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Redactioneel

In ons vorige nummer schreven wij over de diefstal van 
de vier scheepsrompen van het Houtmanmonument in 
het Houtmansplantsoen. In het najaar werden de vier 
bronzen elementen vakkundig van het monument ver-
wijderd. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente 
Gouda dit karakteristieke monument zal restaureren. 

Onlangs werd het Goudse cultuurgoed opnieuw ge-
troffen. In de vroege morgen van 21 maart jl. verschaften 
enkele inbrekers zich met grof geweld de toegang tot 
het museum. Met behulp van een explosief bliezen zij 
een gat in de voordeur. Dit ging met zulk geweld gepaard 
dat enkele schutterstukken in de grote hal, waaronder 
het topstuk van de Dordtse schilder Ferdinand Bol (1616-
1680), beschadigd raakten. De schade aan deur is goed 
te zien op de omslagfoto van onze fotograaf Cornelis de 
Keizer. Eenmaal binnen, sloegen de inbrekers met een 
bijl een vitrine kapot en namen de verguld zilveren mon-
strans van Johannes Boogaert uit 1662 mee. Het object 
was in bruikleen. 

De monstrans wordt gebruikt bij de katholieke ere-
dienst. Het is een houder, waarin de geconsacreerde 
hostie wordt getoond. De monstrans van Bogaert is een 
zogeheten zonnemonstrans, die de vorm heeft van een 
stralende zon op een voet. Het midden van de zon be-
staat uit twee ronde glazen plaatjes waarin de hostie 
wordt geklemd.

De diefstal speelde zich binnen een tijdsbestek van 
slechts enkele minuten af. Een ooggetuige die was wak-
ker geschrokken door de harde knal zag hoe twee man-

nen zich met sporttassen op een scooter of motor uit de 
voeten maakten richting de Molenwerf.  Volgens direc-
teur Gerard de Kleijn ging het hier om een doelgerichte 
actie. De daders hadden zich goed voorbereid en wisten 
precies waar het object stond opgesteld. De politie is op 
zoek naar getuigen. Op camerabeelden in de stad zijn 
meerdere mensen te zien die mogelijk iets van de dief-
stal hebben waargenomen. Er is een beloning uitgeloofd 
van 5.000 euro voor de tip die leidt tot een oplossing van 
dit misdrijf. De getuigenoproep is 

Het is triest dat Gouda nu voor een tweede keer bin-
nen een half jaar slachtoffer is van kunstroof. De ge-
meente Gouda doet er goed aan na te denken over de 
beveiliging van haar culturele objecten, zoals beelden in 
de publieke ruimte. Al moet gezegd worden dat er tegen 
de grove methoden die de inbrekers in het Museumgou-
da gebruikten, weinig valt uit te richten.

De monstrans (foto: Tom Haartsen) 
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Bevlogen Gouwenaar
in memoriam: jaap rebel (1928-2012) 

Nico Habermehl

‘Tik maar tegen het raam als je me ziet zit-
ten. Dan doe ik open’. Gevleugelde woorden 
die Jaap na elk bezoek uitsprak. Bezoeken 
die ik altijd graag aflegde. Even een uurtje 
bijpraten over ons gemeenschappelijk be-
lang: Gouda. Maar nooit zonder een klein 
college over de Partij van de Arbeid. Want 
welke koers die partij ook volgde, Jaap steun-
de ze onvoorwaardelijk. Had ik al de euvele 
moed er iets tegen in te brengen, dan legde 
hij het mij geduldig nog eens uit.

Zolang ik in Gouda woon, en dat is vanaf 1985, kende 
ik Jaap. Eerst als een van de initiatiefnemers van Gouda 
Havenstad, later als bestuurslid van de Historische Ver-
eniging die Goude en vervolgens als collega-docent van 
de cursus Goudologie. Als bestuurslid van die Goude 
toonde Jaap een grote betrokkenheid bij het behoud 
van de monumentale binnenstad. Hij was een gedreven, 
doch charmante actievoerder, die onder alle omstandig-
heden een heer bleef. Zijn hoffelijkheid nam hem voor 
je in. Misschien dat hij daarom zoveel wist te bereiken.

In 1990 ontstond de vacature van eindredacteur van de 
Tidinge. Alle ogen binnen het bestuur waren gericht op 
Jaap. Hij stelde niet teleur. Jarenlang bond hij auteurs aan 
zich die trouw hun artikelen bij hem inleverden. Daarna 
een korte redactievergadering. Dan pas begon voor hem 
het eigenlijke werk: knippen en plakken. Creatief als hij 

was, zorgde Jaap altijd weer voor een verrassende uit-
gave met als hoogtepunt de Stadhuistidinge van januari 
1997. Ruim een jaar nadat de Tidinge in 2000 ingrijpend 
was vernieuwd, droeg hij het eindredacteurschap over 
aan Jan Kompagnie. Na zijn terugtreden als bestuurslid, 
werd Jaap benoemd tot erelid van die Goude.

Jaap begon in 2005 nog aan een nieuw avontuur als 
docent van de cursus Goudologie, opgezet door het His-
torisch Platform. Hij nam de politieke ontwikkelingen 
van Gouda voor zijn rekening. Dat daarbij de zegeningen 
van het socialisme niet werden vergeten, spreekt voor 
zich. Maar ook aan deze activiteit kwam een einde. Hij 
werd steeds minder mobiel. Geestelijk bleef Jaap echter 
actief en zijn belangstelling voor Gouda en alles daarbui-
ten was onverminderd groot. De afgelopen maanden liep 
zijn gezondheid verder terug tot hij op vrijdag 13 april 
2012 uit het leven weggleed, 83 jaar oud. Nog eenmaal 
tikte ik tegen het raam, als eerbetoon. De monumentale 
voordeur bleef gesloten. Voorgoed.

(foto: Hans Suijs)
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lot van gewonden in oorlogstijd te verbete-
ren en hen te beschermen. Zestien Europese 
staten keurden in dat jaar een verdrag goed 
dat voorzag in de oprichting van vrijwillige 
hulpverenigingen die werden opgeleid om 
gewonden op het slagveld te verzorgen. Ook 
voorzag het verdrag in bescherming van de 
gewonden op het slagveld, van het medisch 
personeel en hun uitrusting door een kente-
ken. De gemaakte afspraken werden in 1864 
vastgelegd in het Eerste Verdrag van Gene-
ve. Dat zou de basis gaan vormen voor het 
Humanitair Oorlogsrecht. Na de Eerste We-
reldoorlog ontstond het denkbeeld het Rode 
Kruiswerk ook in vredestijd voort te zetten. 
Het initiatief van één man heeft geleid tot 
een wereldwijde organisatie die in 2011 der-
tien miljoen actieve vrijwilligers telt. 120 van 
hen maken deel uit van de afdeling Gouda en 
omstreken van het Nederlandse Rode Kruis. 

Het Internationale Rode Kruis

Op 24 juni 1859 vond de slag bij Solferino plaats die vijf-
tien uur duurde en waaraan door 300.000 soldaten werd 

Het rode kruis in Gouda en omstreken 
1870-1945

Henk Kauffman

Detail uit de stadsplattegrond van 1847 (samh) 

Jean Henry Dunant (foto: Historische collectie Nederlandse Rode Kruis, 
Den Haag)

(foto: Hans Suijs)

deelgenomen. Meer dan 40.000 mannen bleven gewond, 
stervend of dood op het veld achter en er was nauwe-
lijks sprake van enige medische verzorging. Daags na de 
slag arriveerde J. Henry Dunant, een Zwitsers zakenman, 
in Lombardije om Napoleon III te spreken over een za-
kelijke kwestie. Dunant werd getroffen door het groot 
aantal gewonden en doden die hulpeloos en onverzorgd 
op de velden lagen. Met steun van plaatselijke medici en 
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de bevolking organiseerde en improviseerde hij de hulp-
verlening aan de gewonden. Hij wist enige honderden 
vrouwen en meisjes te bewegen de meest elementaire 
hulpverlening aan vriend en vijand te verlenen in de tot 
veldhospitalen ingerichte kerken. Ook wist hij de mili-
taire autoriteiten te bewegen de gevangen genomen art-
sen vrij te laten zodat ze konden worden ingezet voor de 
hulpverlening. 

Toen Dunant Solferino verliet om naar Zwitserland te-
rug te keren, besloot hij zijn ervaringen te verwerken in 
het boek, Un Souvenir de Solferino, waarin hij gedetail-
leerd verhaalt van de gruwelijkheden maar ook van de 
behulpzaamheid van de bevolking. Ook deed hij daar-
in twee voorstellen. Hij riep op tot het sluiten van een 
verdrag dat zieke en gewonde soldaten in het veld een 
beschermde status geeft en hij stelde voor om in elke 
staat een nationale vrijwilligersvereniging op te richten, 
die moest beschikken over de noodzakelijke kennis om 
het lijden van de gewonden in oorlogstijd te verlichten. 
Hij verspreidde het boek onder leidende politici en mi-
litairen en begon aan een reis door Europa om zijn visie 
toe te lichten. Zijn visie vond weerklank bij het Geneefse 
genootschap tot nut van het algemeen dat op 26 oktober 
1863 een internationale conferentie organiseerde waar 
vertegenwoordigers van zestien Europese staten de vor-
ming van nationale verenigingen bespraken evenals het 
vaststellen van het embleem om het medisch personeel 
te identificeren: een rood kruis op een witte armband. 
Deze bijeenkomst werd gevolgd door een diplomatieke 
conferentie waar twaalf naties, waaronder Nederland, 
een overeenkomst ondertekenden tot verbetering van 
het lot van de gewonden bij de legers te velde in oor-
logstijd. De eerste Conventie van Geneve was hiermee 
een feit. 

Een bijzondere rol bij dit proces was weggelegd voor 
Johan Hendrik Christiaan Basting, officier van gezond-
heid, die, na het lezen van Un souvenir de Solferino, zo 
getroffen was door de inhoud dat hij contact zocht met 
Dunant en hem toestemming vroeg het te mogen verta-
len. Samen met Dunant heeft hij zich, met succes, sterk 
gemaakt voor de gedachte dat het verplegend perso-

neel onder alle omstandigheden, hun werk moest kun-
nen blijven doen en niet mocht worden aangevallen of 
krijgsgevangen worden gemaakt. Ze zouden daarom een 
neutrale status moeten krijgen. 

Het Nederlandse Rode Kruis

Ondanks dat Nederland met de ondertekening van het 
Verdrag van Geneve de doelstellingen onderschreef, 
kwam het er niet van om een nationale vereniging op te 
richten en dat was, één van de twee pijlers waarop de 
ideeën van Dunant zijn gegrondvest. Binnen zijn eigen 
organisatie, de militair-geneeskundige dienst, had men 
Bastings vertaling van het boek van Dunant gelezen maar 
men liep niet bepaald warm voor het idee om vrijwillige 
hulpverleners toe te laten in of zelfs maar achter het 
slagveld. Sommigen vonden dat vorsten en volkeren eer-
der naar het oorlogswapen zouden grijpen als er sprake 
zou zijn van een adequate gewondenverzorging. Ande-

Johan Hendrik Basting, (Foto: Historische collectie Nederlandse Rode 
Kruis, Den Haag)
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zamelen. Daar werd massaal op gereageerd. In korte tijd 
steeg het aantal comités van 17 naar 152 en nam het le-
dental toe van bijna 1.300 naar 22.000 en één van die 
nieuwe plaatselijke comités werd Gouda.

Ook Gouda krijgt een hulpcomité.

Eind juli 1870 belegde een aantal vooraanstaande Gou-
wenaars een vergadering die moest leiden tot de oprich-
ting van een hulpcomité van het Nederlandse Rode Kruis 
in Gouda. Ze waren bezorgd over de situatie waarin ons 
land, vanwege de Frans-Duitse oorlog, verkeerde en wil-
den hulp bieden. Een dertigtal stadgenoten, waaronder 
burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn, kwamen 
die avond in sociëteit ”Ons Genoegen” in gebouw Kunst-
min aan de Boelekade bijeen en 24 van hen spraken zich 
uit voor de oprichting van een hulpcomité. In diezelfde 
vergadering werd een voorstel in stemming gebracht 
om gezinnen te ondersteunen waarvan de kostwinner in 
militaire dienst was opgeroepen. Hoewel tegen dit punt 
meer bezwaren bestonden, werd het uiteindelijk toch 
aangenomen. 

De vergadering was een initiatief van dominee J.N. 
Scheltema, letterkundige en remonstrants predikant in 
Gouda die in mei 1854 in Gouda beroepen werd. Enkele 
dagen na de bijeenkomst in Kunstmin vond de eerste 
vergadering van het voorlopige comité plaats in café 
Tivoli aan de Spoorstraat. Hier werd ook het allereer-
ste bestuur gekozen. De heer K. Mars, directeur van de 
Stads Burgeravondschool en leraar aan de Rijks H.B.S., 
werd gekozen tot voorzitter en dominee Scheltema werd 
benoemd tot bestuurslid. De dames die zich als lid had-
den aangemeld, verenigden zich in een damescomité1 

dat, in samenwerking met het herencomité, zich inzette 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De geldinzame-
ling kwam in augustus 1870 goed op gang en de bijdra-
gen kwamen uit alle lagen van de Goudse bevolking. 
Een anonieme gever schonk ƒ100,00. Een loterij bracht 
ƒ23,40 op en een inzameling tijdens een vriendschap-
pelijke bijeenkomst van onderwijzers ƒ10,00. De knechts 

1. De grote reorganisatie van 1917 zorgde er voor dat er geen onder-
scheid meer was tussen dames- en herencomités.

ren vonden dat gewondenverzorging een exclusieve taak 
voor de overheid en het niet paste om vrijwilligers tot 
een verlengstuk van een overheidsdienst te maken. Twee 
aspecten gaven uiteindelijk de doorslag. De afwezigheid 
van een Nederlandse afvaardiging op de in 1867 in Pa-
rijs georganiseerde wereldtentoonstelling waar ook aan-
dacht werd besteed aan de hulp aan gewonden te velde 
en het feit dat de toenmalige vorst, Koning Willem III, 
het gedraal beu was en persoonlijk ingreep. Hij bepaalde 
met de ondertekening van het Koninklijk Besluit van 19 
juli 1867 dat: ‘Er zal zijn eene Nederlandsche Vereeni-
ging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde 
krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan 
niet in betrokken was’ waardoor Nederland alsnog zou 
kunnen deelnemen aan het “feest des vredes” zoals Na-
poleon III deze tentoonstelling noemde. Nederland nam 
hiermee een volstrekt unieke positie in. Werd de Rode 
Kruis beweging in de ons omringende landen vanuit het 
initiatief van de basis opgebouwd, in Nederland was het 
de vorst die het Rode Kruis instelde.

Het Nederlandse Rode Kruis kwam voor de eerste keer 
in actie toen Frankrijk in 1870 aan Pruisen de oorlog ver-
klaarde. Meer dan één miljoen manschappen namen deel 
aan een strijd die bijna een jaar duurde. Toen de Frans-
Duitse oorlog op 10 mei 1871 met de Vrede van Frankfort 
werd beëindigd, waren aan Franse zijde 150.000 gesneu-
velde of gewonde militairen te betreuren terwijl 350.000 
burgers omkwamen in het oorlogsgeweld. Aan Duitse 
zijde verloren 100.000 militairen het leven of raakten 
gewond en kwamen 200.000 burgers om. De vrees dat 
Nederland bij de oorlog betrokken kon worden, bleek 
ongegrond maar de berichten, die Nederland bereikten 
vanuit de oorlogsgebieden rond Sedan en andere plaat-
sen, leidden tot gevoelens van afschuw en medelijden. 
Een golf van emotie kwam los en het was aan het Ne-
derlandse Rode Kruis om die in goede banen te leiden. 
Het hoofdcomité stelde aan alle – het waren er toen nog 
maar 17 – plaatselijke afdelingen of comités twee vra-
gen: Zijn er personen bereid om, op aanwijzing van het 
hoofdcomité, te vertrekken naar de oorlogvoerende le-
gers of vloten om hulp te bieden. De tweede vraag gold 
of men zich wilde inspannen om geld en goederen in te 
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en de meisjes van de kaarsenpittenfabriek stelde twee 
uur salaris ter beschikking en een schoolcollecte in 
Haastrecht bracht ƒ 16,14 op. Aan materiële hulpmid-

delen ontving het comité onder 
andere verbandpakken, pluksel2, 
klossen naaigaren, naainaalden, 
sigaren, rijst, koffie en bessensap3. 
Op 21 oktober 1870 was een be-
drag van ƒ 2.331,70½ ingezameld4. 
Naar de maatstaven van 2010 ge-
meten is dat een bedrag van ruim 
51.000 Euro5. Ook werden zeven 
kisten met goederen verzameld die 
werden gezonden naar het Cen-
traal Magazijn in de Ridderzaal in 
Den Haag en naar Düsseldorf, één 
van de plaatsen waar zich een Ne-
derlandse ambulance bevond die 
ter plekke de gewonden verzorgde.

Onder een ambulance werd in 
die tijd iets anders verstaan dan nu. Eind negentiende 
eeuw was een ambulance een eenheid van voertuigen, 
tenten, verpleegmateriaal en verplegend personeel on-
der leiding van één of meer ervaren chirurgen. De ambu-
lances vertrokken voor een vooraf bepaalde periode naar 
het oorlogsgebied, om de plaatselijk aanwezige militaire 
geneeskundige dienst te ondersteunen bij het verplegen 
en verzorgen van zieke en gewonde soldaten. Tijdens de 
Frans-Duitse oorlog zijn Nederlandse ambulances zowel 
werkzaam geweest ver achter de frontlinies als in de di-
recte nabijheid van het slagveld aan zowel de Franse als 
de Duitse zijde. Zo waren er onder andere Nederlandse 
ambulances in Saarbrücken-Trier; Düsseldorf-Wesel, 
Mannheim, Versailles, Metz, Le Havre, Bordeaux en Lille. 
In de omgeving van Sedan waren twee Nederlandse am-
bulances werkzaam. Vanuit Gouda is de heer N. van Rijn-

2. Uit elkaar geplukt linnen dat gebruikt kon worden als verband-
stof.
3  Goudsche Courant 17 september 1870.
4.  Jaarverslag hulpcomité Gouda 1870.
5.  http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php

berk naar de ambulance van Metz gezonden6. Voor zijn 
inspanningen werd hij naderhand niet alleen vereerd met 
een Franse onderscheiding maar mocht hij ook namens 
Koning Willem III een onderscheiding ontvangen als her-
innering aan Zijne Majesteit ’s belangstelling in hen, die 
in den jongste oorlog diensten hebben bewezen in de 
Nederlandse Ambulances en Hospitalen.7 

Het Goudse hulpcomité wordt opgeheven 
maar niet voor lang… 

Op 10 mei 1871 kwam er een einde aan de Frans-Duitse 
oorlog en een klein jaar later ook aan het Goudse hulpco-
mité (zowel dames- als herencomité)8. De overgebleven 
gelden, verbandgoederen en medische instrumenten 
werden naar het hoofdcomité gezonden en er leek op 
26 april 1872 een einde te komen aan de aanwezigheid 
van het Rode Kruis in Gouda. Op dat moment waren er 
nog altijd 324 Rode Kruisleden in Gouda en het hoofd-
comité was daarom niet gelukkig met de situatie. Zij 
benaderde Adriana van Meerten om correspondente te 

6.  Jaarverslag hulpcomité Gouda 1870.
7.  Goudsche Courant 20 december 1871.
8.  Goudsche Courant van 26 april 1872

Opname van de Nederlandse Ambulance die tijdens de Frans Duitse 
oorlog werd uitgezonden naar Trier (Foto: Historische collectie Neder-
landse Rode Kruis, Den Haag)

Dominee J.N. Scheltema, 
 intiatiefnemer van de Goud-
se afdeling (foto via F.G. 
IJsselstein. Collectie afdeling 
Gouda en omstreken)
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worden zodat er toch een vorm van contact bleef be-
staan. Haar zuster, Cornelia van Meerten, had tijdens 
de oprichtingsvergadering van 1870 per brief gemeld 
dat zij wegens omstandigheden niet aanwezig kon zijn, 
maar dat zij er alles aan wilde doen om het doel van het 
hulpcomité te verwezenlijken. De beide dames waren de 
dochters van de hervormde predikant Hendrik van Meer-
ten en Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. Over hun 
moeder weten we dat zij een groot pedagoge was en een 
pleitbezorgster voor meisjesonderwijs. Ook werd zij 
beschouwd als een pionier op het gebied van vrouwen-
emancipatie9. De maatschappelijke betrokkenheid had-
den de dames van Meerten dus niet van een vreemde.

Op 13 februari 1873 was het Rode Kruis formeel weer 
vertegenwoordigd in Gouda. Op initiatief van Adriana 
van Meerten wordt tijdens een algemene vergadering 
een nieuw damescomité opgericht. De vergadering werd 
weliswaar voorgezeten door de heer Mars, voorzit-
ter van het ter ziele gegane hulpcomité, maar het was 
mevrouw A. Roest van Limburg - van der Meer Küffeler 
die de nieuwe organisatie zou gaan leiden. Het comité 
stelde zich onder meer tot doel: in tijd van vrede hulp 
te verlenen aan zieke en gewonde burgerlijke personen 
en in tijd van oorlog zich ten dienste te stellen van het 
hoofdcomité. Het hoofdcomité bezegelde de oprichting 
met de erkenning van het Goudse comité als afdeling van 
de Nederlandse vereniging. 

Vanaf de oprichting zette het comité zich in om de me-
demens te helpen door het verstrekken van versterkende 
middelen en het in bruikleen geven van hulpmiddelen. 
Dat deed zij door vlees, eieren en rijst maar bijvoor-
beeld ook een fles rode wijn ter beschikking te stellen 
aan Gouwenaars die waren voorgedragen door een arts 
en niet in aanmerking kwamen voor de bedeling door 
het Armbestuur. De Gouwenaars, die het financieel wat 
beter hadden, kochten soepbonnen die door leden van 
het damescomité werden verdeeld onder de arme gezin-
nen. In de winter werden dekens uitgedeeld die half mei 
ongewassen moesten worden ingeleverd zodat bescha-
digingen werden voorkomen. Deze menslievende taak 

9.  http://www.goudsecanon.nl/27/1853/Van-Meerten-Schilperoort/

is tot de Eerste Wereldoorlog de hoofdtaak geweest van 
het damescomité. Even leek het er op dat dat het comité 
zich in 1884 vanwege een conflict met het hoofdbestuur 
over de afdracht van de contributie zou opheffen, maar 
dat werd dankzij een compromis voorkomen.

Met een zekere regelmaat deed het hoofdbestuur een 
beroep op het Goudse comité om geld of goederen ter 
beschikking te stellen van slachtoffers van oorlogen en 
rampen. Het damescomité collecteerde onder andere 
voor de slachtoffers van de Boerenoorlogen in Transvaal 
en voor de oorlogen op de Balkan. Ook zetten de leden 
zich in voor de militairen overzee door medicamenten, 
tabak, pijpen en lectuur te zenden naar de troepen die 
waren betrokken bij de Atjehoorlog (1873-1914). 

De gezusters Van Meerten (sahm)
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De Eerste Wereldoorlog

Toen de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand 
en zijn vrouw op 28 juli 1914 door de Servische natio-
nalist Princip werden doodgeschoten, ontstond er een 
strijd die tot dan toe zijn weerga niet kende. De Eerste 
Wereldoorlog was een slagveld van ongekende omvang 
waarbij vijftien tot zeventien miljoen militairen en bur-
gers om het leven kwamen. Hoewel Nederland in de 
Duitse aanvalsplannen was opgenomen, bleven ons de 
verschrikkingen van de strijd bespaard. Dat gold echter 
niet voor de ons omringende landen. Het hoofdbestuur 
deed een dringend beroep op de afdelingen om nood-

Noodhospitaal tijdens de mobilisatie in de school aan de Groenendaal  
(Foto via F.G. IJsselstein. Collectie afdeling Gouda en omstreken)

hospitalen in te richten.  Zo ook in Gouda. In 1912 had 
het damescomité al contracten gesloten met besturen 
van christelijke scholen om gebouwen als ziekeninrich-
ting en als opslagplaats in te richten voor het geval dat 
Nederland in een oorlog betrokken zou worden10. De 
firma Potharst kon twintig ijzeren kribben leveren en de 
firma Bik het houten meubilair. Met “Het Groene Kruis” 
werden afspraken gemaakt over levering van materiaal 
en met de vereniging “Hulpbetoon aan eerlijke en vlij-

10.  Jaarverslag damescomité 1912.
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tige armoede” over linnengoed. Ook de sociëteiten De 
Reünie en Concordia werden, inclusief een medische 
en facilitaire staf, hiervoor ingericht. Uiteindelijk zijn er 
geen gewonden gekomen. Na de Duitse inval in België en 
Luxemburg in augustus 1914 sloegen miljoenen Belgen 
op de vlucht. Velen vluchtten naar Nederland en werden 
onder andere opgevangen in de kassen van een tuinderij 
aan de Graaf Florisweg. De afdeling was daar niet bij be-
trokken omdat de opvang van vluchtelingen een taak was 
van Binnenlandse Zaken. 

Overgang naar een nieuwe organisatie 
en een nieuwe taak 

De hulpverleningswil, die zijn climax vond in de inzame-
lingsacties in het kader van de Frans-Duise oorlog, was 
geleidelijk aan weggeëbd. Dat gold ook voor Gouda waar 
het hulpcomité zich in 1872 ophief. Gouda volgde hier-
mee een landelijke trend. Van de 152 afdelingen die er in 
1870 waren, waren er in 1906 nog maar 48 over. Dat het 
Rode Kruis desondanks toch in Gouda vertegenwoordigd 
bleef, was te danken aan de inzet van enkelen die zich 
het lot van de medemens aantrokken en dat door mid-
del van de Rode Kruis gedachte wilden vormgeven. Dat 
het niet goed ging met het Rode Kruis kwam omdat het 
in vredestijd geen taak had en Nederland, vanaf de op-
richting van het Nederlandse Rode Kruis, geen oorlogs-
handelingen op eigen bodem gekend had. Mede daarom 
werd in 1909 de taak van het Nederlandse Rode kruis uit-
gebreid met het in vredestijd verrichten van maatschap-
pelijk werk11. Een bestuurscrisis leidde in 1917 tot een 
nieuwe organisatiestructuur met meer democratisering 
maar ook met een nieuwe taakstelling. Zo moesten afde-
lingen – de aanduiding “comité” werd vanaf dat moment 
niet meer gebruikt - zich in vredestijd voorbereiden op 
de situatie in oorlogstijd door in kringverband te zorgen 
voor gebouwen die tot noodziekeninrichtingen konden 
worden ingericht, voor de benodigde artsen en verple-
gend personeel evenals voor leden voor de transportco-
lonne.  

11.  Artikel 4 uit het Koninklijk Besluit van 2 april 1909.

Het Goudse Rode Kruis tijdens het interbellum

De vorming van een transportcolonne was in Gouda al in 
1913 begonnen toen het damescomité startte met een 
opleiding voor mannen die konden worden ingedeeld in 
de transportcolonne. Vrouwen werden opgeleid voor de 
verpleegcolonne. Een jaar later kon het comité beschik-
ken over tien geoefende helpers in de transportcolonne 
en vier in de verpleegcolonne die hun bekwaamheid 
toonden in enkele oefeningen. Zes beroepsverpleegsters 
hadden zich bereid verklaard zich in tijd van nood te wil-
len inzetten. 

Het damescomité had vanaf 1873 ononderbroken de 
belangen van het Nederlandse Rode Kruis binnen onze 
stadsgrenzen behartigd. De reorganisatie van 1917 en 
de hoge leeftijd van enkele bestuursleden was voor hen 
reden om in zijn geheel af te treden en plaats te ma-
ken voor nieuwe bestuurders. Op 18 februari 1918 trad 
een nieuw bestuur aan dat zowel uit dames als heren 
bestond. Burgemeester U.J. Mijs werd in november 1918 
benoemd tot voorzitter nadat de eerste voorzitter, dr. 
E.J. Hamburger, na acht maanden voorzitterschap zijn 
functie ter beschikking stelde. Op 26 oktober 1927 werd 
burgemeester E.G. Gaarlandt gekozen tot voorzitter.

De afdeling beschikte met de transport- en verpleeg-
colonne, met goed opgeleide leden, over een organisatie 

Op 25 februari 1933 vierde de afdeling haar zestigjarig jubileum. Als 
oprichtingsdatum had het toenmalige bestuur de datum aangehouden 
waarop het hoofdbestuur de oprichting van het Goudse comité had er-
kend als afdeling van de Nederlandse vereniging. Derde van links zit 
burgemeester en voorzitter van de afdeling E.G. Gaarlandt en in het mid-
den erevoorzitter en oud-burgemeester U.J. Mijs.(Foto: via F.G. IJsselstijn. 
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bewoners. Er was alleen sprake van materiële schade12. 
Toen op 11 mei 1936 de kaarsenfabriek tot de grond toe 
afbrandde, stonden de colonneleden paraat voor even-
tuele hulpverlening.

Hulp in oorlogstijd

In 1933 nam het Rode Kruis op verzoek van de minis-
ter van Oorlog maatregelen om in geval van oorlog de 
verpleging van de - naar verwachting - 40.000 zieke en 
gewonde militairen op zich te nemen in één van de eva-
cuatiegebieden: Holland, de drie noordelijke provincies 
of Zeeland. Een evacuatiegebied werd verdeeld in cen-
trale hospitalen en Gouda vervulde ook een rol in deze 
plannen. Welke van de gebieden zou worden gebruikt, 
hing af van de aanval van de vijand.13 In 1935 kreeg de 
transportcolonne de beschikking over twee lokalen in de 
voormalige kazerne zodat ze nu een eigen onderkomen 
hadden. Op 8 oktober 1938 vond een grote provinciale 
oefening plaats met Gouda als middelpunt. Het vee-
marktrestaurant werd ingericht als verzamelplaats van 
gewonden. Op 28 augustus 1939 was de mobilisatie een 
feit en werden de Goudse colonnehelpers in werkelijke 
dienst opgeroepen en ingedeeld bij de 2e Rode Kruis 
compagnie in de Oranje Nassau kazerne in Amsterdam14. 
Bestuursleden werd afgeraden zich buiten hun gebied te 
begeven.15 

De Tweede Wereldoorlog 

En toen brak op vrijdag 10 mei 1940 de oorlog uit. Een 
oorlog die heel anders liep dan verwacht. De evacuatie-
gebieden werden operatiegebied. De druk op de centra-
le hospitalen bleef uit. In het evacuatiegebied Holland, 

12.  Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 november 1928 en jaar-
verslag afdeling over 1928.
13.  Jhr. G.M. Verspijck; Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-
1967); Nijkerk;1967; pagina 121.
14.  F.G. IJsselstein; 125 jaar Rode Kruis afdeling Gouda en omstre-
ken; Gouda; 1995; pagina 31.
15.  Brief van 6 mei 1940 van het dagelijks bestuur over verlof van de 
penningmeester, de heer H. Harms

die zou uitgroeien tot het paradepaardje. Eén jaar na de 
inwerkingtreding kon al worden gemeld dat leden eerste 
hulp hadden verleend bij enkele ongelukken. 

In 1920 sloot het landelijk bestuur een contract met 
de spoorwegen over de hulp bij spoorwegrampen. Dat 
was voor burgemeester Mijs reden een regelement op 
te stellen dat in voorkomend geval voorzag in hulpver-
lening door de afdeling. Voor zover bekend is de rege-
ling nooit gebruikt hoeven te worden. De afdeling heeft 
zich wel dienstbaar kunnen maken toen op 16 november 
1928 een zware storm de daken van een twaalftal huizen 
aan de Vondelstraat vernielde. Het Goudse Rode Kruis 
was behulpzaam bij het elders onder dak brengen van de 

De Goudse transportcolonne tijdens een oefening in het midden van de jaren 
dertig.(Foto: via F.G. IJsselstijn. Collectie afdeling Gouda en omstreken)
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waar per vrachtwagen of ambulance de gewonden vanaf 
de Grebbelinie naar Kunstmin werden gebracht. Na een 
eerste behandeling werden degenen die daartoe nog in 
staat waren, per trein vervoerd naar Amsterdam. Voor 
de begeleiding tijdens de treinreis reisden helpsters van 
het Rode Kruis, waaronder Nel van Leeuwen, mee. Op de 
dag van het bombardement op Rotterdam kreeg zij op-
dracht naar die stad te gaan maar bij Den Haag Hollands 
Spoor aangekomen, werd haar de weg versperd door een 
Duitser. Nederland was gecapituleerd en zij mocht niet 
naar Rotterdam.17 Voor hun inzet hebben alle Rode Kruis 
medewerksters en medewerkers het mobilisatiekruis 
ontvangen. 

Nadat de bezetting een feit was, zette de afdeling zich 
in voor het lot van de oorlogsinvaliden. In 1942 werd de 
afdeling gevraagd een lijst te maken van het verplegend 
personeel zodat zij in tijden van gevaar van een kenteken 
konden worden voorzien. Het hoofdbestuur adviseerde 
desgevraagd dat het Rode Kruis teken in dit verband als 
voldoende mag worden beschouwd. Vermeldenswaard is 
verder dat het hoofdbestuur in diezelfde brief aan het 
afdelingsbestuur meedeelde dat tegen het verstrekken 
van een naamlijst als zodanig geen bezwaar bestond 
omdat afdelingen alle medewerking van Ortskomman-
danten krijgen maar ook omdat Rode Kruis personeel 
was vrijgesteld van tewerkstelling in Duitsland18. In 1943 
kreeg de afdeling de beschikking over een depot met 25 
bedden voor het inrichten van een noodziekenhuis voor 
het geval zich een ramp zou voordoen. In 1944 werd de 
afdeling ingeschakeld om een verblijfplaats in te richten 
in de Machinefabriek Holland Nautic in Waddinxveen 
voor mensen die bij razzia’s in Rotterdam waren opge-
pakt. In datzelfde jaar vond operatie “Market Garden” 
plaats en honderden Arnhemmers ontvluchtten het oor-
logsgeweld. In oktober van datzelfde jaar kreeg de afde-
ling de beschikking over het pand (Hoge) Gouwe 123 dat 
in eerste instantie werd gebruikt om hen op te vangen. 

17.  Interview met mevrouw C.H. Kraan-van Leeuwen d.d. 08-11-
2010
18.  Brief van het Hoofdbestuur aan de afdeling Gouda d.d. 1-11-
1942.

Rode Kruis leden in het Evacuatiehuis aan Gouwe 123.(Foto: via F.G. 
IJsselstijn. Collectie afdeling Gouda en omstreken)

bijvoorbeeld, werden slechts 2.275 van de voorziene 
40.000 bedden bezet. In juni 1940 waren bij elkaar 3.070 
gesneuvelde en 7.421 gewonde Nederlandse militairen 
geregistreerd.16 Na vijf dagen moest Nederland capitule-
ren en was Nederland bezet door de troepen van Nazi-
Duitsland. 

De afdeling had gedurende de mobilisatieperiode de 
nodige voorbereidingen getroffen om in geval van oor-
log hulp te kunnen verlenen. Zo werden er Rode Kruis 
helpsters opgeleid om te worden ingezet in de noodzie-
kenhuizen die in de omliggende gemeenten waren ge-
projecteerd en was er een bloedtransfusiedienst en lo-
giesposten ingericht. Op 10 mei 1940 kreeg het bestuur 
van de afdeling Gouda om half negen ’s-morgens een 
telegram om vijf treinhelpsters te sturen naar het Hoofd-
bureau in Den Haag die dienst moesten gaan doen op de 
gewondentreinen. Nel van Leeuwen was één van hen. Zij 
werkte voor de oorlog bij de Kaarsenfabriek en kreeg op 
zaterdag in het Van Itersonziekenhuis haar opleiding van 
dr. A. Montagne. Op 10 mei wist zij met de vier anderen 
met grote moeite in Den Haag te komen omdat er geen 
treinen reden. Via omwegen kwam ze weer in Gouda aan 

16.  L. van Bergen; De zwaargewonden eerst?; Rotterdam; 1994; pa-
gina 414
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denwerfactie maar zeker ook aan de voedselverstrekkin-
gen en het Zweeds wittebrood. 

Het Goudse Rode Kruis na de Twee Wereldoorlog

Het Nederlandse Rode Kruis van na de Tweede We-
reldoorlog is niet te vergelijken met de vooroorlogse 
periode. De hoofdtaak bleef weliswaar het verlenen van 
hulp aan gewonde en zieke militairen maar de vredesta-
ken voor de burgerbevolking gingen een steeds belang-
rijker deel van de taak worden. In 1988 werden ze zelfs 
geheel gelijkwaardig gesteld aan de primaire taak. 

In 2011 is de hoofdtaak van het Nederlandse Rode Kruis: 
een bijdrage leveren aan een vreedzame, tolerante en 
humane wereld door het helpen van mensen wier leven, 
gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. De 
organisatie handelt daarbij volgens de zeven internati-
onaal vastgestelde grondbeginselen: Menslievendheid, 
Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijkheid, Vrijwil-
ligheid, Eenheid en Algemeenheid.

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik bezoekt een oefening van een transportcolonne tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog. Prins Hen-
drik was voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis van 7 januari 1909 tot aan zijn overlijden op 3 juli 1934. (Foto: Collectie Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie).

Ook heeft het pand gediend voor hulp aan terugkerende 
arbeiders uit Duitsland en was het tijdens de Honger-
winter het nachtverblijf voor 50 tot 75 voedselzoekers 
per nacht. In maart 1945 werd het pand ingericht voor 
de verpleging van hongeroedeem patiënten en werd 
dagelijks aan honderd “hongerlijders” een maaltijd ver-
strekt19. Ook werd een medewerker van de transport-
colonne ingeschakeld om de zieken te verzorgen in dat 
deel van de Kaarsenfabriek dat na de Tweede Wereld-
oorlog tot NSB-kamp was ingericht20. Direct na de be-
vrijding richtte de transportcolonne een school aan de 
Eerste Kade in voor de opvang van uit Duitsland terug-
kerende Gouwenaars. 

Direct na de Tweede Wereldoorlog zag de afdeling het 
ledental groeien tot meer dan 8000. Landelijk steeg het 
aantal afdelingen van 135 in 1944 naar 251 in 194521.Dit 
was niet alleen te danken aan een groots opgezette le-

19.  Afdelingsverslag d.d. 11 mei 1946. Archief Rode Kruis
20.  F.G. IJsselstein; 125 jaar Rode Kruis afdeling Gouda en omstre-
ken; Gouda; 1995; pagina 37
21.  Jhr. G.M. Verspijck; Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-
1967); Nijkerk;1967; Bijlage XIV. 
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noch in de verschillende stadsgeschiedenis-
sen. Evenmin is er een straat naar hem ver-
noemd; zelfs geen voetpad. Toch heeft Dirck 
Doncker in de schaduw van Nederlands 
grootste dichter aller tijden, Joost van den 
Vondel, enige roem verworven als dichter 
en als vertaler van de Aeneis, het beroemde 
epos van de Romeinse dichter Virgilius. 

Vondel was de eerste die het in 1646 waagde dit klas-
sieke meesterwerk om te zetten in Nederlands proza. 
In 1660 vertaalde hij het volledige werk ook nog eens 
versgewijs. Daarmee bracht de Amsterdamse dichter en 
kousenverkoper in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw een hausse aan Virgilius-vertalingen op gang. Aan 
Gouwenaar Dirck Doncker komt de eer toe, na Vondel de 
tweede Nederlandse dichter te zijn geweest die een vol-
ledige Virgillius-vertaling het licht liet zien. Wie was deze 
Dirck Doncker, welke Goudse boekdrukkers legden zijn 
werk op de persen en wat is het oordeel over de kwa-
liteit van zijn werk? In deze Goudana gaan we op zoek 
naar antwoorden op deze vragen, waarbij ook getracht 
zal worden een schets te geven van de kringen waarin hij 
verkeerde.

Dirck werd vermoedelijk in Gouda geboren en was de 
zoon van lakenbereider Thomas Dircksz Doncker en Aga-
tha van Erckel. Het lijkt erop dat hij in het voetspoor van 

Detail uit de stadsplattegrond van 1847 (samh) 

Titelpagina van Dirck Donckers Virgiliusvertaling. (Collectie P.H.A.M. 
Abels)

zijn vader trad, want in 1647 kreeg Dirck Doncker als de-
ken van het lakenbereidersgilde toestemming van stads-
bestuur tot het overluiden van de overleden gildeleden. 
In 1650 was hij nog steeds lakenbereider en tevens over-
man van het gilde.1 Na verloop van tijd had hij blijkbaar 

1.  N.W. Posthumus, Bescheiden betreffende de provinciale orga-
nisatie der Hollandsche lakenbereiders, deel 3. [Werken Historisch 
Genootschap nr. 38] (Utrecht 1917) 23, 34 en 77.

Dirck Doncker in het licht gezet

Paul H.A.M. Abels

goudana
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genoeg kapitaal vergaard om te stoppen met werken en 
als rentenier zijn dagen te slijten. Mogelijk dat ook zijn 
huwelijk met Emerentiana Sloos, in 1628, hem financi-
eel geen windeieren gelegd heeft. Het echtpaar betrok 
namelijk vóór 1654 een woonhuis aan de Oosthaven, 
nummers 5 en 6. Deze woning, die de naam ‘in ’t Kruys’ 
droeg, had toebehoord aan de vader van zijn vrouw, 
Gijsbert Aertsz Sloos.2 In 1672 werd Dick Doncker, die na 
het overlijden van Emerentiana op 11 maart 1667 en zijn 
tweede huwelijk met Maria de Bruyn in het pand aan de 
Oosthaven bleef wonen, voor de belastingheffing van de 
200ste penning aangeslagen voor het forse bedrag van 
26.000 gulden.3 Ook hieruit blijkt dat hij in zeer goeden 
doen was.

Dirck Doncker als vertaler

Dirck Doncker heeft zich in zijn arbeidsloze jaren waar-
schijnlijk vooral onledig gehouden met de dichtkunst. 
Wanneer hij precies een aanvang heeft gemaakt met de 
omvangrijke Virgilius-klus is onduidelijk. In een voor-
woord aan zijn lezers geeft hij aan, dat vooral zijn liefde 
voor de “rykke Nederduidsche spraak” hem ertoe ge-
bracht heeft. Tegelijk toont zij zich schatplichtig aan 
“den onnaarvolgberen Phoenix der Poëten, de Heer Joost 
van Vondel”, maar ook aan een andere Vigilius-vertaler, 
Jacob Westerbaan, met wier uitmuntende kwaliteiten hij 
naar zijn zeggen zich zeker niet zou kunnen meten. Dit 
minderwaardigheidsgevoel weerhield hem er echter niet 
van zich aan een bijzondere vertaling te wagen, die in 
vorm sterk afweek van die van zijn grote voorbeelden. 
Het bijzondere van zijn vertaling is, dat Dirck Doncker 
zich exact probeert te houden aan het aantal versregels 
bij Virgilius, met de bedoeling dat de omvang van het 
origineel en van zijn eigen werk precies hetzelfde zou 
zijn. 

2.  Streekarchief Midden-Holland, Huizenboek Matthijs, Oostha-
ven.
3.  Streekarchief Midden-Holland, Kohier 200e penning over het 
jaar 1672 Gouda en omstreken, Oosthaven. Zie ook Klapgeld 1654 
en Familiegeld 1674.

Portrettekening van Virgilius uit het boek van Doncker van de hand van 
Christoffel Pierson, die door de Goudse graveur Hendrick Bary als gra-
vure werd uitgewerkt.(collective P.H.A.M. Abels)

Dirck Doncker had voldoende financiën om in 1663 het 
kerngedeelte van zijn Virgilius-vertaling, de twaalf boe-
ken van Aeneas, bij een Goudse boekdrukker op de 
persen te laten leggen. Het was Cornelis Dyvoort, de 
officiële stadsdrukker ‘In ‘t Vergulde ABC’ aan de Korte 
Groenendaal, die dit boek zou drukken. Naar mag wor-
den aangenomen gebeurde dit op kosten van de auteur. 
Wellicht hoopte Doncker toch op enige geldelijke on-
dersteuning van de zijde van het Goudse stadsbestuur, 
want hij liet het werk voorafgaan door een in het Latijn 
gestelde opdracht aan Jacob Bonser, een voornaam re-
gent en bestuurder die zitting had in de vroedschap. Het 
was overigens niet het enige klassieke dichtwerk dat Dy-
voort tussen zijn vele officiële drukwerk van de persen 
liet komen. De Goudse schilder Christoffel Pierson hield 
zich ook met vertalen van klassieke werken bezig en liet 
zelfs zeven boeken door hem drukken, waaronder ook 
het tweede, zesde en twaalfde deel van de Aeneis.4 

4.  Dalmatius van Heel, De Goudse drukkers en hun uitgaven (Gou-
da 1951-1953), deel VI.
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Zoals gebruikelijk bij dit soort boeken, wordt het eigen-
lijke literaire werk voorafgegaan door een aantal lofdich-
ten van vrienden en bekenden op de auteur en zijn werk. 
In het geval van Doncker zijn het twee Goudse kunst-
schilders (Reinier Persijn en de al genoemde Christoffel 
Pierson), enkele Hollandse dichters (H. Bruno, H. Nierop 
en J. Heinsius), twee juristen (de Leidse notaris Daniël 
Traudenius en de Goudse procureur Johannes Reyneri 
Cools), een kapitaalkrachtig familielid (neef mr. Dirck 
Verwey van de Westhaven) en een buurman van de Oost-
haven (Pieter Woutersz Crabeth, nazaat van de glasschil-
ders). Deze inschrijvingen laten zien dat Doncker ver-
keerde in een kleine kring van gefortuneerde Hollanders, 
die zich met de dichtkunst bezighield. Speciaal voor het 
boek vervaardige Christoffel Pierson een portrettekening 
van Virgilius, die door een andere Goudse kunstenaar, 
Hendrick Bary, als gravure werd uitgewerkt. 

Alle lofprijzingen in het voorwerk en het fraaie druk-
werk van Dyvoort ten spijt, vond het boek maar spaar-
zaam zijn weg naar de lezer. Dat weerhield Doncker er 
niet van zijn vertaalwerk voort te zetten, want bij zijn 
overlijden op 1 april 1682 liet hij ook nog vertalingen na 
van de overige verzen van Virgilius, te weten de Eclo-
gae en de Georgica. Het zou nog zes jaar duren voordat 
Dyvoorts schoonzoon Andries Endenburgh, gehuwd met 
diens dochter Maria en werkzaam in drukkerij De Chro-
nijk op de Markt, het aandurfde om het nu volledig ver-
taalde werk van Virgilius te drukken. Veel risico hoefde 
hij daar in elk geval niet bij te nemen overigens, want 
de nieuwe tekstgedeelten werden door hem samenge-
voegd met de overgebleven exemplaren van de uitgave 
uit 1663. Om het geheel nog wat aantrekkelijker te laten 
ogen, plakte hij voorafgaand aan elk hoofdstuk ook nog 
een gravure met een afbeelding uit de Aneis toe, inclu-
sief een beschrijving van de scene. Uit de paginanum-
mering op deze ingevoegde bladen valt op te maken dat 
de drukker zich ook hierbij behielp met een restpartij, 
die hij wellicht van een collegadrukker had overgekocht. 
[afbeelding 3] Na deze uitgave van 1688 zou in 1703 in 
Den Haag bij boekverkoper Johannes Kitto nog een on-
gewijzigde derde druk van Donckers werk verschijnen, 
waarmee Donckers vertaling naar verloop van tijd toch 

bredere bekendheid kreeg onder Virgilius-kenners.
Overigens zijn deze kenners weinig lovend over het 

vertaalwerk van Doncker. Met zijn streven naar hand-
having van het oorspronkelijke aantal versregels bij Vir-
gilius kon het ook niet anders dan dat het een tamelijk 
gekunsteld geheel zou worden. Bovendien zou hij over 
te weinig dichterlijke aanleg beschikken om zelfs maar 
incidenteel meer te kunnen doen dan passen en meten. 
Met dit laatste vernietigende oordeel van poëziekenner 
W.A.P Smit wordt Doncker als dichter misschien toch 
iets teveel onrecht aangedaan, afgaand op andere ge-
dichten die van hem bewaard zijn gebleven en waar zijn 
critici geen weet van hadden.5 

5.  W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-
klassicistische epos van 1550 tot 1850, deel 1, (Assen 1975) 623-634. 
Smit gaat in een groot hoofdstuk uitvoering in op het werk van 
Doncker, maar heeft blijkbaar weinig moeite gedaan om nadere 
bijzonderheden over de dichter te achterhalen. Zo kon het gebeu-
ren dat hij er ten onrechte van uitgaat dat Doncker nog betrokken 
is geweest bij de uitgave van het volledige werk van Virgilius, terwijl 
hij toen reeds zes jaar dood was. 

ibivi in actie (Hans van der Kleij)

Bladzijde uit de uitgave van Donckers Virgiliusvertaling uit 1688. Uit 
het verschil in paginering en in kleur van het papier is duidelijk te zien 
dat de pagina’s met de gravures uit een ander boek afkomstig zijn en 
werden meegebonden in het oude werk van Doncker uit 1663. Exemplaar 
Koninklijke Bibliotheek ‘s-Gravenhage.( collectie P.H.A.M. Abels)
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Dirck Doncker als dichter

Naast vertalingen van Latijnse klassieke teksten, heeft 
Doncker zich namelijk ook gewaagd aan het schrijven 
van oorspronkelijk dichtwerk in het Nederlands. Een 
tweetal vruchten hiervan zijn aan te treffen in het hand-
schrift van pastoor Ignatius Walvis over Goudsche  en 
andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken. Hieruit 
blijkt tegelijk een ander aspect van het leven van Donc-
ker, namelijk dat hij behoorde tot de rooms-katholieke 
kerk in Gouda. Voor twee van de belangrijkste pastoors 
in het Gouda van die dagen, Petrus Purmerent (overleden 
in 1663) en Willem de Swaen (overleden in 1673), schreef 
hij het ‘lijk-digt’. Het was destijds gebruikelijk om met 
een dergelijk gedicht de verdiensten van de overledene 
te roemen, hem ten voorbeeld te stellen aan de achter-
geblevenen en te bidden voor zijn zielenrust. 

Voor Petrus Purmerent, grondlegger van de statie van 
Joannes Baptist aan de Gouwe (thans de Oud-Katholieke 
Kerk), dichtte Doncker onder meer de volgende regels, 
waarin hij diens extreem lange arbeidszame leven uit-
lichtte:

Meewarig in deez stad, een min dan vijftig jaren
heeft ‘t priesterdom bekleed. Ik hoop zijn dood zal ba-
ren 
een phoenix, die al reeds vermaard is en begaaft.6

 
Bij Willem de Swaen, die begon als assistent van Purme-
rent maar na een conflict uiteindelijk een eigen statie 
zou beginnen (De Tol, eveneens aan de Hoge Gouwe),7 
kon Doncker het niet nalaten te spelen met de naam van 
de overledene: 

6.  Ignatius Walvis, Goudsche  en andre daartoe dienende katolijke kerk-
zaaken, fol. 118-118v. Streekarchief Midden-Holland, archief Oud-
Katholieke Kerk. Het omvangrijke handschrift van Walvis zal bin-
nenkort in druk worden uitgegeven door Historische Vereniging 
Die Goude.
7.  Deze statie bevond zich ter hoogte van Hoge Gouwe 75 en werd 
in 1830 gesloopt.

Is ‘t vreemd, gemeint’ be-
treurd, ‘t verlies van zoo 
een zwaan,
die als een arend hier de 
vleugels zocht te zlaan8

Zelf had deze pastoor dat in 
zijn leven trouwens ook al 
gedaan, want een door hem 
uitgegeven liedboek droeg 
als titel Den Singenden 
Swaen, met een afbeelding 
van een zwaan met een harp 
op de titelpagina.

Als dichter was Doncker 
het uiteraard ook aan zijn 
stand verplicht zorg te dra-
gen voor een eigen graf-
dicht. Het puntdicht, dat 
ook nu nog te lezen is op 
de grafsteen van hemzelf en 
van zijn eerste vrouw Emerentiana in de Sint-Jans, ge-
tuigt van een stevig katholieke geloof in de wederom-
standing na de dood:

Die wel van ’t sterven sterfd
Na ’t leven ’t leven erfd9

Een ander gelegenheidswerk van Doncker is in 1674 wel 
in drukvorm verschenen bij Cornelis Dyvoort, dezelfde 
drukker die zijn eerste Virgilius-vertaling het licht had 
laten zien. Het betreft een twaalf pagina’s tellend ge-
dicht op de verhoopte vrede die een eind moest maken 
aan de oorlog met de Fransen: Vrede-droom, ofte liever 
zijn voorzegging wegens d’aanstaande gehoopten pais, 
in schijn dezelfde reeds vast was besloten, en de han-
delinge van dien, onder de gemeene Christenen, scheen 
kenbaar gemaakt.

8.  Walvis, Goudsche  en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken, 
fol.119.
9.  P.C. Bloys van Treslong, Genealogische en heraldische gedenk-
waardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, deel 1, 
(Utrecht 1922) 268. 

Grafsteen van Dirck Doncker en zijn eerste 
vrouw Emerentiana Sloos in de Sint-Janskerk, 
met aan het voeteneind het gedicht. De steen 
ligt ter hoogte van glas 25. Foto auteur.
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Aan het eind van zijn leven heeft Dirck Doncker laten 
zien dat hij ook een vrolijker genre van de dichtkunst be-
heerste. In 1680 verscheen bij opnieuw Cornelis Dyvoort, 
een boekje onder de vrolijke titel Klippelveerskens, in 
den griel geworpen, om by den lezer voor tijdkorting ’t 
bevalligst uyt te vinden.10 [afbeelding 5] Het verstrooi-
ende karakter van de gedichtjes die de dichter hier rond-
strooit (‘in den griel geworpen’), wordt benadrukt door 
de Latijnse spreuk die op de titelpagina boven het groot 
afgebeelde stadswapen van Gouda is geplaatst: Trahit 
sua quemque voluptas (trekt ieders plezier). Het boek-
werkje bevat talrijke ultra korte versregels en op rijm ge-
stelde raadsels.

Een katholieke elite in Gouda

Met zijn dichtwerk laat Dirck Doncker zien dat hij als 
rechtgeaarde katholiek ernst en vroomheid paart aan 

10.  Exemplaren bevinden zich in het Streekarchief Midden-Hol-
land en in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

vrolijkheid. Via zijn persoon en zijn 
werk krijgen wij ook een glimp te zien 
van een rooms-katholieke elite in de 
stad. Degenen die daar deel van uit-
maakten behoorden in de 17de eeuw 
niet tot de regentenstand die politiek-
bestuurlijk de dienst uitmaakte, want 
die posities waren uitsluitend toegan-
kelijk voor gereformeerden. Verschil-
lende van deze in formele zin ‘tweede-
rangs’ burgers slaagden er niettemin in 
hun stempel te drukken op het cultu-
rele leven in Gouda. Dirck Doncker be-
hoorde overduidelijk tot deze katho-
lieke bovenlaag. Hij zorgde er in 1677 
samen met zijn broer, de advocaat mr. 
Gerard Doncker, en notaris Nicolaes 
Straffintvelt voor dat de Goudse ka-
tholieken gevrijwaard zouden blijven 
van vervolgingen. Zij spraken met de 
schout af dat hij in ruil voor een jaar-

lijke betaling van 750 gulden aan recognitiegeld de for-
meel nog steeds clandestiene misvieringen in de schuil-
kerken door de vingers zou zien.

Een zoon van Dirck, Gijsbert Doncker, die na het over-
lijden van zijn vader het huis aan de Oosthaven zou gaan 
bewonen, was op zijn beurt in 1683 weer nauw betrok-
ken bij de oprichting van de allereerste rooms-katholieke 
armenkas (“Arm-Bos”), nadat een eerder initiatief van 
de Goudse zilversmid Sybertus Kaen (ca. 1630-1689) nog 
was mislukt.11 Een van de mededirecteuren was Corne-
lis Adriaensz. Dyvoort (1630-1703), de stadsdrukker van 
Gouda en uitgever van het dichtwerk van Dirck Doncker, 
die dus ook een prominent katholiek was. Hij liet ver-
schillende kinderen dopen in statie De Tol. Dyvoort was 
gehuwd met Lucretia Rammasijn, de dochter van Pieter 
Rammaseijn, die in 1647 de allereerste Goudse Statenbij-
bel drukte. Na het overlijden van zijn schoonvader kocht 

11.  F. Smit, Het Hofje van Buytenwech te Gouda, in de jaren 1684-
1713. Bijdrage tot de katholieke armenzorg in de 17e en 18e eeuw [pu-
blicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie, nr. 12] (Amersfoort 
1983). 

Titelpagina van Donckers Klippelveerskens uit 1680. 
Exemplaar uit de Koninklijke Bibliotheek. Ook in de 
Goudse Librije is een exemplaar aanwezig.

Donkers woonhuis aan de Oosthaven (Cornelis de 
Keizer, Empire Imaging)
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Dyvoort in 1651 diens drukkerij aan de Korte Groenen-
daal. In 1665 verplaatste hij zijn bedrijf naar de Markt, 
naar het gedeelte dat ook Koestraat werd genoemd.

Verder treffen we in dit gezelschap directeuren van de 
armenkas ook nog Gerrit Sickes (1626-voor 1691)12 aan, 
een andere Gouwenaar aan die zijn brood verdiende in 
het boekenvak. Hij had een boekhandel aan de Wijd-
straat. Van hem is bekend dat hij opdracht gaf tot het 
laten drukken van enkele specifiek rooms-katholieke 
geschriften. Blijkbaar durfde hij het uit angst voor de 
Goudse justitie niet aan deze boeken in Gouda van de 
persen te laten komen. In deze boeken staat namelijk 
vermeld dat ze gedrukt waren in Antwerpen, in opdracht 
van Sickes. Zo gaf hij in 1660 een verzameling van La-
tijnstalige religieuze preken over verschillende soorten 
slaap en dromen uit, geschreven door de theoloog en 
pastoor van Schoonhoven Jan van Heumen.13 Drie jaar la-

12.  SAMH, Grafboek Sint-Jan, NZZ 16, fol. 33r: Gerrit Sickes, boek-
binder.
13.  Joanne ab Heumen, Joseph somnians complectens falsas variorum 
imaginationes [IHS-gravure], Antwerpiae pro Gerardo Sickes anno 
1660 [achterin: Prostant Goudae, apud Gerardum Sickes], 8o, [32] + 
599 + [9] p.

ter kon hij dit werk al laten herdrukken, omdat het gretig 
aftrek vond. Op dezelfde wijze gaf hij in 1658 een Neder-
landstalig vroom werk uit van de jezuïet Johannes David, 
getiteld Den bloem-hof ende kruyt-hof der kerckelicker 
cerimonien.

Met hun connecties in de boekenbranche, met beel-
dende kunstenaars en dichters en met de geestelijkheid, 
heeft de rijke rooms-katholieke familie Doncker, zo mag 
geconcludeerd worden, in de zeventiende eeuw een 
prominente rol gespeeld binnen de omvangrijke rooms-
katholieke gemeenschap in Gouda. Dirck is daarvan de 
meest opvallende exponent, niet in de laatste plaats 
omdat hij met zijn dichtwerk zichtbaar maakte dat ook 
rooms-katholieken hun bijdrage leverden aan het cultu-
rele klimaat in de stad Gouda.

Waarde

De boeken van Doncker zijn waarschijnlijk in een behoor-
lijke oplage gedrukt, maar het bleek moeilijk een afzet-
markt hiervoor te vinden. Zowel de tweede, als de derde 
uitgave van zijn Virgilius-vertalingen was in de praktijk 
een poging van de uitgever om het oude werk in een 
nieuw jasje te steken en zo alsnog aan de man te bren-
gen. Waarschijnlijk was de markt hiervoor zeer klein, ook 
al omdat er in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
een groot aantal Aneis-vertalingen verscheen. Daarna 
nam de belangstelling hiervoor weer snel af. Wellicht zijn 
de onverkochte boeken van Doncker toen versnipperd of 
voor andere doeleinden bestemd. Tegenwoordig duiken 
deze boeken zelden op in antiquariaten of op veilingen, 
wat ze zeldzaam en daarmee toch weer kostbaar maakt. 
De waarde ligt dan rond de 250 euro. Voor Donckers Klip-
pelveerskens zal de waarde nog aanzienlijk hoger liggen, 
want dit bijzondere werkje is toegankelijker en tegelijk 
nog zeldzamer. Anders ligt dit met de boeken van Van 
Heumen, die Gerard Sickes in Antwerpen liet drukken. 
Blijkbaar was hiervoor ook in de Zuidelijke Nederlanden 
een behoorlijke afzetmarkt, want ook nu nog worden ze 
regelmatig aangeboden op veilingen aldaar, tegen een 
prijs van rond de 120 Euro.   

Impressum achterin het in Antwerpen gedrukte boek van Johannes van 
Heumen, getiteld Joseph somnians uit 1660, waaruit blijkt dat het boek 
werd gedrukt in opdracht van de Goudse boekverkoper Gerrit Sickes. 
(Collectie P.H.A.M. Abels)
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Herststukje

Imelda van der Linden

museumStuk

59

Het gebeurt niet vaak dat er geen ‘hits’ ko-
men uit een Google search. Dus als er maar 
één enkele verwijzing  verschijnt is dat wel 
bijzonder te noemen. Hebben we het hier 
dan misschien over een uiterst opmerkelijk 
schilderij uit de collectie van Museum Gou-
da, de ‘Kleingarenbaan’ van Herst? 

Na deze teleurstellende ervaring op internet, gaf het 
beelddocumentatiecentrum  van het RKD de volgende, 
ook erg spaarzame informatie over de schilder. Joris 
Herst, zoals hij daar wordt genoemd, ‘is in geen van de 
standaardbronnen opgenomen. Hij was werkzaam in 
Gouda (zijn enige bekende werk stelt de kleingarenbaan 
te Gouda voor)’. Als het gaat om het krijgen van nadere 
gegevens blijkt het schilderij van Herst dus zeker bijzon-
der.

Museum Gouda kan nog wel enige toelichting geven. ‘Jo-
ris’ Herst heet officieel  Iohannes Herst . Zijn naam is te 
lezen op de vierde en vijfde plank van de schutting (op 
bijgaande foto niet te zien). Johannes Herst was werk-
zaam in Gouda rond 1795. In die periode heeft hij  ‘de 
Kleingarenbaan’ aan het Jaagpad te Gouda geschilderd. 
De kleingarenbaan was in het bezit van een familie Kos-
ter. Deze familie bezat meerdere kleingarenbanen. Klein 
garen staat tegenover grof garen en was als halffabricaat 
bestemd voor het maken van visnetten en –fuiken.
Verwijzingen naar het bestaan van garenbanen zijn op 
verschillende manieren terug te vinden in en om Gouda. 

Kleingarenbaan, door J. Herst, Olieverf op doek. 1795. 
(Museum Gouda, foto Tom Haartsen)

Beschrijving schilderij:
Vanuit een overkapping kijken wij over de open garen-
baan, het beeld geeft een duidelijke dieptewerking (de ba-
nen waren ca 30 meter lang). Op de voorgrond drie grote 
baanwielen. Bij twee daarvan zien we kinderen zitten, een 
klein meisje en een jongetje.  Enkele andere arbeiders zijn 
op de baan bezig met het ‘in goede banen leiden’ van het 
proces.. Drie rijen knotwilgen, waaraan krikken zijn beves-
tigd waarover de draden lopen.. Achter de omheining zien 
we een sloot en een weiland met daarin een koe en een 
schaap. Achterin  sluit een loods de baan en de afbeelding 
af.
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Op historische kaarten zijn ze te lokaliseren, we vinden 
ze terug in straatnamen, zoals De Baan achter Huize 
Groeneweg en er zijn nog  enige restanten van bouw-
sels die verwijzen naar deze industriële activiteit terug te 
vinden in fotoarchieven en in het straatbeeld.

De fijn- of kleingarenbanen zijn in Gouda, in tegenstel-
ling tot de grofgarenbanen, die vooral touw en trossen 
voor de scheepvaart maakten, tot in de twintigste eeuw 
in bedrijf gebleven. Begin  zeventiende eeuw hadden zij 
de rol als belangrijkste garen/touwfabrikanten al van hun 
grovere collega’s overgenomen. In die tijd vormden ook 
lonten een belangrijk product dat van fijn garen werd ge-
maakt. Vele tienduizenden lonten zijn geleverd aan de 
geuzenlegers waarmee prins Maurits en Frederik Hendrik  
in navolging van Willem van Oranje de Republiek hebben 
bevrijd van de Spanjaarden.

Terloops komt in de beschrijving van het schilderij naar 
voren dat er meerdere kinderen aan het werk zijn. Kin-
derarbeid was in de zeventiende  eeuw nog heel gebrui-
kelijk. Net als in de pijpenfabricage werden de klein-
garenbanen een geschikte  werkplaats gevonden voor 
kinderen. Makkelijk, eentonig werk waar niet al te veel 
kracht aan te pas hoefde te komen. Een wel heel be-
roemde Nederlander had als kind ook op een lijnbaan 

gewerkt. ‘In een blauw geruite kiel, draaide hij aan het 
grote wiel, de ganse dag’. Michiel de Ruyter!

Volgens het boek ‘Gouda’ onder redactie van W.F. 
Denslagen uit 2001, waren er in 1830 in totaal nog 425 
baanders werkzaam voor 35 garenfabrikanten in tiental-
len kleingarenbanen in en langs de stad.  Om de Goudse 
garens concurrerender te maken besloten vijf kleinga-
renfabrikanten in 1861 de Machinale Garenspinnerij op te 
richten. Mede door de lage arbeidskosten (vrouwen- en 
kinderarbeid!) was dat een moderne en meer rendabele 
manier van produceren. 

Binnenkort organiseert  Die Goude een stadswan-
deling met als onderwerp ‘Ambachten in Gouda”. 
Als aanvulling is een bezoek aan Museum Gouda de 
moeite waard. Naast het hier beschreven aanspreken-
de schilderij van de kleingarenbaan, zijn er in Museum 
Gouda nog vele objecten te zien die verwijzen naar 
ambachten en gilden uit vervlogen tijden. In de eerst-
volgende nieuwsbrief leest u daar meer over.

Kinderarbeid: detail van Kleingarenbaan door J. Herst.

Werken op een touwbaan, eind negentiende eeuw. 
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Stadswandeling 2012: Ambachten

Miranda van Elswijk 

Sinds 2010 organiseert die Goude ieder jaar 
een stadswandeling. Aanleiding voor de eer-
ste wandeling was een bericht van één van 
de leden van de vereniging. Hij vroeg zich af 
of er aandacht werd besteed aan het feit dat 
150 jaar daarvoor de laatste terechtstelling in 
Gouda plaatsvond. Dat heeft die Goude ge-
daan door een artikel aan deze gebeurtenis 
te wijden in de Tidinge1 en een stadswande-
ling rond het thema ‘Misdaad en straf ’ te 
organiseren. Vorig jaar stonden ziekte en 
gezondheid centraal en op 9 juni van dit jaar 
ambachten. 

Gouda is bekend geworden door verschillende ambach-
ten, zoals de stroopwafels. Of eigenlijk moeten ze si-
roopwafels genoemd worden. Het recept is zo goed als 
zeker door bakker Gerard Kamphuijsen uitgevonden. 
Bakkerij Kamphuijsen bevond zich op de hoek van de 
Hoge Gouwe en de Peperstraat. Nu is restaurant Kamp-
huijsen in het pand gevestigd. Het was er altijd sfeer-
vol en het interieur was afgewerkt met een mooi houten 
betimmering en op de oude kromme planken stonden 
vierkante beige blikken waarin allerlei lekkers bewaard 

1.  R. van der Wal, ‘De dag van heden zal voor Gouda’s ingezetenen 
lang in treurig aandenken blijven’9 juni 1869: de een na laatste exe-
cutie in Nederland, in Tidinge van die Goude, 2010, jg. 28, p. 48-61.

Pand Kamphuijsen op de hoek van de Hoge Gouwe/Peperstraat 
( foto: Tidinge)

werd. De siroopwafelbakkerij bevond zich in de Peper-
straat. In tegenstelling tot andere stroopwafels is de 
wafel van Kamphuijsen krokanter van samenstelling. Ze 
worden gemaakt van vers deeg en restanten van kruimels 
(afsnijsel). Vroeger werden de siroopwafels wel ‘armen-
koeken’ genoemd. De grondstoffen waren niet duur en 
daarom kon men de wafels tegen een lage prijs verko-
pen. Na 1800 waren er vele bakkerijen die allemaal hun 
eigen geheim recept hadden. Nu zijn er nog vier Goudse 
bakkerijen; ook buiten de stad worden ‘Goudse wafels’ 
gemaakt. 
 
Waag 

Eén van de locaties die we bezoeken tijdens de wande-
ling op 9 juni, is de Goudse Waag. Het stadsbestuur hield 
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toezicht op de kwaliteit van de Goudse kaas. De kazen 
werden gewogen in de Waag en verhandeld op de markt. 
Gouda kon vanaf 1667 het recht van de Waag voor vijf-
tien jaar pachten van de Hollandse Rekenkamer (en was 
pas in 1806 klaar met betalingen aan het Rijk). In 1669 
kon de Waag, ontworpen door Pieter Post, in gebruik 
worden genomen. Post heeft dat zelf niet meer meege-
maakt, want hij stierf vlak daarvoor. Hij ontwierp waar-
schijnlijk ook het reliëf in de voorgevel, dat vervaardigd 
is door beeldhouwer Bartholomeus Eggers. Op het reliëf 
staan mensen afgebeeld in een ruimte met zuilen en bo-
gen, die kaas wegen en notities maken. Vreemd genoeg 
is aan de rechterzijde ook een Arabier afgebeeld. Deze 
staat achter een tweede staande persoon, waarschijnlijk 
een koopman. Bij de restauratie was aanvankelijk niet 
duidelijk wat deze persoon in zijn linkerhand hield. Na 
bronnenonderzoek is gekozen de man een perkament-
rol in de hand te geven. Links en rechts van het reliëf 
staan wapens van Goudse burgemeesters. Er werden in 
de Waag allerlei producten gewogen; aan de hand van 
het gewicht werd de belasting geheven. Vanaf 1850 werd 
er alleen nog kaas gewogen. De bovenverdieping van de 
Waag werd tussen 1668 en 1907 door de Goudse schut-
terij gebruikt. Nu is er informatie te vinden over allerlei 
ambachten, zoals pijpen maken en kaarsen maken. En 
natuurlijk over de bereiding van kaas. 

 
Kaas(koppen)

Bij het maken van kaas worden de vaste stoffen in de 
melk (eiwitten, vetten en mineralen) gescheiden van het 
vocht. Er wordt aan de kaas stremsel, zuursel en zout 
toegevoegd tijdens de bereiding. Jonge kaas is 4 weken 
oud; oude kaas 10 tot 12 maanden. Tien liter melk levert 
één kilogram (Goudse) kaas op. Goudse kaas is de be-
kendste en meest gegeten kaas. Een Goudse kaas heeft 
de vorm van een wiel, weegt tussen de 1 en de 15 kg en 
heeft een vetgehalte van minstens 48% (gewoonlijk rond 
de 51%). De soort dankt de naam Goudse kaas aan het 
feit dat hij al eeuwenlang in Gouda wordt verhandeld. De 
geografische aanduiding ‘Gouda Holland’ is sinds okto-

ber 2010 volgens besluit van de Europese Commissie een 
beschermde aanduiding. Kaas met deze vermelding mag 
alleen Nederland als oorsprong hebben en moet gemaakt 
zijn van Nederlandse koemelk. ‘Kaaskoppen’ is een 
scheldwoord dat Gouwenaars niet aan de kaas te dan-
ken hebben, maar aan de kaastobbe, ook wel wring- of 
wrongelbak genoemd. Dat zijn de houten vaten waarin de 
kaas gemaakt wordt en die werden gefabriceerd door zo-
genaamde ‘koppendraaiers’. Men droeg de vaten tijdens 
boerenopstanden als hoofdbescherming. Gewapend 
met hooivorken en zeisen verdedigde men zo have en 
goed. Voor ieder hoofd had men wel een passende maat.  
 
Meer wetenswaardigheden over ambachten hoort u tij-
dens de stadswandeling op 9 juni. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij Miranda van Elswijk: mirandavanelswijk@
gmail.com / (0182) 58 14 76. 

De Waag (sahm)
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Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Dit voorjaar 
heeft de stad er een nieuw gilde bijgekregen: het Gouds 
Boek- en Drukkersgilde. 

Gouda kent een rijke geschiedenis op het gebied van 
de boekdrukkunst. Denk bijvoorbeeld aan Gheraert Leeu.  
Het Gouds Boek- en Drukkersgilde wil graag de grote 
cultuurhistorische rol die de Goudse drukkers heb-
ben gespeeld breder bekend maken en promoten. 
 
Aan de vooravond van Pinksteren 1474 drukte Gheraert 
Leeu zijn eerste boek aan de Markt te Gouda. Op 24 mei 
a.s. gaat het Gouds Boek en Drukkers Gilde feestelijk van 
start, o.a. met een kleine rondwandeling door Gouda 
langs locaties die Gheraert Leeu doet herleven. In muse-
umgoudA zal een kleine expositie te zien zijn

> boekendruk.goudanet.nl

Herman Herbers krijgt 
een gezicht

Onlangs is een belangrijk nieuw boek 
over de Goudse geschiedenis ver-
schenen. Met dit boek is een hiaat in 
de geschiedschrijving weggenomen. 
Het boek handelt over de zestiende-
eeuwse dominee Herman Herbers, 
die beschouwd mag worden als de 
grondlegger van de Goudse Reforma-
tie. In nauwe samenwerking met het 

stadsbestuur zorgde hij in de begintijd van de Reforma-
tie voor een mild geestelijk klimaat in de stad, dat veel 
ruimte bood voor het individuele geweten. Gouda werd 
zo de kraamkamer van de vrijzinnigheid of – zoals fel-
gereformeerde tegenstanders van Herbers het noemde – 
het ketternest van Holland. De ideeën van Herbers vorm-
den zelfs de basis voor een eigen Goudse catechismus, 
door zijn vijanden smalend aangeduid als een schoen die 
iedereen past

Van Herbers is geen portret bewaard gebleven en ook 
geen biografie. Kees Plaizier volgde de cursus Goudolo-
gie en raakte daarbij in de ban van de figuur Herbers. 
Hij besloot een diepgravend onderzoek naar hem in te 
stellen, in nauw overleg met de kerkhistoricus, dr. Paul 
Abels, docent Goudologie. Nu heeft hij hem een eigen 
gezicht gegeven. In zijn boek laat hij overtuigend zien 
dat Herbers met een bijzondere combinatie van vrijheid 
en bevindelijkheid een unieke plaats inneemt in de Ne-
derlandse kerkgeschiedenis. 

Kees Plaizier, Herman Herbers. Gouds predikant van 1582-
1607. Een mystieke weg, is uitgegeven door Historische 
Vereniging die Goude en kost €25 (leden van die Goude 
€22,50). Het is het  vijfendertigste deel van de verzame-
ling bijdragen van de vereniging. 

goudse historie in het nieuws uitgelezen 

Gouds Boek- en  
Drukkersgilde
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100 jaar Mozaïek Wonen
Ter gelegenheid van de jubilerende woningcorporatie 
Mozaïek Wonen schreef Ronald van der Wal het boekje 
Werkende in het belang der verbetering der volkshuis-
vesting 100 jaar Mozaïek Wonen. Het is een beknopte 
vertelling van de wordingsgeschiedenis van het huidige 
Mozaïek Wonen, dat voortkwam uit de woningcorpora-
ties Het Volksbelang, De Goede Woning, St. Jozef en Ons 
Ideaal. De eerste corporaties werkten hard om een einde 
te maken aan de soms mensonterende woonomstan-
digheden van de lagere klassen in Gouda. Tot de eerste 
projecten behoorden Het Rode Dorp, de Jozefbuurt. 
Daarna hebben de organisaties in alle wijken complexen 
van goedkope huurwoningen gebouwd. Maar niet alleen 
daar, ook in de binnenstad hebben de woningcorpora-
ties in het kader van de stadsvernieuwing een promi-
nente rol gespeeld. Het boekje is een eigen uitgave van 
Mozaïek Wonen. 

De eerste woonblokken in de Heesterbuurt in Bloemendaal, begin jaren 
zeventig (foto: Mozaïek Wonen)

Verhalen van Gouda

In maart verscheen ook het boek 
‘Verhalen van Gouda’. Dit boek 
bestrijkt de geschiedenis van de 
stad vanaf het prille begin tot op 
de dag van vandaag in elf perio-
den. Iedere periode wordt inge-
leid met een verhaal over kinde-
ren uit die tijd, geschreven door 

de bekende kinderboekenschrijfster Vivian den Hollan-
der en geïllustreerd door Herre Methorst. De verhalen 
gaan vergezeld van een historische toelichting, waarin 
de ontwikkeling van de stad, de burgerlijke samenleving, 
nijverheid, geloof en bestuur in die tijd toegelicht wor-
den. Deze historische beschouwingen zijn geschreven 
door een keur aan Goudse historici. Achter in het boek 
wordt met een tijdbalk de verhouding van alle verhalen 
tot de 40 vensters van www.goudsecanon.nl, de inter-
netwebsite van de Goudse Canon, en de vensters van de 
Canon van Nederland aangegeven. Zo ontstaat een hel-
der beeld van de ontwikkeling van de stad Gouda afgezet 
tegen de algemene landelijke geschiedenis. Het boek is 
zeer geschikt voor de individuele jonge lezer maar ook 
voor onderwijs in de geschiedenis van de eigen omge-
ving, zoals dat tegenwoordig weliswaar niet wettelijk 
verplicht maar toch dringend geadviseerd wordt in de 
bovenbouw van de basisschool. Dat neemt niet weg dat 
het boek ook voor volwassenen heel leuk en leerzaam 
kan zijn. 

Het boek is een gezamenlijke productie van het Histo-
risch Platform (het samenwerkingsverband van Goudse 
erfoedinstellingen en de historische en archeologische 
verenigingen) en de Brede School. 

Het boek is te koop bij de boekhandel en kost € 14,90

Feestelijke uitreiking van het boek Verhalen van Gouda, in het midden 
op de achterste rij, projectleidster Marianne van der Veer en voorzit-
ter van het Historisch Platform Dolp Blussé. (Foto: Thea Worgdragen)

uitgelezen 
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Peter van Eijkelenburg

‘In het voorjaar van 1943 was ik aan het werk als huis-
schilder in het joods bejaardenhuis aan de Oosthaven. 
Daar was de sfeer toen nog niet echt angstig, ondanks 
de dreigingen. Het was er gezellig, huiselijk. De meeste 
bewoners hadden niet in de gaten wat hen mogelijk te 
wachten stond. Hoewel veel mensen daar al gevlucht 
waren uit Duitsland. En de mensen die iets voelden aan-
komen, konden nergens heen.

Wel waren enkele bewoners die het zich 
konden veroorloven, al vertrokken naar 
Engeland. Op ‘n vrijdagmiddag in april 
1943 dronk ik nog gezellig een bakje kof-
fie met mensen daar, en zette alvast m’n 
kwasten en potten verf klaar voor de vol-
gende week.

Die maandagochtend kwam ik niets 
vermoedend binnen, en was het hele ge-
bouw leeg. Vrijdagavond was volkomen 
onverwacht de grote razzia gewest, alle 
bewoners weggevoerd. Ook voor mij ’n 
vreselijke ervaring. Een korte maar ver-
schrikkelijke episode in mijn leven. Ik heb 
vanaf die dag niet meer kunnen werken in 
dat gebouw en volgens mij heb ik daarna 

zelfs nooit meer als huisschilder gewerkt.
Kort geleden kreeg ik van een kennis een uitnodiging 

om mee te gaan eten in een inloophuis aan de Oostha-
ven. Domino heet dat adres, ik kende het niet. Ik daar 
naar toe. Bleek het te gaan om hetzelfde gebouw als 

Hans van den Broek 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 Hans van den Broek (1919)

waarin in de oorlog de joden woonden die ik zo goed 
had leren kennen. Sinds de razzia in 1943 was ik nooit 
meer in het gebouw geweest. Het greep me erg aan en ik 
sloeg helemaal dicht. Het eten heeft me niet gesmaakt.

Het is trouwens alsof de oorlog mij altijd achtervolgt. 
Laatst was ik in het ziekenhuis voor een kleinigheid. Het 
was aan het eind van de middag. De behandelend spe-
cialist had blijkbaar alle tijd, want toen hij met me klaar 
was vroeg hij wat ik in de oorlog had gedaan. Soldaat 
geweest, zei ik naar waarheid, plus twee keer op trans-
port gesteld naar Duitsland en twee keer terug weten te 
komen.

Hij wilde dat weten omdat zijn vader ongeveer mijn 
leeftijd had. Die vader had bijna nooit iets over zijn oor-
logsjaren willen vertellen, zei deze dokter. Alleen dat hij 
bij IG Farben had gewerkt. Toen ging mij natuurlijk een 
lichtje op: als je daar hebt gewerkt en je wilt er niets 
over vertellen tegen je kinderen, dan ben je waarschijn-

‘Een scheet en  
drie knikkers’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

Vader Marinus (‘Rien‘) van den 
Broek. (collectie Van den Broek)
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lijk vrijwillig naar Duitsland gegaan om daar te werken! 
En heb je geweten van het maken van die dodelijke gas-
sen daar.

Architect Jo van den Broek

Ik ben geboren in Moordrecht, als een van de acht kinde-
ren van huisschilder Rien van den Broek, die begin jaren 
twintig van de vorige eeuw een bestaand schildersbedrijf 
overnam. Voor 5000 gulden, inclusief werkplaats en wo-
ning. Zijn zaken gingen aanvankelijk heel best. Zo goed 
dat hij besloot uit te breiden met een nieuwe verffabriek. 
Die kwam te staan aan de dijk in Moordrecht, op de plek 
van een voormalige asschuur. Hij liet aan de andere kant 
van de dijk een landhuis bouwen. Architect van fabriek 
en huis was zijn neef Jo van den Broek, later een beroem-
de naam. De fabriek en het huis staan er nog.

In de crisistijd gingen de zaken hard achteruit. In 1929 
liep het voor het bedrijf van mijn vader helemaal fout 
en kwam er een gedwongen verkoop, met een minimale 
opbrengst. Via-via zijn we daarna in Gouda terechtge-
komen. Aan de Tollensstraat 99, een winkel met een 
bovenhuis. Volgens mij zit er nu een frietttent in. Mijn 
moeder, Jo van der Gaag, begon er een drogisterij. De 
naam werd Rio, een samentrekking van hun voornamen. 
De drogisterij verkocht natuurlijk ook verfspullen. En 
mijn vader werd weer zelfstandig huisschilder. 

Peren stelen

Ik ging naar school 8, aan de Prins Hendrikstraat. Niet 
alle scholen hadden toen een naam, wel een cijfer. Aan 
de Snoystraat was school 7. Wij hadden directeur To-
rensma. Een heel strenge man, uit de Krugerlaan. Bij hem 
leerde je goed, en je moest je best doen. Ik was eigen-
lijk linkshandig, maar we moesten met rechts schrijven. 
Anders kon je een ferme tik op je vingers krijgen met de 
lineaal. En als ik de juf lastig viel of niet luisterde, moest 
ik een tijd in de hoek van de klas staan.

Daarna natuurlijk de ambachtsschool, toen nog aan de 
Houtmansgracht, bij het zwembad en de groenteveiling. 
Peren stelen, dat was onze sport. De school verhuisde 

al snel naar de Graaf Florisweg, dat prachtige gebouw. 
Directeur Swanenberg. Natuurlijk deed ik de richting 
schilderen, drie jaar lang, mijn broer Arend deed dat ook 
al daar.

 
Ik ben een hele goeie schilder geworden, net als mijn va-
der. Ik kon houten en marmeren als de beste. Aan de 
Huygenskade heb ik de hallen van veel huizen gemar-
merd, net echt. Maar mijn eerste baantje als schilder was 
’n slecht begin. Dat was bij een autospuiterij op Stolwijk. 
Vrachtauto’s letteren, dus de naam van de eigenaar op 
de portieren schilderen. Op de avond van mijn eerste 
werkdag moest ik een wedstrijd voetballen voor ona, 
mijn club. Dus moest ik om half zes vertrekken van het 
werk. Dat mocht niet van de baas, maar ik ging. Dan hoef 
je morgen niet meer terug te komen, zei hij. Natuurlijk 
zorgde ik dat ik de volgende ochtend toch om zeven uur 

De verffabriek die Rien van Broek in de jaren ’20 liet bouwen net voor 
Moordrecht. (collectie Van den Broek )

Zes van de kinderen Van den Broek: van rechtsaf: Nel, Arend, Hans, Ri-
nus, Annie, Jan. Later kwamen nog Leen en Ina. (collectie Van den Broek)



67

Ti
di

ng
e 

20
12

67

op het bedrijf was. Jan van der Vlist, de baas van die 
spuiterij, stuurde me resoluut weg. Dus was ik al na één 
dag werkloos.

Wat nu te doen? Ik had eigenlijk altijd al schipper wil-
len worden. Daarom fietste ik die vroege ochtend vanaf 
Stolwijk door naar het veer van Schoonhoven, om naar 
de schepen op de Lek te kijken. Later die dag kreeg ik 
thuis de wind van voren. Mijn vader zei: nu ben ik die 
goede klant in Stolwijk kwijt. Bleek Van der Vlist zijn au-
tolakken altijd bij mijn vader te hebben betrokken!

Mijn laatste betrekking als huisschilder, voor ik in mi-
litaire dienst moest, was bij de firma Buitelaar in Wad-
dinxveen. Onderhoudsschilderwerk aan de huizen van 
Waterstaat bij de Julianasluis. We moesten de plafonds 
vier keer doen. Mijn vader deed me een methode aan 
de hand waarbij het in twee keer ook afdoende was. Het 
was aangenomen werk. Dus op die manier hebben we 
daar leuk verdiend.

ONA

Als jonge jongen wilde ik graag voetballen en als je in de 
Korte Akkeren woonde, kwam je vanzelf bij ona terecht. 
Vijf cent per week contributie, voor werklozen de helft. 
Piet Verkley haalde het geld bij je thuis op. Hij stond ook 
altijd in de kantine, met z’n vrouw. 

Er waren vijf elftallen voor de jeugd. Vanaf de junio-
ren kwam je in ona-4, en tenslotte speelde ik in ona-1. 
Vijf keer kampioen geworden met het eerste elftal, in de 
competitie knvb-Zuid-Holland. We speelden in Leiden, 
Rotterdam, Den Haag. hvv, dat was dé club van Den 
Haag toen. Zoals Olympia dé club van Gouda was. Mijn 
ona-collega Dick de Jong stapte over naar Olympia. Zijn 
vader had een sigarettenwinkel in Korte Akkeren. Met 
als gevolg dat de trouwe klanten van die tabakswinkel 
er niet meer kwamen. Zo hecht waren de Korte Akkeren-
bewoners gebonden aan ona. Dus kwam Dick na twee 
jaar Olympia weer met hangende pootjes terug bij ona.

Ik stond altijd links- of rechtsbuiten. Was de grote 
doelpuntenmaker. Hoe spannender het werd, hoe har-
der ik werkte. In het veld heel snel en ik had veel adem. 
Veel grote jongens van ona zijn later in het rusthuis ge-

komen met hoofdletsel door het vele koppen naar de 
bal. Ik deed dat nooit, maar de verdedigers moesten wel. 
Op zo’n bal zaten veters, als je die ’n beetje flink op je 
schedel kreeg, nou, dan wist je het wel.

In mijn tijd bij ona was Rokus Biesheuvel een van de 
besten. Hij was linksbinnen. Die ging werkelijk als een 
vlinder over het veld. Totdat hij in Den Haag in een oude 
tankgracht viel, vol met prikkeldraad. Daar heeft-ie drie 
weken gelegen voordat hij gevonden werd. Bij zijn be-
grafenis waren tweeduizend mensen. 

Goed meisje

De geweldigste trainer bij ona was De Hosson, uit 
Utrecht. Hij zei: je eet vóór de wedstrijd geen aardap-
pelen, en je hebt dan geen wijf in je bed. Ik hield me aan 
die regel van De Hosson. Ik had een goed meisje, lid van 
de handbalvereniging Vires et Celeritas. Speelde toen op 
het gsv-terrein. Dus zij dacht op vrijdag en zaterdag ook 
aan niks anders dan aan de sport van dat weekeinde.

We zijn met ona als amateurclub doorgedrongen tot 
de eerste klasse van de knvb landelijk, maar toen kwam 
het betaald voetbal op. Twee mensen hebben dat bij 
ONA doorgedrukt als geldschieter: schroothandelaar 
Nobel en ikzelf. Ik had inmiddels de verfhandel van mijn 
vader overgenomen, dus ik kon zelf over m’n geld be-
schikken. Een Vuurvast-directeur zou ook meedoen, 
maar hij was een Gouda-man, dus die mocht niet.

Nel met dochters Betty (midden) en Hanneke in het Bergen van  
IJzendoornpark (foto Hans van den Broek )
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Voor dat betaald voetbal moest je 
toen twee dagen per week trainen. 
Daar had ik geen tijd voor, want ik 
moest het bedrijf leiden. Dus ging ik 
terug naar het tweede elftal, om alleen 
nog voor mijn lol te voetballen. 

Ten westen van Gouda, in de weilan-
den waar nu Westergouwe moet ko-
men, lagen twee voetbalvelden van de 
Garenspinnerij. Ik stelde voor dat ona 
die over zou nemen. Dat werd oorlog. 
Want het zou te ver zijn voor spelers 
en supporters, die op de fiets aange-
wezen waren. Ik had makkelijk praten, 
zeiden ze, want ik had als een van de 
weinigen een auto.

Ik zei: we moeten een regionale club 
worden, dan krijgen we spelers uit 
omliggende plaatsen in onze elftallen 
en komen hun supporters naar Gouda 
om hen hier te zien spelen. Zo krijgen 
wel veel meer bezoekers bij de wed-
strijden. Die konden dan veel makke-
lijker ons veld bereiken, met bussen en 
eigen auto’s. Per slot ging het allemaal 
niet door, ona stapte uit het betaald 
voetbal, en hebben Nobel en ik veel 
geld aan de knvb moeten afbetalen.

Oorlog

Vanaf 1939 was ik soldaat, bij de infan-
terie in Bergen op Zoom. Je proefde al 
de komende oorlog. Hitler begon ver-
velend te worden. Het gebroken ge-
weertje was in Nederland afgeschaft. 
Nieuwe kazernes werden gebouwd. Ik 
kwam terecht in het derde grensbatal-
jon, bij de Wouwse Plantage, om de 

Hans van den Broek (foto: Cornelis de Keizer, 
Empire Imaging)
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duurd. Tot ik opnieuw een vriend uit Gouda tegenkwam. 
Jan Brandse, die ik kende van ona en van de aardewerk-
fabriek. We besloten om samen terug naar Gouda te lo-
pen. We kwamen langs de Kralingseplas en zagen daar al 
enorm veel materieel van de Duitsers staan. Ik dacht: dat 
wordt nog wat de komende jaren.

Tussen grote groepen Rotterdammers liepen we via 
Moordrecht op Gouda aan. Bij de Julianasluis stond het 
zwart van de Gouwenaars om de vluchtelingen van het 
bombardement op Rotterdam op te wachten. Ik zag er 
mijn broer Leen tussen en hij herkende mij. Zonder iets 
te zeggen rende hij meteen zo snel hij kon naar huis om 
te zeggen dat ik in aantocht was. Daar zat iedereen, in 
de huiskamer, en ook mijn meisje, Nel van den Berg, uit 

grens met België te bewaken. Vooral een brug over het 
riviertje De Zoom, die we hadden ondermijnd. Op 10 mei 
1940 stond ik ’s ochtend vroeg op wacht, toen de aanval 
op het naburige vliegveld Woensdrecht kwam. 

Ik had mijn fiets in een schuur van een boer in de buurt, 
en ik zou daarmee voor het pinksterweekeinde naar 
Gouda teruggaan. Dat ging dus mooi niet door. Er kwam 
een motor-ordonnans met de opdracht om de brug te 
laten springen. Dat hebben we gedaan, hoewel het onzin 
was, vonden wij. Daarna moesten we naar de weg van 
Bergen op Zoom naar Roosendaal gaan. In vrachtauto’s 
die van kermisgasten gevorderd waren, gingen we op 
weg naar Rotterdam. Maar de brug bij Moerdijk was al 
bezet door Duitse parachutisten. Dus we moesten om 
via Oud Beijerland, en met een pontje naar Rhoon. Die 
nacht, in de mist in het veld, dachten we weer Duitse 
para’s te zien, maar bij het ochtendgloren bleken het 
koeien te zijn. We hadden niks meer te eten en waren 
slecht bewapend. In Rhoon werden we ingekwartierd bij 
een heel oud vrouwtje. 

We kwamen in Krimpen aan de IJssel terecht, waar we 
met het pontje van de vader van Kees Verkerk konden 
oversteken naar Capelle. We werden er gearresteerd op 
verdenking van desertie. Want we hadden onze volko-
men gescheurde en versleten uniformen inmiddels ver-
vangen door burgerkleren, die we in Rhoon van bewo-
ners hadden gekregen. We zagen er uit als schooiers. Ze 
brachten ons naar een kazerne in Rotterdam.

Daar zag ik een goede vriend van me uit Gouda. Hij zei 
tegen de commandant: ik ken die lui, die kun je vertrou-
wen. Dat was onze redding. Anders waren we neerge-
knald. Nu werden we gelegerd bij de Vier Leeuwenbrug 
in het centrum van Rotterdam, bij het Witte Huis. 

 
 Nel van den Berg

Tot het bombardement, op 14 mei. We zaten bij de 
Maasbruggen, tussen de Duitse para’s. Dat was ons 
tweede geluk, bescherming door de nabijheid van die 
Duitsers! Maar na de verschrikkingen van het bombarde-
ment moesten we natuurlijk het centrum in, om mensen 
te redden en te helpen. Dat heeft voor ons vier dagen ge-

Het winkelpand in Korte Akkeren, Tollensstraat, waar in de jaren 
veertig en vijftig drogist/verfwinkel Rio gevestigd was. (foto Cornelis de 
Keizer, Empire Imaging)
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op de trein naar Keulen. We spraken af: de eerste keer 
dat deze trein stopt, springen we er uit en we zien wel. 
Die eerste stop bleek in Düren, en we konden er uit. 
Onze papieren gooiden we natuurlijk weg. We werden 
opgepakt, door de Hitlerjügend notabene.

Ik zei dat ik botermaker was, bij de Producent in Gou-
da. Ach, de Producent, die kende m’n ondervrager wel. 
Hij belde naar een naburige melkfabriek en ja, die kon 
twee frisse jonge krachten wel gebruiken. In een grote 
Mercedes werden we er naar toe gebracht. Jan kon be-
ginnen als uitgever van de melk, en ik als buttermacher. 
Hoewel ik natuurlijk helemaal niets van dat beroep wist.

We woonden in het huis van een pensionhoudster. We 
pikten boter uit de fabriek en brachten dat naar de bak-
ker van het dorp, zodat we voor brood konden ruilen. Wij 
hadden het veel beter dan onze families thuis !

Ik werd er hulpchauffeur op de grote vrachtwagens van 
die Duitse melkfabriek. Het hele Rijnland heb ik door-
kruist, te midden van alle oorlogsverwoestingen daar. 
Tot ik het bericht kreeg over de dood van mijn vader. Ik 
geloofde het eerst niet, maar de Duitsers zeiden ik naar 
huis mocht, vanwege zijn overlijden. Jan Brandse moest 
blijven. Ik ging op pad, per trein, en kwam tot Venlo. 
Volgende dag verder naar Gouda. Daar hoorde ik dat ik 
inderdaad m’n vader kwijt was.

Tienduizend rollen behang

Dus als jonge vent van 24 jaar moest ik zijn verfgroothan-
del voortzetten. Dat was in feite een soort regionaal ver-
koopkanaal van Sikkens. Verffabriek Van der Linden aan 
de Lange Tiendeweg had die vertegenwoordiging eerst in 
handen, maar ging failliet. Dus kwam dit district vrij. Sik-
kens vroeg eerst aan glas- en verfwinkel H.D. Tamse aan 
de Naaierstraat om het over te nemen. Maar Tamse had 
werk zat en noemde de naam van mijn vader. Zodoende 
kreeg hij het officiële vertegenwoordigerschap van Sik-
kens. Dat ging al snel crescendo. En vanaf eind 1943 was 
het mijn zaak. 

Begin 1944 kon ik goedkoop tienduizend rollen behang 
kopen, bij Van Dam op de Tiendeweg. De hongerwinter 
zat er aan te komen. Weinig voedsel meer. Ruilhandel 

de Groeneweg. Haar vader was ook huisschilder, en haar 
moeder werkte bij drankzaak Van den Hondel.

Ik werd meteen na thuiskomst, aan het begin van de 
oorlog, weer huisschilder. Totdat ik bijna drie jaar la-
ter op die maandagochtend in het plotseling helemaal 
lege joods bejaardenhuis aan de Oosthaven kwam, waar 
ik twee dagen terug nog leuk een kopje koffie gedron-
ken had met de bewoners. Toen kon ik het niet meer 
opbrengen. Ik ging bij mijn vader werken, in zijn verf-
groothandel. Gewoon veel sjouwwerk, alle schilders die 
langskwamen aan nieuwe materialen helpen. 

Vader verongelukt

Later in dat jaar 1943 overleed mijn vader plotseling 
door een ongeluk. Hij kwam ’s avonds vanaf het station 
lopend naar huis. Het was uiteraard verduistering. Hij 
verstapte zich ergens en viel in een sloot. Ik zat toen in-
middels in Duitsland, als dwangarbeider. Ik was in Gouda 
opgepakt en ging per trein naar Vught, het doorgangs-
kamp. Maar onderweg wist ik te ontsnappen en was drie 
uur later weer thuis. Ik dook onder, in ons eigen huis, 
met als bergplaats de kruipruimte onder de vloer. Na zes 
weken stonden de landwachters voor de deur, wel zes 
man sterk. Onder de vloer kruipen lukte niet meer. Dus 
ik moest me melden bij het arbeidsbureau aan de Turf-
markt, voor werk in Duitsland. De directeur daar, Dijks-
hoorn, van Olympia, kende mij als ONA-voetballer. Hij 
stuurde me naar huis.

Een paar dagen later werd ik toch opgeroepen voor 
werk in Duitsland. Ik had er geen zin in. Kookte een ketel 
water en gooide dat in de achtertuin over mijn rechter-
been. Voelde er niks van, zal wel de zenuwen geweest 
zijn. Met die verbrande poot ging ik naar dokter Bik . Die 
zat in het verzet, maar dat wist bijna niemand. Hij zou 
er wat aan doen. Hij doopte verband in suikerwater en 
deed dat om m’n been. Moest ik vier dagen laten zit-
ten, anders zou ik definitief een gat in het been krijgen. 
Na drie dagen begon het vreselijk te stinken en kreeg ik 
nieuw verband. Dat heb ik zeven weken volgehouden, 
maar toen was ik toch de klos.

Samen met weer Jan Brandse moest ik naar Duitsland, 
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was de uitkomst. Dus ik ging met rollen behang achter 
op de fiets de Krimpenerwaard in. In het voorjaar hielden 
de boerinnen grote schoonmaak, en wilden dan alles in 
huis fris en nieuw. Ze wilden mijn behang wel ruilen voor 
de producten van hun boerenbedrijfjes. Ik kwam elke rit 
met boter, kaas en eieren terug. Die konden we hier in 
de stad weer ruilen bij de bakker en de slager.

Op zeker moment werd ik gearresteerd op verdenking 
van zwarte handel. Opgesloten op het politiebureau. 
Mijn broer kwam me tarwebrood brengen, goed be-
smeerd met boter. De ogen van de agent vielen uit z’n 
kassen. Dus ik zei tegen Leen: morgen iets minder dik 
besmeren.

SD-er Han Balvert

In die tijd kwam ik ook in contact met de Balvert, het 
beruchte SD-lid hier. Zijn moeder kwam altijd al in onze 
drogisterij Rio voor pillen. In de laatste oorlogsjaren 
mocht ik elke twee dagen bij Balvert op z’n boerderij een 
liter melk halen. En hij kwam in onze winkel jachtlak ha-
len, voor een Duitser die hier een bootje had.

Dus we kenden hem goed, en we wisten wat hij uit-
spookte voor de Duitsers. Hij kwam bij ons altijd aan de 
zijdeur. Als hij aanbelde, sidderden we, iedereen was als 
de dood voor hem. Van zijn slachtoffer, de jonge Wad-
dinxveense verzetsman Toon Pille, lag het monument 
hier vlakbij langs de Jamessingel, op de plek waar hij eind 
september 1944 vermoord is. Dat is nu verplaatst naar 
het kleine plantsoentje aan de voet van dit appartemen-
tengebouw aan de Ronsseweg en Ridder van Catsweg. Ik 
zei het al: de oorlog verlaat je nooit meer.

 
Kunstuitleen 

In 1946 zijn Nel en ik getrouwd. We gingen wonen aan de 
P.C. Hooftstraat, bij dat kleine parkje aan het begin van 
de Bosweg. Ik wist dat daar een woning vrij zou komen 
en wij trokken er min of meer illegaal in. Het was de tijd 
van grote woningnood. De woningbouwvereniging zei 
dat we alleen mochten blijven als we inwoning namen. 
Toen hebben we mijn schoonvader en het kleine broertje 
van Nel in huis genomen. Anders hadden we onbekende 
inwoners toegewezen gekregen.

De verfhandel verhuisde ik van de Tollensstraat naar 
de Blekerssingel 40. Ik liet er op het terrein van een 
voormalige wasserij een flinke winkel bouwen, met twee 
bovenwoningen, voor ons en voor mijn schoonvader. Het 
is het pand waar later de kunstuitleen in kwam. Ik maak-
te er een zelfbedieningswinkel van. Men dacht dat ik gek 
geworden was, het zou alleen maar diefstal uitlokken. 
Maar niks daarvan. 

Het wonen aan de Blekerssingel beviel na een paar jaar 
toch niet meer zo goed. Het was wel erg rumoerig met 
al dat verkeer op straat. En de mensen die wisten dat wij 
boven de winkel woonden, belden gewoon bij ons aan 

Dit pand aan de Blekerssingel waar nu al jarenlang de Kunstuitleen is 
gevestigd, liet Hans van den Broek bouwen in de jaren vijftig voor zijn 
verfgroothandel, met bovenwoningen voor zijn gezin en dat van zijn 
schoonvader. ( foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging )
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maker houd je bij je leest, is de uitdrukking. Dat heb ik 
helaas niet gedaan. Ik ging investeren in vastgoed en dat 
had ik beter niet kunnen doen. Want het bleek dat op het 
perceel van die boerderij een rioolwaterzuivering moest 
komen. Dat wist ik niet, toen we tot aankoop besloten. 
We hebben geprocedeerd tot en met de Raad van Sta-
te. Maar we verloren. Ik had een zwakke advocaat. We 
moesten wijken voor het algemeen belang, zei de voor-
zitter, oud-burgemeester Polak van Amsterdam.

We hadden voor de boerderij en het stuk land zeven 
ton betaald. Taxatiewaarde vóór het nieuws over de ko-
mende gedwongen verkoop was negen ton. We kregen 
uiteindelijk 135.000 gulden. Een scheet en drie knikkers.

Door die tegenslag moesten we ook ons huis aan de 
Ridder van Catsweg verkopen. Want ik zat klemvast aan 
de bank, met een hypotheek tegen glijdende rente, in 
plaats van een vaste rente. Weer ’n vergissing gemaakt..

Heling 

Het ligt in mijn aard om altijd alles uit te zoeken. Mis-
schien wel extra na die sof in Waddinxveen. Ik loop altijd 
tegen rare zaken aan. Nu weer met de parkeerplaatsen bij 
dit woongebouw aan de Ronsseweg. Die waren altijd gra-
tis voor de bewoners. Maar nu moeten we een parkeer-
plek huren en zijn er parkeervakken bij ons woongebouw 
in de vrije verkoop. Met het oog op mensen die verder 
willen reizen met de trein, omdat we hier tegenover het 
station zitten. Gestolen van ons, die parkeerplaatsen, 
dus in feite een geval van heling door de gemeente. We 
zoeken het nog uit, we hebben een advocaat ingescha-
keld, ik denk dat we het gaan winnen.’

als de winkel dicht was en zij dringend materiaal nodig 
hadden.

Witte bungalow

Aan het Crabethpark stond een mooie witte bungalow. 
Daar woonde directeur De Jong van de Goudse Verze-
keringen. Toen hij stierf kwam de bungalow te koop. Ik 
had er wel zin in, maar Nel zei: je bent gek. Zij vond het 
een te grote stap. Ik wilde toch gaan kijken. Geen geb-
betjes, zei ze, en ze wilde niet mee. Ik vond het prachtig 
en wilde het kopen. Zo is het gegaan ook. 

Jaren later wilde Goudse Verzekeringen het toenma-
lige kantoor uitbreiden. Dat kon niet zonder sloop van 
onze bungalow. Anders zou het bedrijf naar Zoetermeer 
verhuizen. Het huis van onze buurman Van Jolingen zou 
ook tegen de vlakte moeten voor het nieuwe kantoor van 
De Goudse. Hij verkocht z’n huis al vrij snel, terwijl we 
eigenlijk samen op zouden trekken, om de verkoopprijs 
zo hoog mogelijk te krijgen. Maar uiteindelijk hebben 
Nel en ik er toch flink op verdiend. Wij waren per slot 
maar gewone mensen.

Ons gezin verhuisde naar de Ridder van Catsweg, een 
prachtig mooi huis met uitzicht, in een blokje van twee. 
En voor de winkel liet ik een pand bouwen op de Nieuwe 
Haven, op de bovenverdieping kwam een meubelmaker.

 
Opgelicht

Voor onze dochter Hanneke, die heel goed was in dres-
suurrijden en dus ruimte nodig had voor haar paarden, 
kochten we veel later een boerderij buiten Waddinxveen. 
Daarmee ben ik opgelicht door twee makelaars. Schoen-
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lezingen
Maandagavond 4 juni verzorgt de historicus Luc Panhuij-
sen een lezing over het Rampjaar 1672. In 2009 verscheen 
een veel geprezen boek van zijn hand van hetzelfde onder-
werp. In zijn lezing zal hij speciale aandacht schenken aan 
de situatie in Gouda. 

Maandag 3 september staat de lezing in het teken van 
de Open Monumentendag. De lezing wordt verzorgd 
door Carla Oldenburger en heeft als onderwerp ‘Groen van 
toen’. 

Maandag 26 november verzorgt Arjan van ’t Riet een 
lezing over turfwinning.

De locatie van de lezingen is Zaal Concordia, Westhaven 27.

stadswandeling 
Zaterdag 9 juni zal de 3e editie van de stadswandeling 
plaatsvinden. De wandeling staat in het teken van Ambach-
ten. Onder leiding van deskundige gidsen wordt u langs een 
aantal karakteristieke punten in de stad geleid. 

U dient zich vooraf aan te melden bij Miranda van Elswijk: 
mirandavanelswijk@gmail.com / (0182) 58 14 76. 

AgendaAuteurs

Henk Kauffman is medewerker van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie en als vrijwilliger 
verbonden aan de afdeling Gouda e.o. van het 
Rode Kruis Nederland.

Paul Abels is historicus en redactielid van de 
 Tidinge. Hij verzorgt de rubriek Goudana.

Imelda van der Linden is redactielid, stadsgids en 
verzorgt sinds kort een cursus kunstgeschiedenis.

Miranda van Elswijk, verzorgt de Nieuwsbrief van 
die Goude en coördineert jaarlijks de stadswande-
ling.

Peter van Eijkelenburg is vaste medewerker van 
dit blad en verzorgt de rubriek Gouwe Verhalen.



74

Ti
di

ng
e 

20
12

Het Rode Kruis in Gouda en omstreken 1870-1945

Goudana: Dirck Doncker in het licht gezet

MuseumStuk: Herstukje

Stadswandeling Ambachten in Gouda

Goudse historie in het Nieuws

Uitgelezen

Gouwe Verhalen: Hans van den Broek

43

53

59

61

63

64

65

tijdschrift van de historische vereniging die Goude


