 
de Havensluis en voor de reconstructie van het Veerstal-
gebied. Alleen… het geld is op. Dat althans concludeert 
B&W. De raad vindt dit moeilijk verteerbaar en heeft 
daarom een motie aangenomen, waarin het gemeente-
bestuur wordt gevraagd om nader te onderzoeken of de 
opening, op korte termijn, van de Havensluis wellicht 
toch een haalbare zaak is.

Voorstel Watergilde

Aan dit dilemma was deze zevende Waterconferentie 
gewijd. De sprekers betoogden dat het moment van de 
komende dijkverzwaring hoe dan ook moet worden be-
nut. Het Watergilde heeft een stedenbouwkundig plan 
opgesteld voor het herstel van de Havensluis en de re-

constructie van het Veerstalgebied. Voor dit plan is ook 
een begroting gemaakt. En er is door het Watergilde een 
plan–de-campagne opgesteld, inclusief voorstellen om 
voor deze werken subsidie aan te vragen bij provincie, 
rijk en Europa. Deze plannen zijn tijdens de conferentie 
aan het gemeentebestuur overhandigd.

De opening van de Havensluis is een van de twee be-
langrijkste punten van dit plan. Over de te herstellen 
sluis kan een ophaalbrug komen, zodat schepen, even-
tueel met staande mast, de sluis kunnen passeren. Het 
tweede punt van het plan is, dat het dijklichaam tussen 
de Veerstal en de rivier wordt weggenomen. Die moge-
lijkheid ontstaat doordat de keerdeuren onder de brug 
over de Mallegatsluis worden verhoogd. Daarvoor is on-
der de brug onvoldoende ruimte, zodat de hoogwater-
kering naar de rivierzijde moet worden verplaatst. Dit 
opent de mogelijkheid om de brug over de Mallegatsluis 
te verlagen tot op het zelfde niveau als de brug over de 
Havensluis. Ook die brug kan als ophaalbrug worden uit-
gevoerd.

Het effect van die ingreep wordt in beeld gebracht op 
bijgaande tekening. Het dijklichaam van de stadsweg 
verdwijnt en er ontstaat een plateau tussen de beide 
bruggen. Op dit plateau kan horeca worden gevestigd, 
en er kan een boulevard ontstaan. Ook is dit plateau 
geschikt voor het houden van bijzondere evenementen. 

Detail uit de stadsplattegrond van Braun en Hogenberg, 1585
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Het plateau kan nog naar het westen en oosten worden 
uitgebreid, tot voorbij de beide sluizen. Tussen het pla-
teau en de rivier kan de beweegbare hoogwaterkering 
komen, waarvoor het Hoogheemraadschap Rijnland al 
plannen heeft. Onder het plateau kan een parkeerga-
rage worden gerealiseerd in twee lagen voor circa 200 
parkeerplaatsen. Tussen het plateau en de bestaande 
Veerstal kan tot een hoogte van ongeveer 1,5 meter een 
reconstructie plaats vinden van de vroegere stadsmuur, 
zodat de Veerstal weer als vanouds een binnenstedelijke 
straat wordt. De panden langs de Veerstal zullen vanaf 
de verdieping het uitzicht, over de rivier heen naar de 
Krimpenerwaard, behouden.

Van dit plan is door het Watergilde een kosten-baten 
analyse gemaakt, waarbij ook de terugverdientijd van de 
investeringen zijn berekend. Niet meegerekend zijn een 
eventuele subsidie door provincie, rijk of Europa, hoe-
wel deskundigen van mening zijn dat zo’n subsidie zeer 
goede kansen heeft. Het blijkt dat, indien behalve de 
gemeente ook alle andere belanghebbenden in de ana-
lyse worden betrokken, de investeringen binnen enkele 

jaren zullen worden terugverdiend. De gemeente zelf zal 
de investering niet kunnen terugverdienen. Maar dat kan 
ook niet de bedoeling zijn. De gemeente behoort im-
mers voorwaardenscheppend te werken; gemeentelijke 
investeringen dienen vooral in maatschappelijke zin te 
worden terugverdiend. Uiteraard zal een subsidie voor 
de gemeente een welkome financiële verlichting bete-
kenen.

De conclusie die tijdens de Waterconferentie werd ge-
trokken, is dat het nu voor Gouda de hoogste tijd is om 
aan te haken bij het dijkverzwaringsproces en plannen te 
maken voor de opening van de Havensluis en de recon-
structie van het Veerstalgebied. Het door het Watergilde 
opgestelde plan biedt daartoe uitstekende mogelijkhe-
den en is, maatschappelijk gezien, uiterst rendabel. Wil 
de gemeente op tijd subsidie op dit plan binnen hebben, 
dan zal nu voortvarend aan de slag moeten worden ge-
gaan.

Plan voor het herstel van de Havensluis en de reconstructie van het 
Veerstalgebied

Reconstructie Veerstalgebied
met open Havensluis

Gouds Watergilde 
7 juni 2011

reconstructie stadsmuur

plateau

nieuwe havensluis

flexibele hoogwaterkering

horeca met terras

inrit P-garage onder plateau

ophaalbrug

versmalde Nieuwe Veerstal

200 pp
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‘Ik zie de indeling van mijn geboortehuis aan de Vorst-
manstraat, nummer 35, nog zo voor me. Achter de voor-
deur had je een kleine gang met daarin de alkoof. Daar 
sliepen mijn ouders. Onder de alkoof lag altijd een grote 
zak aardappelen.Vanuit de gang kon je de voorkamer in, 
maar daar kwamen wij nooit. We noemden dat de pronk-
kamer. Die diende echt alleen maar om te laten zien wat 
voor meubels we hadden. Daarachter was de binnenka-
mer. Die was voor verjaardagen en voor de kerst. Aan de 
achterkant van het huis was de keuken, en daar woonde 
ons gezin met vier kinderen. Achter de keuken was een 
plaatsje, met de buiten-wc. Later heeft mijn vader dat 
plaatsje overdekt. Zo werd het een soort serre, en was 
de wc toch ineens weer binnen.

Korte Akkeren was een gezellige buurt, erg kindvrien-
delijk ook. Iedereen kende elkaar en trok met elkaar op. 
Als je ergens naar toe ging, werd je op straat altijd aan-
gesproken. Maar als klein kind mochten we niet verder 
weg dan onze eigen straat. Toch heb ik veel plezier ge-
had in mijn jeugd, al had je niet veel. Er waren nog geen 
auto’s, je zag alleen paardenkarren en de sleperswagen 
van Van Gend en Loos. Als die door onze straat kwam, 
gingen we daar achteraan hangen. De koetsier probeerde 
ons dan te verjagen door met zijn zweep achterover te 
slaan, maar die zweep was gelukkig net te kort. 

Aan het eind van de Vorstmanstraat had je de boerde-
rij van Hanswijk. Daar liepen nog koeien, in mijn jeugd. 
In de hooiberg van die boerderij sliep Jan de Ketellapper, 
die overdag langs de deuren ging met zijn potten en pan-

Nel van der Kroef vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden 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 Nel van der Kroeff-Vermeulen (1917)

nen. Je had Gekke Bertus en Gekke Adriaan. Die laatste 
zat ’s avonds op straat soms met een lantaarn door een 
rode zakdoek te schijnen. Daarvoor waren wij kinderen 
bang als de dood. Bertus liep vaak zomaar te schelden 
op straat. De fabrieken gebruikten hem overal voor, en 
de werknemers daar namen hem dan altijd in de maling. 
Jansie Schaap was ook zo’n bekende figuur. Een grote 
flinke vrouw, die niet helemaal goed bij haar hoofd was 
en bij haar moeder woonde. Zij werd vaak voor de gek 
gehouden op straat. Die mensen waren niet zoals een 
ander, maar hadden volgens mij goed in de gaten dat ze 
belazerd werden. Dat was niet leuk.

De meeste bewoners van Korte Akkeren werkten in de 
buurt. Op de Garenspinnerij, in de vele plateelfabrieken, 
bij scheepswerf Van Vlaanderen, bij melkfabriek De Ko-
peren Kan. Er waren de bekende winkeliers in de buurt: 
groenteboer Van Mullem, bakker Radder, die aan de 
deur kwam, slagerij De Wit aan de Prins Hendrikstraat, 
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‘Om te pesten blijf ik 
nog een poosje’
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en kruidenier De Kwaadsteniet aan de Singelstraat. Dat 
was een heel klein winkeltje, met een vat petroleum in 
de hoek, en grote zakken met suiker en zout op de vloer. 
Achter die winkel stookten ze op maandag een ton wa-
ter. Dan kon je daar voor een paar centen heet water ha-
len voor je was. Maar mijn moeder zette op zondagavond 
altijd al een grote ketel op het gas, om maandag de was 
mee te doen.

Kermis

Mijn moeder was Mien de Jong, ook geboren in Gouda. 
Zij ging al vroeg uit werken bij de Garenspinnerij. Later in 
de huishouding bij gezinnen. En bij café-restaurant Bel-
védère aan de Markt, bij mevrouw Verkaik. Daar stond zij 
ook in de spoelkeuken. Als het kermis was op de Markt, 
moest zij langer werken, want dan was het extra druk. 
Wij mochten tijdens de kermis altijd één keertje daar 
naar binnen en kregen dan een glaasje ranja. 

Mijn vader was Gijs Vermeulen. Zijn familie kwam oor-
spronkelijk uit Egmond. Hij was koetsier bij grossierderij 
Van der Heiden, aan de Boelekade. Ging met paard en 
wagen bij de winkeliers van Gouda hun kruidenierswaren 
bezorgen. Als kind vond je dat natuurlijk heel erg inte-
ressant, om je vader zo te zien op die kar. Later werkte 
hij bij de gemeente Gouda, als opperman bij de straat-
makers. Daar was hij alle winters zonder werk, vanwege 
het vorstverlet. Dan moest hij stempelen en kreeg een 
kleine uitkering. Vandaar dat mijn moeder bleef werken 

in de huishouding, want er moest brood op de plank.
Ze zijn op dezelfde dag gestorven. Vader lag in het zie-

kenhuis en kreeg een gesprongen aorta. Toen mijn moe-
der dat bericht hoorde, ging ze er meteen met een taxi 
naar toe. Nog tijdens het ritje in die taxi bleef ze dood, 
puur van de schrik. En een paar uur later is mijn vader 
gestorven. Op de begraafplaats aan de Vorstmanstraat 
zijn ze begraven, met één steen voor hen beiden.

Gymles

Tot mijn veertiende jaar was ik op de Jan Ligthartschool. 
Geen gezellige school, ik vond er niks aan. Erg streng en 
de kinderen waren onderling ook niet leuk. Ik was lid van 
de gymnastiekvereniging Excelsior. En op school kregen 
we ook gymles. Op een dag zei de juf dat ik maar eens 
een gymnastiekoefening voor moest doen aan de klas. 
Ik zei: ik ben geen juf, dat bent u. Een ander kind is dat 
toen gaan verklappen aan de hoofdmeester, en kreeg ik 
een enorme draai om de oren van hem.

Nee, altijd een hekel gehad aan die school. Maar je had 
natuurlijk geen keus, als kind. Wel was er meester Mul, 
die partij voor mij trok. Dat vergeet ik nooit meer. Hij 
ging anders om met de kinderen, en werd ook een beetje 
scheef aangekeken door de on-
derwijzers daar. Ik was een ver-
legen kind en klapte snel dicht. 
Maar meester Mul kon goed met 
mij overweg. Dat voelde ik ge-
woon aan.

Toen ik al ver in de vijftig was 
trof ik hem eens achter de tafel 
van het stembureau. En hij her-
kende me nog!

Je had overal slootjes in de 
wijk. Daar schaatsten we in de 
winter. Mijn moeder had voor 
ons bij de lorrenboer, een uit-
dragerij, oude schaatsjes ge-
vonden. Voor nieuwe was geen 

De ouders van Nel van der Kroef, Gijs en 
Mien Vermeulen (collectie Van der Kroeff)

De Vorstmanstraat rond 1920 (sahm)
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geld. De grote kaashandel op de Kattensingel organi-
seerde schaatswedstrijden voor de jeugd. Ik moest mee 
gaan doen, zei mijn moeder. Want elke deelnemer kreeg 
van de kaashandel een zak bruine bonen en een zak erw-
ten. Daar was het haar om te doen. Ik won zelf ’n keer 
een doosje zakdoeken. Mijn broer Zeeg heeft er wel eens 
blikken treintje gewonnen. Dat treintje kon je met een 
grote sleutel opdraaien en dan reed het een poosje rond 
op een cirkelvormige rails.

In die tijd organiseerden wel meer grote Goudse be-
drijven sportwedstrijden voor de kinderen, met leuke 
prijzen. Ik denk dat ze op die manier iets voor de arbei-
ders wilden doen.

Plazuid

Na de Ligthartschool ben ik meteen naar de Plazuid ge-
gaan, de grote plateelfabriek tussen de Vest en de Raam. 
Mijn moeder had gezorgd dat ik daar terecht kon. Ze had 
een personeelsadvertentie gezien. De plateelfabrieken 
konden altijd jonge meisjes gebruiken. En de Plazuid was 
het dichtstbij, want we woonden toen inmiddels aan de 
Mosstraat. Met het veerpontje de Turfsingel over en dan 
aan de Vest de fabriek in. Je moest oren aan theekopjes 
zetten bijvoorbeeld, steeds dezelfde handeling. Je kreeg 
per stuk betaald, of twee gulden vijftig per week. 

Dat was een hele overgang ineens, van de Ligthart-
school naar de fabriek. Je moest meteen groot zijn. Ik 
kwam plotseling als jong meisje in de grote mensen-we-
reld terecht, met vaste patronen. Alleen de vrijdagmid-
dag was anders. Dan moest ik gaan schoonmaken bij An-
theunis. Dat was de bekende kunstenaar van de Plazuid. 
Hij had zijn werkplek aan de Raam. Een man met een in-
drukwekkende baard. Hij was een moeilijke man, heb ik 
later wel eens gehoord. Tegen mij sprak hij op zo’n mid-
dag nog geen drie woorden. Op zijn graf op de begraaf-
plaats aan de Vorstmanstraat heeft een groot standbeeld 
van hem gestaan.

Later ben ik gaan werken bij een van zijn twee zonen, 
Anton Antheunis. Die had een klein plateelfabriekje aan 
de Karnemelksloot. Dat was voor die tijd een heel eind 
fietsen, vanuit Korte Akkeren. Daar heb ik twee jaar met 

plezier gewerkt. Het was er leuk. Er werkten niet meer 
dan tien mensen ongeveer, dus de sfeer was heel anders 
dan bij de Plazuid, waar honderden mensen werkten. An-
ton Antheunis had echt waardering voor zijn personeel. 

Ik heb daar gewerkt tot ik in november 1938 trouwde 
met Gerard van der Kroef. Grardus, noemde zijn vader 
hem. Ik had hem leren kennen zoals dat vroeger ging in 
Gouda, op zaterdagavond op de Kleiweg. We hebben 
drie jaar verkering gehad voordat we trouwden. Hij kwam 
uit een katholieke familie, ook in Korte Akkeren. Ik was 
van huis uit hervormd, maar niet erg kerks opgevoed. En 
ik was door schoolvriendinnen al in aanraking gekomen 
met het katholieke geloof. Daardoor werd het huwelijk 
met Gerard makkelijker. Ik heb aan het katholicisme al-
tijd houvast gehad, maar mijn ouders hadden toen wel 
moeite met mijn keuze.

We gingen wonen aan de Jan Philipsweg, nummer 59. 
In 1939 kwam ons eerste kindje, Dinie. Gerard werkte bij 
kolenhandel Boon en De Vroedt, aan de Turfsingel, waar 
nu nog een oliehandel zit voor de pleziervaart. Mijn man 
bezorgde kolen bij de klanten, met een vrachtautootje. 
Smerig werk hoor. Ik moest zijn kleren elke dag apart 
wassen.

Dwangarbeid

Snel na het begin van de oorlog is hij op transport ge-
steld naar Duitsland en daar aan het werk gezet. Bijna 

Nel en Gerard van der Kroeff (collectie Van der Kroeff)
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vijf jaar is hij in Duitsland geweest, vanaf augustus 1940. 
We hadden geen gelegenheid gehad om ergens onder te 
duiken, bij familie of kennissen of zo. Gerard moest voor 
de Duitsers werken in staalfabrieken. Eerst in Bocholt, 
daarna in Hamburg. Hij verdiende daar redelijk goed. Hij 
kon een deel van z’n geld naar mij sturen, dus ik had het 
nog niet zo slecht, met onze eerste dochter Dinie. Hoe-
wel ik haar dus wel zonder haar vader heb opgevoed al 
die oorlogsjaren. En in de tussentijd werkte ik bij men-
sen in het huishouding. Aan de Turfmarkt en in het Van 
Bergen IJzendoornpark, bij de familie Jonker, van de klei-
fabriek.

In de staalfabriek in Hamburg stond Gerard een keer 
op een stelling die in elkaar zakte. Hij heeft zich na die 
val ziek gemeld en slaagde er in illegaal naar Nederland 
terug te komen. Midden in de nacht hoorde ik bonken op 
de voordeur. Het hield maar niet op. Ik ging heel voor-
zichtig kijken, en daar zat Gerard op de stoep. Hij was 
met de trein gekomen en had zijn koffer op het station 
achtergelaten, om niet op te vallen. Die koffer ben ik 
de andere morgen met de fiets op gaan halen. Gerard 
was net twee weken bij ons toen er controle aan de deur 
kwam door de Duitsers. Dus moest hij terug naar Ham-
burg. Waarschijnlijk aangegeven door Nederlandse ver-
raders.

Ik had een kennis die een volkstuin had. Op die manier 
kreeg ik wel eens extra aardappelen en groenten, naast 
de spullen die je op de bon kon kopen. En we deelden de 
kolen met de buren. We kropen soms bij elkaar in huis, 
zodat we op de winteravonden samen met één kachel 
toe konden.

Oorlogssyndroom

Pas in juli 1945 kwam Gerard terug, per kolenwagon. He-
lemaal vervuild, gitzwart van het kolenstof. De kleren die 
hij aanhad kon ik zo de vuilnisbak in gooien. En ik had 
natuurlijk weinig andere kleren voor hem. We hadden 
geen geld meer, en er was nog niet veel te koop.

Hij had een vreselijke tijd gehad in Duitsland. Zo erg 
dat hij de eerste jaren terug in Nederland er ook nog veel 
problemen mee had. Jarenlang vertelde hij verhalen over 

die oorlogstijd in Duitsland. Tot onze kinderen zeiden: 
pa, hou er nou eens over op. 

Ik was in de oorlog een zelfstandige vrouw geworden, 
omdat ik er nu eenmaal vijf jaar alleen voorgestaan had. 
Gerard zei: jij bent een heel andere vrouw dan die ik ge-
trouwd heb. Bovendien had hij een soort oorlogssyn-
droom volgens mij. Hij stond soms midden in de nacht 
uit het raam te kijken en hard te schreeuwen. Hij moest 
erg wennen aan het gewone leven. Toch hebben hij en ik 
daarna nog heel lang een goed huwelijk gehad, dat bijna 
zestig jaar geduurd heeft.

Na de oorlog heeft Gerard 34 jaar bij Gouda Vuurvast 
gewerkt. Na het eerste jaar vroegen ze hem een cursus 
te gaan volgen, samen met vier collega’s. Hij eindigde 
als beste. Op de lagere school had de bovenmeester al 
gezegd dat hij naar de hogere school kon. Maar daar was 
toen geen geld voor. Door zijn goede resultaat met die 
cursus werd hij chef van de maalderij bij Gouda Vuurvast. 
Hij was bescheiden als afdelingschef en werkte dus zelf 
hard mee. Hij wilde niks meer zijn dan de andere werk-
nemers. Zwaar, smerig en stoffig werk. Die fijne cement-
poeier drong overal in.

Postduiven

In zijn vrije tijd heeft Gerard 55 jaar in de postduiven ge-
zeten. Secretaris en tegelijk penningmeester van post-
duivenvereniging De Luchtbode. Hij verzorgde ook de 
uitslagen voor de Goudse Courant. Elke zondagavond 
bracht hij de vliegresultaten naar de redactie op de 
Markt. Het duivenhok stond achter ons huis aan de Jan 
Philipsweg, waar we 28 jaar hebben gewoond. Zelf had 
Gerard niet heel veel duiven en zeker geen dure, want hij 
was zuinig op zijn centen. Hij won ook niet veel. Ja, soms 
een paar gulden. Maar de duivensport was wel zijn ziel 
en zijn zaligheid, echt zijn grote hobby. Daarom was het 
zo erg toen hij het niet meer kon volhouden. Een paar 
keer is hij van het duivenhok naar beneden gevallen. Dat 
was inmiddels bij ons huis aan de Woudstraat, waar we 
trouwens ook precies 28 jaar hebben gewoond. Het werk 
bij het hok werd te gevaarlijk voor hem. Daarna heb ik 
het een tijd schoongemaakt, tot ook ik dat niet meer 
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aankon. Met mijn dochter heb ik toen Gerards duiven 
naar een kippenslachterij op Moordrecht gebracht. Die 
deden dat er wel even bij.

Onze kinderen hebben het duivenhok afgebroken. Ge-
rard trok het zich heel erg aan. Kon de spanning hele-
maal niet aan, net zoals hij zijn oorlogservaringen slecht 
heeft kunnen verwerken. Hij had het aan zijn hart. Drie 
weken heeft hij in het ziekenhuis gelegen na de sloop 
van het duivenhok. Een verschrikking. Ook eenmaal thuis 
ging het slecht. Hij liep te vloeken en te schelden. Dat 
kwam door de medicijnen. Hij had het zelf niet eens in 
de gaten. Normaal mocht je van hem nooit schelden, dan 
kreeg je een scherpe reprimande. Toen hij later hoorde 
dat hij zelf zo aan het vloeken was geweest, vond hij dat 
vreselijk. Hij heeft daarna nog zeven jaar geleefd. Ik heb 
hem die jaren thuis verzorgd. De laatste twee jaar hier 
in de Bernhardflat, tot 13 juni 1977. Gerard was 83 jaar 
toen hij stierf.

Operettekoor

In mijn vrije tijd zong ik graag, in het kerkkoor en bij het 
Gouds Operettekoor, en ik was lid van het Vrouwengilde. 
Het koor van de Sacramentskerk was natuurlijk actief bij 
kerkdiensten. Elke zondag om tien uur de hoogmis met 
drie heren: de pastoor en twee kapelaans. Tegenwoordig 
mag je blij zijn als je nog één priester kunt krijgen om een 
mis op te dragen. Ook bij uitvaartdiensten en trouwe-
rijen waren wij present. We stonden altijd bij het orgel, 
boven in de kerk, aan de achterkant. Na twee hartope-
raties kon ik die twee hoge trappen niet meer op. Dus 
na veertien jaar moest ik stoppen met het kerkkoor. Dat 
vond ik vreselijk. Later stond het koor beneden, bij het 
altaar. Toen wilde ik het toch niet meer. Ik sta liever niet 
op de voorgrond. Daar boven bij het orgel kon niemand 
mij zien als we zongen, dat vond ik wel zo fijn.

Met het Gouds Operettekoor hadden we elk jaar een 
optreden in de Schouwburg, met dirigent Kroon, uit 
Rotterdam. Voor die uitvoeringen maakte ik soms de 
kostuums. In het operettekoor heb ik een jaar of twaalf 
gezongen, tot het koor over de kop ging, door geldge-
brek. 

Elite-club

Het Vrouwengilde, een katholieke club, kwam bijeen 
bij de zusters op de Statensingel. Later ook op andere 
adressen. Culturele avonden, met lezingen, dichters, 
altijd gezellig. Eens in de maand, meestal op dinsdag-
avond. Soms ook excursies, fabrieken bezoeken bijvoor-
beeld. Je had een druk leven met je gezin, dan was een 
avondje ontspanning wel leuk om je weer op te laden. Op 
zo’n avond kwamen vaak wel tachtig leden opdagen. Met 
Sinterklaas en kerst hadden we speciale bijeenkomsten. 
Mijn schoonmoeder was er al lid van geweest. Het Vrou-
wengilde was in oorsprong een katholieke vereniging, 
later mochten ook anderen lid worden. Het was wel een 
beetje een elite-club. Ik mocht er bij, maar ze keken goed 
of je netjes gekleed was. Een middenstandersvereniging. 
Mevrouw Breek, van de modezaak aan de Kleiweg, was 
lid. En mevrouw Vonk, van de meubelzaak, toen ook op 
de Kleiweg. En natuurlijk mevrouw Van den Hondel, van 
de bekende drankzaak. 

Doordouwer

Ik ben nu oud, en ik mankeer van alles. Ik heb in mijn 
leven wel 27 keer in het ziekenhuis gelegen. Ik slik heel 
veel pillen en de verzorging hier in de Bernhardflat komt 
elke dag een paar keer kijken of ik er nog wel ben. Maar 
ik ben altijd een doordouwer geweest en dat ben ik nog. 
Ik zeg: om te pesten blijf ik nog een poosje.’’ 

 Nel van der Kroeff op haar balkon aan de Bernhardflat (foto Tidinge)
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Gedenkborden
Naar aanleiding van het artikel over de gedenkborden voor 
het Goudse verzet (Tidinge 20011, nr. 4), ontvingen wij een 
schrijven van mw. L. Blok-Van der Want. Zij was de koerier-
ster waarover op pagina 135 wordt gesproken. In het arti-
kel staat vermeld dat zij aanwezig was op een bijeenkomst 
in Hotal Central op 13 juni 1945 en dat zij meende dat de 
krant (De Vrije Pers) een rooms-katholiek blad was, want de 
meeste mensen op die bijeenkomst waren rooms-katholiek. 
In het artikel wordt gewezen op een mogelijk religieus con-
flict tussen de redacties van de verschillende verzetsbladen. 
In haar reactie op dit artikel schrijft mw. Blok-Van der Want 
het volgende:
‘Op de bijeenkomst in Hotel Central was ik aanwezig. Welke 
personen daar aanwezig waren is mij niet bekend, evenmin 
als de religieuze achtergrond van deze mensen. [-] Zelf ben 
ik buitenkerkelijk opgevoed, ik was in die tijd 16 jaar en niet 
op de hoogte van een mogelijk sluimerend religieus conflict 
waarvan ik de details niet kende.’

Soepuitdeling
Op de omslag staat dat de soepuitdeling van 1804 tot 1852 
plaatsvond. Dit moet zijn 1952.
Het Proveniershuis was niet gevestigd aan het Nonnenwa-
ter, zoals in het fotobijschrift op pagina 116 staat vermeld, 
maar aan de Hoge Gouwe.
Op pagina 119 is in de eerste kolom een deel van de tekst 
weggevallen. Hier moet staan: Toen de pomp in 1841 defect 
was, timmerde men een stelling met daarop een vat om het 
water uit de Gouwe eerst te laten bezinken. In 1871 kon de 
bevolking voor de eerste keer water kopen.

De Vredeskerk in Gouda 40 jaar
Op pagina 142 is het bijschrift van de bovenste foto: Ds. G. 
van den Bogerd en ds. H.C. van Itterzon.

ErrataAgenda

lezing georganiseerd door die Goude
27 februari   Lokatie Zaal Concordia, Westhaven
lezing over Bisdom van Vliet door Hans Slooter

Auteurs

Hans van der Kleij is een geboren Gouwenaar 
die ruim 45 jaar in ‘zijn’ Rode Dorp woonachtig is 
geweest. Thans woont hij met zijn gezin in de wijk 
Korte Akkeren. Hans heeft vanaf zijn jeugd een 
grote passie voor de hengelsport met een voor-
liefde voor de visserij op karper en snoek. Hij is een 
bevlogen verzamelaar van oude en/of antieke vis-
spullen en publiceerde in het verleden voor diverse 
hengelsportperiodieken en voor Tidinge. Ook 
schreef hij in 2001 het jubileumboek 75 jaar 
Goudse Hengelaarsvereniging ‘Viswaterpachting’, 
waarvoor hij tevens gedurende 20 jaar diverse 
bestuursfuncties heeft bekleed. Hij is eveneens 
gecertificeerd visstandbeheerder en Goudoloog.

Dr. Zsuzsanna van Ruyven-Zeman is free-
lance kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in de 
Nederlandse kunst van de zestiende en zeventien-
de eeuw en publiceerde over vele facetten ervan, 
met nadruk op de glasschilderkunst en tekeningen.

Nico Habermehl is historicus en publiceert regel-
matig in dit blad

Han Breedveld is bestuurslid van de historische 
vereniging die Goude en lid van het Watergilde en 
organisator van de jaarlijkse Waterconferentie. 
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In Memoriam: Jan Hendrik Kompagnie (1947-2011)  
Veelzijdig Gouds historicus

Dirck Crabeth, een tekenaar van formaat

De visvereniging van het Rode Dorp.  
De hengelsport als rode draad in mijn jeugd.

Introductie van het plan voor het herstel van de Havensluis 
en de reconstructie van het Veerstalgebied

Gouwe Verhalen: Nel van der Kroeff-Vermeulen (1917)
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tijdschrift van de historische vereniging die Goude


