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In februari 1886 verwelkomde de stad Gouda 
haar nieuwe commissaris van politie, Jan 
Willem Tuinenburg. Hij was slechts vier jaar 
in Gouda werkzaam, maar ondanks dit korte 
verblijf was zijn invloed duidelijk merkbaar. 
Tuinenburg was een ambitieus en gedreven 
politieman. Bovenal ontpopte hij zich als 
een hervormer die de gebrekkige negen-
tiende eeuwse politieorganisatie naar een 
een hoger peil wilde tillen. In 1886 richtte 
hij het eerste politievaktijdschrift van Neder-
land op De Nederlandsche Politiegids. Een 
jaar later stond hij aan de wieg van de eerste 
Nederlandse politiebond, de Algemeene 
Nederlandsche Politiebond. Na alle succes-
sen nam zijn leven vanaf 1890 plotseling een 
andere wending. Dit artikel beschrijft het 
turbulente leven van deze politieman. 

Een politieloopbaan

Tuinenburg werd in 1845 in Den Haag geboren als zoon 
van een welgestelde logementhouder. Van zijn zes broers 
zochten er maar liefst vier hun heil in Nederlands-Indië, 
vier als soldaat bij het Koninklijk Nederlandsch Indisch 
Leger en één als handelsagent. Na zijn middelbare school-
tijd koos Jan Willem in 1870 voor een functie bij de poli-

tie. Foto’s uit die tijd laten ook zien dat Tuinenburg zich 
in ieder geval qua uiterlijk goed aan de toenmalige poli-
tiecultuur wist aan te passen. Hij had een fors postuur en 
droeg een imposante snor.

Tuinenburg leerde het politievak als inspecteur. In 
1876 werd hij benoemd tot commissaris van politie in het 
Friese Dokkum. Daar ontmoette hij Minke Zelle, met wie 
hij in 1877 in het huwelijk trad. Een nichtje van haar ver-
wierf later wereldwijde bekendheid als de spionne Mata 
Hari.1 Commissaris van politie was een functie met aan-
zien. Tuinenburg behoorde tot de notabelen van de stad. 

Jan Willem Tuinenburg (Nederlands Politiemuseum)

1. Met dank aan A. Tuinenburg die de genealogische gegevens van 
de familie Tuinenburg beschikbaar stelde. 
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Hij trad onder meer toe tot de lokale Orde van Vrijmet-
selaars, een voorrecht dat alleen aan de lokale elite was 
voorbehouden. Aan het begin van de jaren tachtig stapte 
hij over naar de gemeentepolitie van Bolsward. 

Vanuit zijn leidinggevende positie kwam Tuinenburg 
steeds meer tot de conclusie dat de Nederlandse poli-
tie ernstig te wensen overliet. In deze tijd was de poli-
tiezorg vrijwel geheel in handen van de gemeenten. De 
burgemeester was niet alleen verantwoordelijk voor de 
handhaving van de openbare orde in zijn gemeente maar 
ook voor het beheer van de lokale politieorganisatie. Dit 
betekende dat de politiezorg in de gemeente geheel uit 
de gemeentekas moest worden betaald. Het rijk sprong 
niet of nauwelijks bij. Een goede politiezorg kostte geld, 
maar over het algemeen waren de gemeentebesturen 
weinig geneigd tot grote uitgaven. De politie was vaak 
een sluitpost op de begroting. Veel politiekorpsen waren 
daarom onder de maat. Dit uitte zich onder meer in de 
sterkte. Vaak was het aantal agenten ontoereikend om 
een adequate politiezorg in de gemeente uit te oefenen. 
De financiële krapte drukte zich ook uit in de arbeids-
voorwaarden. De agenten maakten lange werkdagen 
en kregen relatief weinig betaald voor het inspannende 
werk dat zij verrichten. Een geschoolde arbeider ver-
diende meer. Omdat iedere gemeente zelf zijn politie 
beheerde, verschilden de bezoldiging en de arbeidstij-
den per gemeente. 

De geringe belangstelling voor de politie laat zich onder 
meer verklaren door het feit dat het relatief rustige tijden 
waren, waardoor de noodzaak voor een professioneel 
politieapparaat goeddeels ontbrak. Bovendien kon men 
altijd terugvallen op de lokale schutterij en desnoods op 
het leger dat veelvuldig bijstand verleende.  

Ook over het peil van de politieman viel veel, doch 
weinig goeds te vertellen. Er werden in die tijd vrijwel 
geen eisen gesteld aan de functie van politieagent. Een 
bewijs van goed gedrag, verstrekt door de commissaris 
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De verscheidenheid binnen de Nederlandse politie was onder meer terug 
te zien in de verschillen in uniformering en uitrusting. Hier een catalogus 
waaruit de gemeenten een keuze konden maken. 
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van politie of de burgemeester, was voldoende om te 
worden aangenomen. Zoals de Amsterdamse hoofdcom-
missaris Versteegh aangaf waren de voornaamste eisen: 
“lichaamskracht, een paar grote handen waarmede ruw 
werd geduwd of tot arrestatie werd overgegaan, en in 
het algemeen een ruw en onbesuisd optreden”.2

De meeste agenten hadden slechts de lagere school 
doorlopen. Sommigen konden nauwelijks lezen en schrij-
ven. Een politieopleiding was er niet. Alleen in de groot-
stedelijke korpsen kregen de nieuwe agenten enig klas-
sikaal onderricht. Veel stelde dit niet voor. Zij werden in 
korte tijd bekend gemaakt met de wet- en regelgeving 
en de plaatselijke verordeningen. Ook leerden zij een 
eenvoudig proces-verbaal te schrijven. Veel stelde dit 
onderwijs niet voor. Er werd bijvoorbeeld geen aandacht 
besteed aan specifieke vaardigheden die men nodig had 
bij het contact met de burgerij. In de kleinere gemeen-
ten zoals Gouda waren dergelijke klasjes een onbekend 
verschijnsel. Nieuwe agenten leerden het vak op straat 
van de oudere collega’s. Al na enkele weken mochten zij 
zelfstandig dienst doen. 

Tuinenburg trok zich het lot van de poli-
tieman aan. Hij luisterde goed naar de 

klachten van zijn agenten aan en con-
stateerde ook dat door de slechte 
organisatie en het lage peil van veel 
agenten, de politie op grote afstand 
stond van de burgerij. Daar wilde hij 

iets aan doen. Zijn eerste gedachten 
gingen uit naar professionalisering. 

Het gebrek aan elementaire ken-
nis van het politievak en van 
de wet- en regelgeving waren 
in zijn ogen het grootste eu-

vel. Door de politieman meer 
kennis bij te brengen verwacht-

te hij dat zijn houding tegenover het publiek zou veran-
deren. Het was een vorm van gedragsbeïnvloeding die in 
de moderne psychologie niet zou misstaan. 

Aan het begin van de jaren tachtig stelde hij een hand-
zaam overzicht samen van zaken en omstandigheden 
die de politieman op zijn pad tegenkwam en waarbij hij 
steeds handelend of raadgevend moest optreden. Het 
was een lijst van alfabetisch gerangschikte wet- regel-
geving, die toegankelijk was gemaakt met voorbeelden 
uit de dagelijkse politiepraktijk. Zelf had Tuinenburg er 
veel profijt van gehad. Toen hij de lijst aan zijn collega’s 
liet zien, reageerden zij enthousiast. Zij vroegen hem het 
werk verder aan te vullen en te publiceren. Dit gebeurde 
in 1883 onder de titel Practische handleiding voor den 
Nederlandschen Politieambtenaar en beambte, houdende 
alphabetische opgave van alle wetten, koninklijke beslui-
ten en ministrieele resolutiën in de Nederlandsche staats-
bladen en algemeene politiebladen voorkomende. 3

Een volgende stap was de uitgave het vaktijdschrift 
De Nederlandsche Politiegids waarvan in 1886 het eerste 
nummer van de pers rolde. De Nederlandse politie had 
op dat moment nog niet de beschikking over een eigen 
vakblad. Anno 1886 was er alleen het Geïllustreerd Poli-
tie Nieuws, een blad met een hoog sensatiegehalte, dat 
vooral buitenlandse politiezaken en rampen versloeg. 
Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat Tuinenburg zich 
vooral heeft laten inspireren door de buitenlandse po-
litievakbladen. In Groot-Brittannië en Frankrijk waren 
zulke bladen al in omloop. Naast algemeen politienieuws 
besteedden zij aandacht aan allerlei vakinhoudelijke za-
ken. Deze bladen droegen in hoge mate bij tot de vor-
ming van een korpsgeest en wakkerden in alle rangen 
een modern professioneel bewustzijn aan. 

Dit laatste was ook wat Tuinenburg voor ogen stond. In 
het openingsartikel van het eerste nummer van De Ne-
derlandsche Politiegids schreef hij niet alleen te willen 

Dergelijke fooienpotten waren in ver-
schillende bureau’s en gemeentehuizen 
te vinden. Zij gaven een aanvulling op 
de karige politiebezoldiging (Neder-
lands Politiemusem)

2. Versteegh was hoofdcommissaris van 1920 tot en met 1929. H.J. 
Versteegh, Van schout tot hoofdcommissaris, Amsterdam 1925, p. 211. 
3. R. van der Wal, Geschiedenis van de Nederlandse politie. De vakorga-
nisatie en het beroepsonderwijs, Amsterdam 2007.
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streven naar verbetering in de toestand van het politie-
personeel, maar ook te willen pogen om de vooroordelen 
tegen de politie uit te roeien en de afkeer die het grote 
publiek van de politie had te veranderen in sympathie: 

“De bevolking moet de politie niet langer zien als 
zijn grootste vijand, maar als zijn beste vriend, als 
een groote waarborg ter voorkoming van misdrijven, 
een groote steun voor rechtsveiligheid der inge-
zetenen van den staat en zeer zeker die voor ware 
volksvrijheid”.4 

Vanuit deze optiek was De Nederlandsche Politiegids dus 
méér dan een vakblad, hetgeen al korte tijd later zou 
blijken. 

Commissaris van politie te Gouda

Het Friese platteland werd Tuinenburg al snel te klein. Hij 
wilde naar het westen van het land, omdat juist daar in 
de grote steden de belangrijkste ontwikkelingen op po-
litiegebied plaatsvonden. Deze overstap was beter voor 
zijn contacten met andere hervormingsgezinde politie-
mensen en bestuurders. Toen in Gouda de vacature van 
commissaris van politie vrijkwam, solliciteerde hij met-
een en met succes. In februari 1886 aanvaardde hij zijn 
nieuwe functie.

Gouda was groter dan Dokkum. In de meest noorde-
lijke stad van Nederland woonden in 1886 amper 7.000 
mensen. Gouda was een stad in de groei met 19.358 in-
woners. Nieuwe fabrieken zoals de stearine kaarsenfa-
briek trokken grote aantallen arbeiders met hun gezin-
nen naar de stad. Met de criminaliteit viel het wel mee. 
Om een beeld te schetsen: in 1886 kende de stad zeven-
tien gevallen van diefstal, drie van verduistering, vier van 
oplichting en twee van landloperij. Er waren 265 geval-
len van openbare dronkenschap en de politieverordening 
werd 160 maal overtreden. Twee personen vonden de 

verdrinkingsdood, er wa-
ren drie gevallen van zelf-
moord en een kind kwam 
onder de trein.5 Veel van 
de klachten die bij de po-
litie binnenkwamen gingen 
over het wangedrag van 
baldadige straatjeugd, die 
winkeliers en publiek las-
tigviel, stenen gooide naar 
treinen, enz. Vergeleken 
met veel andere plaatsen 
was de veiligheidssituatie 
zeker niet schrikbarend.

Het Goudse politiekorps 
bestond in 1886 uit een 
inspecteur, een adjunct-
inspecteur, drie agenten 
1e klasse en vier agenten 
2e klasse. De nachtwacht was in 1879 opgegaan in de 
politie, in de rang van agent 3e klasse. Hiervan waren 
er in 1886 twintig in dienst, die bij toerbeurt dienst de-
den. Politiebijstand kon worden gevraagd van het Korps 
Rijksveldwacht, brigade Gouda, waarvan de veldwach-
ters waren gestationeerd in Gouda en de omliggende 
gemeenten. 

Meerdere malen gaf het gemeentebestuur in zijn jaar-
verslagen aan dat de politie grote moeite had om haar 
taak naar behoren uit te voeren.6 Hoewel Gouda bleef 
groeien was de politie sinds 1881 niet meer uitgebreid. 
Deze toestand maakte Gouda exemplarisch voor het gros 
van de middelgrote gemeenten waar de politiezorg een 
ondergeschoven kindje was: een stad in groei met een 
gebrekkig politieapparaat, een burgemeester die wel ver-
andering wilde maar een onwillige gemeenteraad tegen-
over zich vond die hogere uitgaven tegenhield. 

Deze zuinigheid uitte zich onder meer in de bezoldi-
ging. De jaarwedde van de commissaris bedroeg in 1886 
1.600 gulden. De inspecteur kreeg 800 gulden en de 
agenten 1e en 2e klasse respectievelijk 500 en 475 gul-
den. De agenten 3e klasse kregen voor hun nachtelijke 
diensten 12 cent per uur. Vergeleken met andere plaat-

4. De Nederlandsche Politiegids, 1886, jg. 1, nr. 1.
5. Gemeente Gouda, Verslag over 1886. samh; Archief van politie 
jaren 1886/1887/1888/1889, samh.
6. Verslag van de gemeente Gouda, 1850-1887, samh. 

Het Goudse stadhuis, waarin ook het politie-
bureau was ondergebracht. (Foto: samh)
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sen was de bezoldiging laag. In een plaats als Kampen 
verdiende een commissaris 1.700 gulden op jaarbasis. 
Een inspecteur ontving 1.000 gulden en de agenten 1e en 
2e klasse respectievelijk 570 en 520 gulden. Ook in Am-
sterdam verdienden de agenten gemiddeld vijftig gulden 
meer dan in Gouda. 

In 1884 hadden de Goudse agenten nog een mislukte 
poging gedaan om hun arbeidsvoorwaarden te verbete-
ren. Gezamenlijk richtten zij een adres aan de gemeen-
teraad waarin zij op een verhoging van hun salaris aan-
drongen. Het verzoek was afgewezen. Als reden gaf de 
raad aan dat het salaris van de politie zoveel mogelijk 
gelijke tred moest houden met dat van andere gemeen-
teambtenaren, zoals de brugwachters of de gemeente-
reiniging. Een raadslid merkte nog tevergeefs op dat de 
dienst van de politie moeilijk viel te vergelijken met die 
van een brugwachter. De agent was in zijn ogen “altijd 
in dienst”.7 

Hoewel Tuinenburg er in salaris fors op vooruit ging 
– als commissaris van Dokkum verdiende hij niet meer 
dan 1.000 gulden – verbaasde hij zich over de staat van 
de Goudse gemeentepolitie. Enkele maanden nadat hij 
zijn entree maakte in het Goudse korps, schreef hij een 
uitgebreid rapport, waarin hij tot geen andere conclusie 
kon komen dan dat “de toestand van het politiewezen 
niet zodanig [was] als men in een gemeente van dien rang 
met recht kan en mag verwachten”. De politie was “al-
lerslechts, onverantwoordelijk en zorgeloos ingericht”. 

Typerend voor deze toestand was de huisvesting. Des-
tijds kon de politie nog niet beschikken over een eigen 
bureau en was zij ondergebracht of liever gezegd wegge-
stopt in een hoek van het Middeleeuwse stadhuis. Tui-
nenburgs beschrijving van het politiebureau sprak boek-
delen. Het waren letterlijk Middeleeuwse toestanden. 
Hij deelde een kamer van amper dertien vierkante meter 
met zijn inspecteur en adjunct-inspecteur. Zijn bureau 
stond in een afgeschoten hoekje van 1,80 meter breed 
en 1,18 meter lang. De bureaustoel kon ternauwernood 
een palm achteruit worden geschoven. Het bureau stond 
naast het raam dat erg tochtte zodat er maar een paar 
boeken tegenaan waren gezet om de ergste kou te we-
ren. ’s Winters was de tocht onuitstaanbaar. ’s Zomers 

was het er zo warm dat men er niet behoorlijk kon wer-
ken.

Onmiddellijk grenzend aan zijn kamer was de agenten-
ruimte. Deze kamer was tegelijk de wachtkamer voor het 
publiek dat de commissaris of een van de inspecteurs 
wilde spreken. De bezoekers konden vanuit de wacht-
ruimte in één oogopslag de gehele kamer van de com-
missaris overzien en zeker veel, zo niet alles horen wat 
daar voorviel of besproken werd. Bovendien had de agen-
tenruimte niet bepaald de uitstraling van agentenkamer 
voor fatsoenlijk publiek. Veel meer had zij “het voorko-
men van een hok waar men arrestanten bewaart.”8 

De indeling van de diensten was weinig efficiënt, waar-
door de politie te weinig op straat was. Omdat de stad 
nog steeds groeide werden de rondes steeds groter en 
waren de agenten dus langer onderweg. Vanwege het 
geringe aantal agenten was het moeilijk om het politie-
toezicht in de gehele stad te regelen.

Met de weinige middelen die hij ter beschikking had, 
pakte Tuinenburg de indeling van de diensten gron-
dig aan. Naar alle waarschijnlijkheid nam hij hierbij de 
roosters die in grote steden als Rotterdam en Amster-
dam werden gebruikt als voorbeeld. Hij ontwierp een 
ploegenstelsel waardoor de aanwezigheid van de politie 
op straat permanent verzekerd was. De agenten liepen 
voortaan hun rondes volgens vaste patronen. Tevens 
kregen zij in 1887 de beschikking over dubbeltonige fluit-
jes zodat zij voortaan door middel van een fluitsignaal 
alarm konden slaan. Deze ingreep vergde nauwelijks of 
geen hogere uitgaven voor de politie. Maar Tuinenburg 
wilde meer. In zijn rapport vroeg Tuinenburg niet alleen 
om een betere huisvesting maar ook om extra mensen. 
Het liefst wilde hij de voormalige nachtwakers, agent 3e 
klasse integreren in zijn korps, zodat hij deze ook over-
dag kon inzetten.9 

Het rapport sorteerde geen effect. Het kwam niet ver-
der dan de burgemeester. Het werd niet besproken in 

7. Handelingen van de gemeenteraad van Gouda, 1884, vergadering 
van 21 oktober 1884, samh. 
8. Archief van politie, Brievenboek 1886, samh.
9. Archief van Gemeentepolitie, inv. 45, samh.
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de gemeenteraad. Niet dat de voorstellen enige kans van 
slagen hadden gehad. Gedurende de vier jaar dat Tui-
nenburg de gemeente diende, bleef zijn huisvesting vrij-
wel ongewijzigd. Er kwam ook geen agent bij. In plaats 
daarvan moest Tuinenburg lijdzaam toezien hoe de 
functie van adjunct-inspecteur in 1887 werd opgeheven. 
Een jaar later werd deze plek slechts opgevuld met een 
hoofdagent, zij het dat het salaris van deze politieman 
werd verhoogd van 500 naar 600 gulden. Het was een 
mager resultaat. 
 
Jac. van Waning

Al deze tegenslag sterkte Tuinenburg in zijn streven naar 
verbeteringen voor de politie. Mogelijk ging hij zelfs met 
nog meer geestdrift aan het werk. Zijn ervaringen met 
het Goudse gemeentebestuur maakten hem duidelijk dat 
de uitgave van De Nederlandsche Politiegids alleen onvol-
doende was om de gewenste hervormingen te bewerk-
stelligen. Er diende meer te gebeuren. 

In het nabijgelegen Ouderkerk aan den IJssel vond hij 
een medestander. Het was Jacob van Waning, de zoon 
van de burgemeester van deze gemeente. De weg die de 
in 1859 geboren Van Waning had afgelegd viel in grote 
lijnen te vergelijken met die van Tuinenburg, zij het dat 
zijn specialisme vooral in de gemeenteadministratie lag. 
Hij werkte bij zijn vader die burgemeester was van Ou-
derkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel op het 
gemeentehuis. In 1885 bezorgde hij de Zuid-Hollandse 
gemeentesecretarieën zijn Handleiding voor de periodieke 
werkzaamheden, gevolgd in 1886 met een voorbeelden-
boek voor de bekendmakingen der gemeentebesturen. 
Met deze werken verwierf hij veel gezag in heel het 
land.10 Sinds het begin van de jaren tachtig publiceerde 
hij ook regelmatig in het vakblad De Gemeentestem.

Zijn engagement voor de politie werd gewekt door een 

10. Ter nagedachtenis J. van Waning, 7 augustus 1859 – 6 april 1937, 
Ouderkerk aan den IJssel 1937.
11. G. Meershoek, De geschiedenis van de Nederlandse politie. De ge-
meentepolitie in een veranderende samenleving, Amsterdam 2007, p. 84 
12. De Nederlandsche Politiegids, 1886, jg.1, nr. 1.

voorval in 1885 toen zijn vader in aanvaring kwam met de 
Krimpense gemeenteraad over een nieuw aan te schaf-
fen winterjack voor de veldwachter. De raad weigerde 
extra geld voor het kledingstuk uit te trekken, waarop 
de burgemeester het kledingstuk dan maar uit eigen zak 
betaalde.11 Dit was voor de jonge Van Waning het mo-
ment om in augustus 1886 – het zevende nummer was 
zojuist verschenen – toe te treden tot de redactie van De 
Nederlandse Politiegids, aan wie hij al had beloofd boek-
besprekingen te zullen verzorgen. 

Overigens maakte hij al in het eerste nummer van De 
Nederlandsche Politiegids zijn debuut in een artikeltje 
waarin hij de redactie feliciteerde met de geboorte van 
het blad. Hij hoopte tevens dat er nu aandacht kwam 
voor “de nooden en behoeften” waaronder de politie 
gebukt ging.12 

Dankzij de inspanningen van beide heren groeide de 
Politiegids in korte tijd uit tot een professioneel vakblad 
met bijdragen van binnen- en buitenlandse correspon-
denten, met veel aandacht voor noviteiten op politiege-
bied, met aandacht voor nieuwe wet- en regelgeving en 
voor nieuw verschenen vakliteratuur. Daarnaast bevatte 
het blad een handzame vraag- en antwoord rubriek, 
waarin vaak complexe vraagstukken in eenvoudige be-
woordingen werden vertaald naar de alledaagse politie-
praktijk. Opvallend was de vele aandacht voor het pres-

Jac. Van Waning (Foto: Nederlands Politiemuseum)
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tige en het gezag van de politie. De redactie schetste een 
beeld van publieke minachting voor de politieman en van 
het openlijke verzet tegen het politieoptreden. Al met 
al zou er sprake zijn van een gebrek aan gezag. Als re-
denen hiervoor wees zij keer op keer op de lage sociale 
positie van de politieman en op zijn geringe opleiding en 
vorming. 

Niet onbelangrijk waren ook de personeelsadverten-
ties. Hierin kwamen de arbeidsvoorwaardelijke verschil-
len tussen de gemeenten sterk tot uiting. Juist deze 
advertenties droegen bij tot bewustwording van de poli-
tieman en van zijn sociale positie. Zij wakkerden ook de 
mobilieit van politiemensen aan. 

De Algemeene Nederlandsche Politiebond

Tuinenburg en van Waning waren ervan overtuigd dat 
alleen een goede samenwerking tussen politiemensen 
tot de gewenste verbeteringen zou kunnen leiden. Hier 
en daar waren al initiatieven van de grond gekomen. Zo 
hadden politiemensen in verscheidene steden lokale on-
dersteuningskassen gesticht voor uitkeringen bij ziekte 
of overlijden gesticht. Iedere stap in deze richting mocht 
zich verheugen op de belangstelling van De Nederland-
sche Politiegids. Toen één van de vaste correspondenten 
in juni 1887 in zijn bijdrage de stichting van een politie-
bond opperde werd dit door Tuinenburg serieus opge-
pakt. Een eigen politiebond kon inderdaad een middel 
zijn om de gewenste hervormingen voor elkaar te bren-
gen. 

Met steun van Van Waning verzamelde Tuinenburg 
tussen juni 1886 en januari 1887 een kleine groep van 
gelijkgestemde politiemensen om zich heen. Allen wa-
ren afkomstig uit de kleinere korpsen. Samen vormden 
zij een voorlopige commissie die de oprichting van een 
bond moest voorbereiden. 

In januari 1887 zette de commissie in een paginagroot 
artikel in De Nederlandsche Politiegids haar denkbeelden 
over een politiebond uiteen. Zij ging uitgebreid in op het 
in haar ogen slechte imago van de politie. Dit werd ver-
oorzaakt door de mentaliteit van het personeel en door 
de slechte onderlinge verhoudingen in de korpsen. Onder 

de politiemensen heerste steeds grote afgunst. Tever-
geefs zocht men naar een esprit de corps. Samenwerking 
onder het personeel ontbrak. De ene politieman stond 
steeds op de loer om de ander een vlieg af te vangen, of 
om als verklikker op te treden en te trachten in een goed 
blaadje bij zijn chef te komen. Bij sollicitaties regende 
het verdachtmakingen bij de autoriteiten. Dat dit gekon-
kel ook het publiek niet ontging en weinig respect voor 
de politie afdwong, was evident. Ook de geringe soci-
ale positie van het agentenpersoneel deed de zaak geen 
goed. In de ogen van het publiek stond een agent gelijk 
met een ongeschoolde arbeider en dit deed afbreuk aan 
zijn gezag. Door deze verdeeldheid kon het volgens de 
commissie van voorbereiding nog wel jaren duren eer de 
gewenste eenheid in de politie zou zijn bereikt. In een 
bond zag zij de mogelijkheid om de samenwerking tus-
sen politiemensen te verstevigen. Daarom zetten zij hun 
plan door. 

Op 22 februari 1887 richtte de commissie onder leiding 
van Tuinenburg in Amsterdam de Algemeene Nederland-
sche Politiebond (ANPB) op. Tuinenburg werd president 
van de bond. De vier doelstellingen ademden het jaren-
lange streven van de commissaris uit. Deze waren: 

Het bestuur van de Algemeene Nederlandsche Politiebond (1887) Tui-
nenburg staat geheel links. 
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“1e. Verbetering en verheffing van den stand van den 
politieman in Nederland;
2e. Aankweken van kameraadschap en onderlinge 
samenwerking in het belang van de politie en van het 
publiek;
3e. Verbreiding van meerdere kennis van het Politie-
vak, bij de politie zelve en bij het publiek;
4e. Oprichting eener weduwen- en weezenkas en, 
zoo mogelijk van een pensioenfonds voor de leden 
van den Bond, welk doel zij door de meest gepaste 
middelen tracht te bereiken”.

Op 28 juni 1887 werd de anpb als rechtspersoon erkend. 
Daarmee was de eerste Nederlandse politievakorganisa-
tie een feit. 

Om leden te werven besloot het kersverse bestuur om 

op ruime schaal circulaires rond te sturen waarin het po-
litiepersoneel tot deelname werd aangespoord. De Ne-
derlandsche Politiegids zou voorlopig als verenigingsblad 
dienst doen. Er brak een spannende tijd aan. Niemand 
kon goed inschatten wat de reactie van het gros van het 
politiepersoneel zou zijn. Maar ook was het de vraag hoe 
de burgemeesters en de minister van Justitie zich te-
genover de bond zouden opstellen. Tot dan toe hadden 
zij soortgelijke initiatieven van andere ambtenaren niet 
echt toegejuicht. De politie vormde in dit opzicht een 
aparte groep. Zij vertegenwoordigde het gezag. Van het 
politiepersoneel werd een loyale houding en een neu-
trale positie verwacht. Door de oprichting van een eigen 
vakbond stelde het politiepersoneel zich als partij op 
tegenover de werkgever en het gezag. Wat zeker mee-
speelde was dat juist in dit decennium de moderne vak-

De Rijksveldwacht anno 1992 (Foto Nederlands Politiemuseum)
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organisatie zich steeds krachtiger manifesteerde. Steeds 
vaker greep men naar het stakingsmiddel om betere ar-
beidsvoorwaarden af te dwingen.13 

Het anpb-bestuur en in het bijzonder Tuinenburg wa-
ren er dan ook alles aan gelegen om gelijkenissen met de 
moderne vakorganisatie te ontwijken. In de doelstellin-
gen spraken zij niet voor niks van “de stand van de poli-
tieman”. Dit om iedere associatie met het beladen begrip 
klasse te ontwijken. De politiebond was een standsorga-
nisatie, waarvan iedere politieman, van hoog tot laag lid 
kon worden. Het bestuur stelde het lidmaatschap ook 
open voor niet-politiemensen. Ook burgemeesters en 
andere bestuurders waren van harte welkom. De minis-
ter van Justitie werd vergast op een erelidmaatschap. Er 
werd dus geen onderscheid gemaakt tussen werkgevers 
en werknemers. 

Ondanks deze aanpak was er sprake van weerstand. 
Een kleine groep van behoudende politiemensen en lo-
kale bestuurders beschouwde de nieuwe bond als een 
bedreiging. Zo werden in Amsterdam de colporteurs van 
De Nederlandsche Politiegids geweerd uit de politiebu-
reaus. Leden van de anpb werden door hun collega’s met 
de nek aangekeken. Agenten die de colporteurs toch 
binnenlieten in de bureaus en posthuizen werden door 
hun superieuren gestraft.

Op vergaderingen en in De Nederlandse Politiegids 
trachtte Tuinenburg de kritiek op zijn bond te ontzenu-
wen. Hij omschreef zijn criticasters als mensen die de 
belangen van het politiepersoneel niet begrepen. Niet al-
leen weigerden zij om mee te werken aan verbeteringen, 
maar ook deden zij hun best om de leden en bestuursle-
den van de bond tegen te werken. Bitter was vooral het 
feit dat deze mensen – vaak afkomstig uit de politie zelf 
- het vertrouwen in de bond probeerden te ondermijnen. 
Hij noemde hun gedrag laf en oneerlijk.

Overigens was er weinig reden voor bezorgdheid. In 
de eerste jaren van zijn bestaan bleek dat de anpb zich 
vooral richtte op de verbreiding van kennis en op verbe-
tering van de maatschappelijke positie. 

Het bestuur begon met de opbouw van een gespecia-
liseerde vakbibliotheek. Als extra service voor de leden 
kwam zij met enkele uitgevers overeen dat boeken met 

een speciale ledenkorting konden worden aangeschaft. 
Aan de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden 
wilde de bond vooralsnog niet tornen, althans niet door 
middel van vakbondsacties. Politiemensen die verbete-
ring nastreefden moesten dat zelf doen. 

Wel besloot het bestuur in 1888 tot stichting van een 
steunfonds, waartoe collectebussen in veel gemeente-
huizen en politiebureaus werden geplaatst. Samen met 
colportages, waarbij vertegenwoordigers van de bond 
bij politiemensen en notabelen om steun vroegen, werd 
meer dan 7.500 gulden opgehaald. Ook in Gouda waren 
de colporteurs actief. Met het aldus verworven startka-
pitaal stichtte de bond een Weduwen- en Wezenkas en 
een Pensioenfonds waarvan de leden op individuele ba-
sis gebruik konden maken. Het fonds werd beheerd door 
een speciaal comité, de zogeheten Directie der Fondsen, 
bestaande uit drie bestuursleden, waaronder Tuinenburg 
die het administratieve werk voor zijn rekening nam. 
Vrijwel het gehele bondsvermogen, dus ook dat van het 
steunfonds, werd belegd in obligaties en pandbrieven bij 
verschillende hypotheekbanken. De financiële beschei-
den werden op een solide wijze bewaard in een brand-
kast in het bondskantoor in Utrecht.14 

De kritiek op de bond ebde geleidelijk aan weg. De 
bond groeide gestaag. In augustus 1887 telde de bond 
reeds 151 leden en 89 donateurs, waaronder niet alleen 
politiemensen maar ook burgemeesters en leden van de 
rechterlijke macht. Twee jaar later waren dat er meer dan 
700. 

  Goudse perikelen

Het vakbondswerk en de redactie van De Nederlandsche 
Politiegids vergde veel van Tuinenburgs tijd. Het werkte 
ook door in zijn functie als commissaris van politie. Na 
de oprichting van de bond ontving hij regelmatig verzoe-
ken van collega-commissarissen die hem om informatie 
vroegen over de toestand van de Goudse gemeentepo-

13. R. van der Wal, 2007, pp. 51-52.
14. R. van der Wal, 2007, p.?? 
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litie. Goed nieuws had hij zelden te vertellen. Zelf had 
hij nog een poging gedaan om zijn eigen wedde te ver-
hogen, van 1.600 gulden naar 2.000 gulden per jaar. Dit 
salaris kwam meer overeen met dat van zijn collega’s in 
vergelijkbare gemeenten. Het verzoek werd door de ge-
meenteraad van tafel geveegd. Volgens enkele raadsle-
den was de commissaris nog te kort bij de gemeente in 
dienst om zich te kunnen bewijzen. 

In mei 1889 kwam hij ook nog in aanvaring met de 
pers. De Nieuwe Rotterdamsche Courant betichtte hem 
van slapheid en gemis aan beleid bij zijn optreden bij een 
opstootje in de Goudse binnenstad. Op 15 mei vierde 
de stad de herverkiezing van burgemeester Van Bergen 
IJzendoorn als lid voor de liberalen in de Provinciale Sta-
ten. De feestvreugde werd aan het begin van de avonds 
ruw verstoord door de anti-revolutionaire bakker Derksen 
die een broodbakkerij dreef aan de Hoogstraat. Derksen 
moest weinig van de liberalen hebben. Op 12 mei, een 
feestdag vanwege de inhuldiging van Koning Willem II in 
1849, had hij de vaderlandse driekleur uitgehangen. De 
hele week had de vlag zijn gevel gesierd. Toen hij hoorde 
van de herverkiezing van Van Bergen IJzendoorn, haalde 
hij de vlag demonstratief binnen. Deze daad wekte grote 
verontwaardiging bij de aanhang van de burgemeester. 
Voor de woning van de bakker verzamelde zich een me-
nigte van zo’n honderd mensen. Tuinenburg had onmid-
dellijk het vermoeden dat het niet bij verontwaardiging 
zou blijven. Derksen had vanwege zijn eerdere politieke 
activiteiten wel vaker mensen tegen zich in het harnas 
gejaagd. De commissaris gaf daarom het bevel om alle 
beschikbare politie en nachtwachten aan het bureau te 
verzamelen, zodat bij eventuele ongeregeldheden on-
middellijk kon worden opgetreden. In korte tijd kon hij 
beschikken over tien agenten, twee rijksveldwachters en 
zijn inspecteur. Een aantal van hen bewaakte de Hoog-
straat. Tuinenburg ging zelf naar bakker Derksen en vroeg 
hem de vlag weer uit te steken. Derksen weigerde dit. 
Volgens het politierapport bleek Derksen zeer principieel 
en vertelde hij de commissaris dat hij zijn partij niet wil-
de verloochenen. Hij zou de vlag alleen uitsteken als de 
commissaris hem daartoe verplichtte. Maar zo ver kon 
en wilde Tuinenburg niet gaan. De vlag bleef binnen. 

De oploop op de Hoogstraat werd steeds groter. Ook op 
de Westhaven werd het allengs drukker. Een kleine me-
nigte bewoog zich rond half negen in de richting van de 
veerstal waar Derksen woonde. Halverwege de Westha-
ven werd een ruit ingegooid. Tuinenburg zond onmid-
dellijk drie agenten en zijn inspecteur om de orde te her-
stellen en de straat voor het huis af te zetten. 

Hetzelfde gebeurde in de Hoogstraat. Rond negen uur 
werden twee ruiten ingegooid bij de winkel van Derk-
sen. Tuinenburg liet onmiddellijk de Hoogstraat vanaf 
de Markt tot aan de Blaauwstraat ontruimen en afzet-
ten zodat het publiek niet meer bij het bakkerspand kon 
komen. Wethouder Noothoven van Goor sprak het pu-
bliek vermanend toe. Het publiek liet zich zonder veel 
moeite verwijderen. Om half tien echter probeerde een 
groep van opgeschoten jongens met een hekwerk van 
een schapenhok door de afzetting heen te breken. De 
inspecteur en twee agenten drongen hen weer terug, 
waarbij zij gebruik maakten van de sabel. Twee van de 
jongens werden aangehouden. De overige jongens trok-
ken vervolgens langs de singels waar bij negentien adres-
sen van anti-revolutionairen, en rooms-katholieken rui-
ten werden ingegooid. Volgens het dag- en nachtrapport 
van de politie wilden zij met geweld de bewoners dwin-

De Hoogstraat rond de eeuwwisseling. Bakker Derksens winkel was vlak 
bij de hoek van de Blaauwstraat. (Foto: SAMH)
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gen om alsnog de vlag uit te steken.15 De politie die nog 
steeds de Westhaven en de Hoogstraat bewaakte, kon 
hier weinig tegen uitrichten. Pas rond elf uur keerde de 
rust terug.16 

De volgende dag verscheen er in 
de nrc een vernietigend artikel 
over de Goudse politie. Zij zou 
te laat zijn opgetreden. Letter-
lijk schreef de krant: 
“Toen de Volkshoop van de 
Hoogstraat was weggejaagd, 
heeft de politie doodleuk 
toegelaten dat zij daarna op de 
Westhaven de ruiten ingooide. 
Zij had kunnen vermoeden en 
er op moeten bedacht zijn, dat 
de tierende hoop niet huis-
waarts zou gaan, maar elders 
opnieuw beginnen. Aan het 

verwijt van gemis aan beleid 
kan de Goudsche politie niet 
ontgaan!’’

Tuinenburg, die vanwege zijn bondsactiviteiten inmid-
dels landelijk bekend was, beschouwde het artikel niet 
alleen als een openlijke aanval op zijn korps maar vooral 
ook op zijn persoon. Zijn irritatie werd nog groter toen 
ook de Goudsche Courant het artikel uit de nrc publi-
ceerde. Hij was woedend en wilde zichzelf en zijn korps 
van alle blaam zuiveren. Met de steun van het college 
Burgemeester en Wethouders, waarvan enkele leden die 
bewuste avond de politie terzijde hadden gestaan, koos 
hij de tegenaanval. Hij schreef onmiddellijk een brief op 
poten aan de redactie van de nrc. Op 17 mei stond de 
brief in de krant. Tuinenburg schreef: 

Uw berichtgever zegt dat de politie er eerst bij-
kwam.... toen het te laat was. Hoe weet hij dat? Kan 
hij dat bewijzen. Ik verklaar hierbij dat uw bericht-
gever onwaarheid heeft gesproken; of hij dat willens 
en wetens gedaan heeft, is eene andere vraag, die ik 
aan hem laat te beantwoorden. Ik wil geen oordeel 
uitspreken over de beweegredenen die uwer cor-
respondent, misbruik makende van zijn anonimiteit, 
maar wiens masker niet alleen voor mij, maar ook 
voor velen zeer doorzichtig is, ertoe geleid hebben 
zulke grove leugens te vertellen”. 17

Hiermee had hij zijn punt gemaakt en zijn korps dat de 
hele avond onafgebroken in touw was geweest gereha-
biliteerd.

Tuinenburg werkte nog ruim een jaar in Gouda. Wel-
licht dat het gebrek aan tastbare resultaten hem ertoe 
hebben aangezet om de gemeente in 1890 de rug toe te 
keren. Hij verzocht het departement van Justitie om van 
functie te mogen ruilen met de commissaris van Hilver-
sum. H. van Garderen. Het verzoek werd gehonoreerd en 
in juni van dat jaar vertrok Tuinenburg naar de Gooise 
gemeente. 

Tegenslag

Vanaf zijn vertrek naar Hilversum werd Tuineburg getrof-
fen door tegenslag. Binnen de bond groeide de kritiek op 
het bondsbeleid en op zijn voorzitterschap. Veel politie-
mensen waren lid geworden met het idee dat de bond 
zich ook in zou zetten voor betere arbeidsvoorwaarden. 
Die verwachting kwam niet uit. Een groeiend aantal le-
den vond dan ook dat de bond desnoods landelijke ac-
ties moest organiseren voor een betere salariëring en 
riantere arbeidsomstandigheden. Tuinenburg hield dit 
tegen. Samen met zijn medebestuursleden hield hij vol 

15. Archief van politie, Dag en nachtrapport, 15 mei 1889, 1889, 
samh
16. Rapporten van Tuinenburg, Nationaal Archief, Algemeen ver-
baal archief van justitie, 1889, inv.   
17. nrc, 17 mei 1889.

Wethouder Noothoven van Goor 
hield de politie die avond een handje 
door op het publiek in te praten 
(Foto: samh)

De Westhaven, waar de menigte, op 
weg naar de woning van Derksen, 
werd tegengehouden (Foto: samh)
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meer te verwachten van een goede samenwerking tussen 
leidinggevenden en het personeel. Wel werd geprobeerd 
om via een alomvattende Politiewet te komen tot een-
duidige arbeidsvoorwaarden voor de hele Nederlandse 
politie. Meerdere voorstellen van die strekking werden 
naar het parlement gestuurd. Het leverde niets op. 

Ook door zijn houding tegenover het socialisme maak-
te Tuinenburg steeds minder vrienden. In de bonds-
vergaderingen trok hij steeds feller van leer tegen de 
sociaal-democraten, die in het Nederlandse politieke 
landschap geleidelijk aan terrein wonnen. Tijdens de al-
gemene ledenvergadering van 1892 noemde hij de soci-
aal-democraten “de inwendige vijand van rust en orde”. 
De beweging was als een woekerplant die steeds grotere 
afmetingen aannam.18 Deze barse uitspraken vielen niet 
bij alle leden in goede aarde. Zelfs enkele kranten schre-
ven dat een politiebond ten aanzien van politiek en be-
stuur een meer neutrale houding paste. 

Ergens viel zijn vijandige houding tegenover het socia-
lisme wel te begrijpen. Aanhangers van de Sociaal Demo-
cratische Bond, de politieke stroming onder leiding van 

F. Domela Nieuwwenhuis, kwamen met regelmaat van 
de klok in aanvaring met politiemensen. Bij stakingen en 
politieke vergaderingen kwam het herhaaldelijk tot bot-
singen. In 1886 werd nog aangenomen dat het Amster-
damse Palingoproer, waarbij maar liefst 26 doden vielen, 
was aangewakkerd door de socialisten. Wat Tuinenburg 
veel minder besefte was dat veel politiemensen zich, 
vanwege het uitblijven van materiële verbeteringen, 
steeds meer aangetrokken voelden tot het socialisme, 
dat zich wel inzette voor lotsverbetering.19

Ten slotte stoorden de leden zich ook in toenemende 
mate aan het ondemocratische gehalte van de bond. Zij 
hadden geen individueel stemrecht en dus weinig invloed 
op de keuzes die het bestuur maakte. Dit manco werd 
meerdere malen tijdens de ledenvergaderingen kenbaar 
gemaakt. Maar Tuinenburg en zijn medebestuurders 
hielden zich doof voor de toenemende kritiek. Kritische 
geluiden werden eigenlijk überhaupt niet geduld. Regel-
matig werden sprekers de mond gesnoerd. Zo stelde het 
bestuur zich steeds meer boven de leden, die veelal tot 
de lagere politierangen behoorden. De rigide gezagsver-
houdingen die typerend waren voor de toenmalige poli-
tieorganisatie werkten dus ook door in de bond, met als 
gevolg dat de onvrede toenam. In 1893 deden de eerste 
geruchten van scheuring en afscheiding al de ronde.

18. De Nederlandsche Politiegids, 1892, jg. 7, nr. 81.
19. G. van Putten, Na 25 jaar. De Algemeene Bond van Politiepersoneel 
in Nederland 1902-1927, Amsterdam 1927, p. 29.

Beelden van een jaarvergadering 
van een politiebonden, ca. 1900. 
Deze vergaderingen waren grootse 
evenementen. Uit het hele land 
stroomde men samen. (foto: Neder-
lands Politiemuseum) 
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Ook in zijn nieuwe standplaats Hilversum ging het 
Tuinenburg niet langer voor de wind. Hij maakte schul-
den. In de plaatstelijke courant zocht hij via advertenties 
openlijk de confrontatie met zijn schuldeisers. Boven-
dien ging het gerucht dat hij een buitenechtelijke relatie 
met een jonge vrouw zou hebben die eerder enige tijd in 
huize Tuinenburg als gezelschapsdame had gediend. 

Begin 1894 raakte Tuinenburg ten slotte in conflict met 
de burgemeester van Hilversum, J.E.C. Schook, die zich 
in zijn ogen autoritair gedroeg. Tuinenburg was niet van 
plan om zich als knecht te laten behandelen en maakte 
dit ook aan de burgemeester duidelijk. Bovendien vond 
hij dat burgemeester Schook weinig begreep van poli-
tiezaken, wat hij hem ook meedeelde. Vanaf dat mo-
ment leefden beide heren in onmin. Uiteindelijk kwam 
het tot een knallende ruzie waarbij Schook Tuinenburg 
naar diens eigen zeggen zou hebben toegebeten: “Ik 
zal jou gvd behandelen zo als ik wil.”20 Na een nieuwe 
ruzie in de zomer van 1892 diende Tuinenburg een for-
mele klacht tegen Schook in bij minister van Justitie H.J. 
Schmidt. Hij betichtte hem onder meer van onwettige 
daden. Deze hielden in dat de burgemeester meerdere 
agenten had benoemd en bevorderd zonder daarbij Tui-
nenburg te betrekken, terwijl de wet bepaalde dat dit 
alleen op voordracht van de commissaris van politie kon 
geschieden. Schmidt stelde vervolgens de burgemeester 
op de hoogte van de klacht. Schook vond dat Tuinen-
burg niet langer was te handhaven. Hij vroeg de minister 
om Tuinenburg over te plaatsen. Een en ander gebeurde 
zonder overleg met Tuinenburg, die op 20 juli 1893 uit 
de krant vernam dat hij was benoemd tot commissaris 
van politie van Wageningen. Hij kreeg tien dagen de tijd 
om zijn nieuwe functie te aanvaarden en te betrekken.21

Tuinenburg protesteerde. Los van de wijze waarop de 
dit alles gebeurde, ging hij er ook in salaris op achteruit. 
De minister reageerde met de mededeling dat wanneer 
Tuinenburg deze functie niet wilde aanvaarden hij dan 
tot intrekking van het benoemingbesluit moest over-
gaan. Na enige bedenktijd te hebben genomen besloot 
Tuinenburg dat dit wellicht het beste was, maar dan wel 
onder voorwaarde dat hij aan zou blijven als commissaris 
van politie te Hilversum. Enkele dagen later las hij tot zijn 

verbazing in de krant dat de benoeming te Wageningen 
was ingetrokken, maar hem tegelijkertijd eervol ontslag 
was verleend als commissaris van politie te Hilversum.

Hiermee kwam er een einde aan zijn politieloopbaan. 
In een laatste poging om zijn gezicht te redden publi-
ceerde hij een brochure met de titel Een willekeurige en 
onrechtvaardige daad van den Minister van Justitie mr. H.J. 
Smidt, alsmede onthullingen van onwettige daden van den 
burgemeester van Hilversum J.E.C. Schook, waarin hij de 
handelswijze van de burgemeester aan de kaak stelde.22 
Uit dit geschrift spreekt een en al verbittering, zoals wel 
blijkt uit de woorden waarmee zijn brochure afsloot:
“Mijn carrière is gebroken, mijn toekomst als Politie-
Ambtenaar voor mij afgesneden nadat ik Rijk en Ge-
meenten meer dan 30 jaren heb gediend, en dat zonder 
eenige reden zonder aanleiding, alleen omdat ik mijn 
waardigheid als Ambtenaar, mijn gevoel als mensch wil-
de handhaven.” 

Tuinenburgs reputatie brokkelde nu in rap tempo af. Be-
gin juni 1894 verhuisde hij van Hilversum naar Utrecht, 
alwaar hij zijn intrek nam in het bondspand. Dit was het 

Vacature bij de gemeentepolitie Gouda 1880 (Algemeen Politieblad)

20. J.W. Tuinenburg, Een willekeurige en onrechtvaardige daad van den 
Minister van Justitie mr. H.J. Smidt, alsmede onthullingen van onwet-
tige daden van den burgemeester van Hilversum J.E.C. Schook, zd, zj., 
p. 4. 
21. Dit is althans wat Tuinenburg zelf beweerd. Tuinenburg (1894.) 
p. 3
22. Tuinenburg, (1894), p. .
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begin van het einde. In Utrecht begon hij heimelijk met 
het verzilveren van het bondskapitaal. Als administrateur 
van de fondsen was hij één van de drie sleuteldragers 
van de kluis waarin de bond zijn vermogen bewaarde. Hij 
bereidde zijn misdaad minutieus voor. Zo verschoof hij 
de bestuursvergadering van mei naar 20 juni, omdat hij 
meer tijd nodig had om al het geld op te nemen. De to-
tale buit bedroeg uiteindelijk 19.800 gulden aan obliga-
ties en pandbrieven. Daarmee beroofde hij de bond, op 
3.500 gulden na, van zijn gehele kapitaal. 

Rond de 14e juni vertelde hij zijn vrouw dat hij naar 
Antwerpen ging waar vacatures waren voor commissa-
ris van politie. Zijn vrouw reisde hem enkele dagen later 
achterna, maar eenmaal in Antwerpen bleek dat Tui-
nenburg niet op het opgegeven adres was aangekomen. 
Op datzelfde moment werd de diefstal bekend. Het was 
landelijk nieuws. Het feit dat juist een gerenommeerd 
commissaris van politie en voorzitter van de politiebond 
deze misdaad had gepleegd wekte veel belangstelling. 
In de kranten werd Tuinenburgs misdaad breed uitge-
meten. Journalisten groeven in Tuinenburgs verleden op 
zoek naar een verklaring. Een van hen wist te melden dat 
hij eerder een greep in de bondskas had gedaan, maar 
toen het hele bedrag van 3.000 gulden weer had terug-
gestort. 

Justitie vaardigde een internationaal opsporingsbevel 
uit.23 Waar Tuinenburg op dat moment uithing was on-
duidelijk. Enkele kranten meldden dat hij met zijn vrien-
din in Londen was gesignaleerd, maar de politie sprak 
dit tegen. Enkele weken later werd hij in Monte Carlo in 
het stadstaatje Monaco ontdekt. Bij zijn arrestatie pro-
beerde hij zich met een vuurwapen van het leven te be-
roven. Hij werd met zware verwondingen opgenomen in 
een ziekenhuis. De Nederlandse regering vroeg om zijn 
uitlevering, maar omdat er geen verdrag bestond met 
Monaco kon dit niet worden geregeld. De minister van 
Buitenlandse Zaken vroeg het aangrenzende Frankrijk om 
te bemiddelen. Dit gebeurde en Tuinenburg werd over-

gebracht naar Frankrijk. Op 7 december 1894 verhing hij 
zich in een politiecel in het Franse Nice. 

Besluit

Ondanks zijn tragische eind mag Tuinenburg worden ge-
zien als een hervormer, die meebouwde aan de funda-
menten van een modern politieapparaat in Nederland. 
Hij zette zich vooral in voor de professionalisering van 
het politiepersoneel. Een professionele politie vormde 
in zijn ogen de basis voor een correct en adequaat op-
treden op straat. Dit streven bracht hij tot uitdrukking in 
zijn handboeken, in zijn vaktijdschrift De Nederlandsche 
Politiegids en in de stichting van de anpb. In alle gevallen 
boekte hij successen. 

Juist de laatste fase van zijn leven nodigt uit tot enig 
psychologiseren. Waarom nam het leven van Tuinen-
burg na 1890 zo’n plotselinge wending? Niet alleen zijn 
bonds- en politiewerk maar ook zijn privéleven leverde 
vanaf dat moment niets dan problemen op. Schulden 
en ruzies beheersten zijn leven. Tuinenburg werkte zich 
steeds verder in de nesten en kon alle problemen uit-
eindelijk niet meer te boven komen. Als op iemand de 
Wet van Murphy van toepassing was, dan was het wel op 
Tuinenburg. Dit werkte door in zijn bondswerk en in zijn 
functioneren als commissaris van politie. Uit het voor-
gaande blijkt ook dat Tuinenburg moeilijk tegen kritiek 
kon. Steeds weer zocht hij de confrontatie om alsnog zijn 
gelijk te halen. Niet alleen binnen de bond maar ook in 
zijn politiewerk trachtte hij zijn critici weinig tactvol het 
zwijgen op te leggen. Door dit autoritaire gedrag maakte 
hij bepaald geen vrienden. In 1894 zag hij blijkbaar geen 
uitweg meer. Hij besloot het land te verlaten. Het was 
een vlucht . Om deze te kunnen bekostigen beroofde hij 
de bond van zijn vermogen.

Met de hulp van een door enkele Tweede Kamerle-
den georganiseerde financiële reddingsactie krabbelde 
de anpb er weer bovenop. De Goudse commissaris Van 
Garderen en ook Van Waning stelden zich nog kandidaat 
voor het voorzitterschap, maar werden beiden niet ge-
kozen. Aan het bondsbeleid werd nauwelijks iets veran-
derd. De anpb bleef wars van vakbondsacties. 

23. Gesignaleerde personen nr. 1126, Algemeen Politieblad, 1894, 28 
juni 1894. 
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De crisis van 1894 kostte hem wel het monopolie op 
het politievakbondswerk. Vanaf 1894 werden in het ge-
hele land politiebonden opgericht. De Amsterdamse ge-
meentepolitie beet het spits af met een eigen agenten-
bond. Deze bonden waren lokaal en vaak ook categoraal 
georganiseerd naar rang of onderdeel en vanaf 1914 ook 
naar religieuze levensbeschouwing. Zo waren er aparte 
bonden voor agenten, voor inspecteurs, voor commissa-
rissen en voor veldwachters. In 1914 was Nederland be-
dekt door een lappendeken van meer dan 120 verschil-
lende politiebonden. Ook in Gouda stichtten de agenten 
even voor de eeuwwisseling een eigen vakbond.24 

En dan is er nog Van Waning. Toen Tuinenburg zich in 
1890 terugtrok als hoofdredacteur van De Nederlandsche 
Politiegids nam Van Waning deze taak van hem over. Hij 
was toen al zijn vader opgevolgd als burgemeester van 
Ouderkerk aan de IJssel. Van Waning bleef zich inzetten 
voor de politie. Tot in 1925 was hij hoofdredacteur van De 
Nederlandsche Politiegids. Hij was ook betrokken bij het 
herstel van de anpb. In 1900 werd hij gevraagd als voor-
zitter van de nieuw opgerichte Rijkspolitievereniging, 
een functie die hij dankbaar aanvaardde. In tegenstelling 
tot Tuinenburg sloot hij vakbondsacties voor verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden niet uit. Ook was hij een van 
de bedenkers van het Politie-examen dat in 1900 voor 
het eerst door de anpb werd afgenomen. Zijn ideeën 
over het politievak schreef hij neer in tal van brochures 
en boeken. In zijn rede bij het 25-jarig bestaan van de 
ANPB stond hij nog even stil bij wat hijzelf een pijnlijke 
herinnering noemde. De bond was een slag toegebracht 
“door den man, die hem in de eerste plaats had doen 
werken en bloeien. Hij verried den instelling, maakte het 
in hem als administrateur gestelde vertrouwen te schan-
de en verdween met de gelden van de Bond”.25 Verder 
wilde hij niet over zijn voormalige compagnon oordelen. 
Van Waning overleed in 1933 op 77-jarige leeftijd. 

24. Zie R. van der Wal, 2007.
25. Van Waning, De Algemeen Nederlandsche Politiebond. Zijn bestaan 
en streven geschetst door J. van Waning, Dockum 1912, p. 10.
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De kortstondige glorie van een Goudse schoolmeester 
en zijn Toet-Steen van de wereldt (1687) 

Paul H.A.M. Abels

goudana

Van de vele boekwerken die in de loop der eeu-
wen van de Goudse persen zijn gekomen, heb-
ben vele de tand des tijds niet doorstaan. Soms 
was de oplage zo klein of de belangstelling zo 
gering, dat er heden ten dage geen enkel exem-
plaar van bewaard is gebleven. Zo maakt een 
Franstalige publicatie in 1853 melding van een 
boek over ‘de moraal’, getiteld Toet-steen en ge-
schreven door Johannes van Riet, praeceptor (le-
raar) van de Latijnse School in Gouda. Het werk 
dateert uit het derde kwart van de zeventiende 
eeuw, maar was halverwege de negentiende 
eeuw al geheel in de vergetelheid geraakt.1 In 
het grote databestand van oude Nederlandse 
drukken,2 noch in de catalogi van grote of klei-
nere Europese bibliotheken komt dit boek voor. 
Zeer verrassend was het dan ook dat een exem-
plaar van het werk van Van Riet deze zomer 
toch opdook op een veiling in Brussel. Het boek 
werd gekocht door een onbekende koper, waar-
door het opnieuw uit het Goudse zicht is ver-
dwenen. Ook zonder kennis te hebben kunnen 
nemen van de inhoud van het werk, loont het 
de moeite nader in te gaan op de achtergronden 
van de auteur en zijn lotgevallen in Gouda.

Titelpagina van de Toet-Steen van Joannes van Riet (foto Paul Abels)

1. Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers (Brussel 1853) 
115.
2. De zogeheten Short Title Catalogue Netherlands (stcn), te raad-
plegen via de site van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 
(www.kb.nl)



64

Ti
di

ng
e 

20
09

Achtergronden van de auteur

Johannes van Riet was afkomstig uit de Zuidelijke Ne-
derlanden. Op de titelpagina van zijn boek staat achter 
zijn naam Bruxell., waaruit mag worden afgeleid dat hij 
geboortig of in elk geval afkomstig is uit Brussel. Hij is 
waarschijnlijk rond 1650 geboren en werd rooms-katho-
liek opgevoed. Gelet op zijn latere functie als leraar van 
de Latijnse School te Gouda mag ervan uitgegaan wor-
den dat hij een behoorlijke opleiding heeft genoten. In 
de jaren zeventig zocht hij zijn heil in de Noordelijke Ne-
derland en belandde hij in Leiden, waar hij woonde aan 
de Cellebroedersgracht. Op 31 juli 1677 ging Van Riet, 
jongeman van Brussel, in ondertrouw met de weduwe 
Maria van Delden. Zij was eerder getrouwd geweest  met 
de lakenbereider Egbertus Lenthuysen.3 Ook zij had een 
rooms-katholieke achtergrond, maar beide echtelieden 
besloten belijdenis af te leggen voor de gereformeerde 
gemeente in hun woonplaats.

Toen Johannes van Riet en Maria van Delden in het na-
jaar van 1680 naar Gouda verhuisden, konden zij dan ook 
beiden een kerkelijke attestatie (getuigschrift van leer 
en leven) voorleggen aan de kerkenraad in hun nieuwe 
woonplaats. Daarmee werden zij zonder bezwaar toe-
gelaten als lidmaat van deze gemeente en konden zij 
deelnemen aan het Heilig Avondmaal.4 Een dergelijke 
blijk van goede gereformeerde gezindheid was ook een 
absolute voorwaarde waarop Van Riet zijn functie van le-
raar aan de stedelijke Latijnse School kon bemachtigen. 
Wanneer hij deze aanstelling kreeg is in de archieven niet 
meer te achterhalen, maar het ligt voor de hand dat zij 
de directe aanleiding is geweest voor de verhuizing van 
het echtpaar naar Gouda.

Halverwege 1681 beviel Maria van Delden van een 
tweeling, Marija en Peetrus, die op 11 juni van dat jaar 
ten doop werden gehouden in de Sint-Janskerk. Tot de 
doopgetuigen behoorden mr. Anthonie Sauvé en zijn 
echtgenote.5 Genoemde getuige was schrijfmeester van 
de Latijnse School en daarmee een directe collega van 
Van Riet. Uit de wel bewaard gebleven jaarrekeningen 
van de Latijnse School over de jaren vanaf 1682 kan op-
gemaakt worden dat Van Riet een aanstelling kreeg als 

praeceptor (leraar) van de vierde klas (“de vierde schoo-
le”), waarvoor hij een voor die tijd niet geringe jaarwedde 
van 370 gulden kreeg. Op 1 februari 1687 werd dit salaris 
met 25 gulden verhoogd.6 Een dergelijk inkomen stelde 
hem waarschijnlijk in staat op eigen kosten een boek met 
zijn filosofisch-theologische opvattingen uit te geven.

Toet-steen van de wereldt

Dankzij veilinghuis ‘The Romantic Agony’ in Brussel ken-
nen wij nu in elk geval de volledige titel van het boek van 
Johannes van Riet en beschikken wij over een foto van de 
titelpagina. De volledig titel van het werk luidt:  Den toet-
steen van de wereldt, dewelcke niet alleen de voornaam-
ste gebreken en sonden die de menschen onderworpen 
zijn, maar ook heylsaeme middelen tot verbeteringe en 
weg-neminge der selve, aanwijst. Het boek is gedrukt in 
octavo-formaat en telt 431 pagina’s. Deze worden voor-
afgegaan door 16 ongenummerde bladzijden en afge-
sloten met een register van 8 eveneens ongenummerde 
pagina’s. De titelpagina toont verschillende Goudse ken-
merken. Allereerst vermeldt Van Riet prominent dat hij 
“praeceptor in de Groote Schoole der Stad gouda” is. 
De vermelding van zijn functie lijkt overduidelijk bedoeld 
als aanbeveling. 

Ook het impressum is Gouds: het boek is gedrukt “Ter 
Goude, by Justus vander Hoeve” in 1687. Van der Hoeve, 
zoon van Willlem van der Hoeve die eveneens als boek-
drukker werkte, was pas enkele jaren daarvoor als zelf-
standig drukker begonnen aan de Wijdstraat. Van zijn 
hand verschenen tussen 1684 en 1702 slechts een kleine 
twintig titels. Zijn fonds is zeer divers. Naast een be-
langrijk werk van de Goudse remonstrantse predikant en 
hoogleraar Philippus van Limborch en een katholiek ge-

3. Stadsarchief Leiden, Ondertrouwregister NH Kerk Leiden, resp. 
31-7-1677 en 24-4-1666. In de Digitale stamboom wordt Van Riet 
abusievelijk aangeduid als Van Rier. 
4. samh, Archief NH Gemeente Gouda, Lidmatenregister, 6-10-
1680.
5. samh, Archief NH Gemeente Gouda, doopboek, 11-6-1681.
6. samh, Archief Latijnse School, inv.n.r. 38: jaarrekeningen.
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schrift van Johannes Huwé, drukte hij bijvoorbeeld ook 
het zeer omstreden boek van de uit de Goudse gerefor-
meerde gemeente gestapte zilversmid Johannes Liesens. 
Het, zoals hierna zal blijken, onaangepaste werk van Van 
Riet paste uitstekend in dit gezelschap.  

Zeer opmerkelijk is verder het vignet op de titelpa-
gina. Dit vignet van Vrouwe Fortuna zal de lezers van 
deze rubriek bekend voorkomen, want het siert ook alle 
afleveringen van Goudana. Dat Vander Hoeve dit vignet 
gebruikt is opmerkelijk, aangezien het enkele decennia 
eerder de meeste drukwerken van de Goudse boekdruk-
ker Jasper Tournay sierde. Mogelijk heeft hij het uit de 
nalatenschap van Tournay weten te kopen en het voor 
deze gelegenheid hergebruikt. Ondanks deze Goudse 
kenmerken bleek niet iedereen in Gouda geporteerd te 
zijn van de persoonlijke opvattingen die Van Reit in zijn 
boek tentoonspreidde.

De auteur verdwijnt uit Gouda

Kort nadat het boek van Van Riet van de persen kwam, 
trok het de aandacht van de gereformeerde  kerkenraad. 
Een afvaardiging boog zich over de inhoud van zijn ge-
schrift en rapporteerde op 21 september 1687 dat “De 
toetsteen van de wereldt” weinig goeds bevatte en dat 
het boek naar haar oordeel beter niet had kunnen ver-
schijnen.7 Rond dezelfde tijd kwam ook zijn echtgenote 
Maria van Delden in aanvaring met de kerkenraad. Op 
18 augustus hadden de ouderlingen tot hun verdriet ge-
constateerd dat deze vrouw, die afkomstig was uit de 
rooms-katholieke kerk en gereformeerd was geworden, 
toch weer “haarselfs vergeten hadde met verscheijde 
maalen haer te laten vinden in de paapsche godsdienst”. 
Omdat zij inmiddels geheel uit de gereformeerde kerk 

wegbleef en ook haar man Johannes van Riet leek te wan-
kelen, werden beiden in de consistoriekamer ontboden. 

Van Riet gaf tegenover de kerkenraad als verklaring 
voor het wegblijven van zijn vrouw, dat zij in de Sint-
Jan “geen bequaame sitplaatse konde krijgen”. Maria 
beweerde niet vaker dan één of twee keer de mis te heb-
ben bijgewoond en zei dat er wel meer gereformeerden 
waren die dit deden. Dat mocht men haar toch niet kwa-
lijk nemen, zo stelde zij, want “het stond haar vrij ende 
sij was in een vrij land”. De kerkenraad erkende dat er 
een probleem was met de zitruimte in de kerk en zegde 
toe hier iets aan te zullen doen. De gereformeerde broe-
ders namen echter geen genoegen met haar – in onze 
oren nogal modern klinkend – vrijheidsdenken. Beiden 
verlieten daarop woedend de kerkenraadskamer, waarbij 
Maria nogmaals liet weten “dat men haar dat in een vrij 
landt niet konde beletten”.8  

De Goudse kerkenraad probeerde op 2 oktober het 
echtpaar nogmaals op andere gedachten te brengen, 
maar tevergeefs. Maria bleef bij haar mening dat het 
haar vrijstond de katholieke mis bij te wonen en met 
Johannes van Riet viel ook weinig te beginnen. Zijn op-
stelling noemden de ouderlingen “onnosel”, hetgeen zij 
toeschreven aan het feit dat hij ook zelf rooms-katholiek 
was geweest. Beide echtelieden mochten daarom voor-
lopig niet meer deelnemen aan het Heilig Avondmaal.9

Het negatieve oordeel over zijn boek en de problemen 
van hem en zijn echtgenote met de Goudse kerkenraad 
bleven waarschijnlijk niet onopgemerkt bij de werkgever 
van Van Riet. Toen de praeceptor zich in de eerste dagen 
van 1688 tegenover enkele scholarchen (schoolbestuur-
ders) liet ontvallen dat hij erover dacht uit de stad te 
vertrekken, werd het stadsbestuur hiervan onmiddellijk 
in kennis gesteld.10 De magistraat besloot daarop op 12 
januari dat de scholarchen met Van Riet over beëindiging 
van zijn contract zouden spreken. Dat bij de ontslagover-
wegingen ook de kwesties rond het boek en de kerkgang 
van de schoolmeester een rol hebben gespeeld, zou af-
geleid kunnen worden uit de bijgevoegde cryptische zin: 
“mitsgaders dat haer Ed. nogh eenige andere saecken 
hadden tot sijner lasten daer de schoole veel aen gelegen 
was”.11 Kort daarna moest Van Riet zijn klas overdragen 

7. samh, Archief NH Kerk, kerkenraadsacta, 21-9-1687.
8. samh, Archief NH Kerk, kerkenraadsacta, 18-8-1687.
9. samh, Archief NH Kerk, kerkenraadsacta, 2-10-1687.
10. samh, Oud Archief, inv.nr. 2796: aantekeningenboek scholar-
chen, fol. 12v.
11. samh, Oud-Archief, kamerboek 1688.
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aan zijn opvolger Johannes Roosendael en verliet hij met 
zijn vrouw de stad. Hun bestemming is onbekend, maar 
gelet op hun hang naar het katholicisme ligt het voor de 
hand te veronderstellen dat zij teruggekeerd zijn naar de 
Zuidelijke Nederlanden. 

Waarde

Met het vertrek van Van Riet verdween hij in de mist van 
de geschiedenis, net als zijn boek dat in juni 2008 kort-
stondig opdook op de veiling in Brussel. Gelukkig heb-
ben we de foto nog, om een bekend televisieprogramma 
aan te halen. Het zeer zeldzame boek werd voorafgaand 
aan de veiling getaxeerd op 200 tot 350 Euro, maar ging 
uiteindelijk voor 650 Euro (exclusief 21% veilingkosten) 
in andere handen over. Het is te hopen dat die handen 
zich ergens in de buurt van Gouda bevinden, zodat we 
ooit nog eens kennis mogen nemen van de in dit boek 
opgetekende ideeën van schoolmeester Van Riet.
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Wat lazen de Gouwenaars 100 jaar geleden  
in hun krant?
1909: een jaar met uiteenlopende gebeurtenissen

Henny van Dolder-de Wit

Een ingekleurde foto van de Markt ca. 1909. (foto samh)

Wie zich in 1909 op de Goudsche Courant abon-
neert betaalt ƒ 1,25 per kwartaal. Daarvoor word 
je dagelijks op de hoogte gehouden van wat er 
in de wereld, de regio en in de stad zelf gebeurt. 
Veel informatie komt telegrafisch binnen via 
het in 1851 opgerichte persbureau Reuter. Met 
het Goudse nieuws is men enigszins karig, 
hoewel er genoeg is te melden, foto’s ontbreken 
nog geheel. Bij de advertenties in de decem-
bermaand valt op dat er wel een aanbod is van 
speciale lekkernijen, maar niet voor speelgoed 
of kerstversieringen. Verslagen van vergade-
ringen van de Eerste en Tweede Kamer en de 
gemeenteraad worden integraal opgenomen. 
In lange kolommen worden de vele gevonden 
voorwerpen gepubliceerd, zo ook door de recht-
bank uitgesproken vonnissen. Sommige zaken 
zijn na honderd jaar nog actueel zoals dreigbrie-
ven, pedofilie, dierenmishandeling en jeugd-
criminaliteit. Het is ook het jaar van de eerste 
Elfstedentocht en de eerste Avondvierdaagse. 
De erfopvolging in het Oranjehuis wordt op 30 
april veilig gesteld met de geboorte van prinses 
Juliana, wat aanleiding geeft tot uitbundig feest-
vieren. De berichten zijn op vertellende manier 
weergegeven, afgewisseld met citaten.
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Gouda in 1909

In 1909 telt Gouda 24.384 inwoners, meest wonend bin-
nen de singels die ooit met de stadsmuur het oude cen-
trum van de stad omringden. Oudere Gouwenaars zullen 
zich dan ongetwijfeld nog de afbraak van de stadspoor-
ten herinneren, tussen 1841 en 1850. Vanaf 1901 breidt 
de stad geleidelijk uit, eerst in westelijke richting want in 
de Korte Akkeren is de meeste industrie gevestigd. In dat 
jaar bouwt men ook huizen in de Krugerlaan, de Cornelis 
Ketelstraat uit 1904 loopt dood tegen de spoorlijn. De 
grachten zijn nog niet gedempt, auto’s een bezienswaar-
digheid. Gouda mag zich ook garnizoensstad noemen 
voor het vierde regiment infanterie, het derde bataljon. 
Het imago van schippersstadje is nog volop aanwezig, 33 
schippers wonen permanent op hun vaartuig. Verlangt 
men een persoonlijk gesprekje met burgemeenster R.L. 
Martens, dan ga je daarvoor op werkdagen van 10.00 tot 
12.00 naar het stadhuis. De verschillende markten bren-
gen levendigheid in het stadsbeeld: varkens, bloemen, 
groenten, aardappelen, turf, hout en vis vinden daar een 
weg naar de kopers, de aanvangstijden worden aange-
kondigd door de stadsomroeper H. Wortman. Wie zich 
interesseert voor de geschiedenis van Gouda kan tegen 
betaling van 10 of 25 cent dagelijks van 10.00 tot 16.00 
uur terecht in het Museum van Oudheden, gevestigd in 
gebouw Arti Legi aan de Markt. In 1909 telt men daar 508 
bezoekers; de Goudse Librije, met het gemeentearchief 
gevestigd in de Gasthuiskapel aan de Oosthaven verwel-
komt 157 personen en leent 117 boeken uit.

In de sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade zijn er 
voor de liefhebber geregeld cabaret- en toneelvoor-
stellingen, muzikaal genot valt er te beleven tijdens de 
orgelbespelingen in de Sint-Janskerk, later verschijnen 
daarvan uitgebreide verslagen. Daarin wordt het spel van 
de organist Jaap Spaanderman hoog geroemd, de vo-
cale solisten die aan het programma hun medewerking 
verlenen, met name de vrouwelijke, vindt de recensent 
stelselmatig beneden de maat. Sportievelingen kun-
nen lid worden van verschillende verenigingen: de Kolf-

club ‘Gouda’, twee kegel- en tennisclubs, de Goudsche 
Zwemclub (GZC), de Goudsche Cricket- en Footballclub 
‘Olympia’, een wielrijdersvereniging, twee postduiven-
verenigingen en verschillende IJsclubs. Met uitzondering 
van dat laatste is zulk vertier niet weggelegd voor de ge-
wone hardwerkende man of vrouw die zonder te sporten 
al genoeg uren maakt.

Het gemeentebestuur heeft grootse plannen: volgend 
jaar zal het nieuwgebouwde Van Iterson ziekenhuis aan 
de La Reylaan zijn deuren openen, wat betekent dat er 
na vele eeuwen een eind komt aan de functie van het Ca-
tharina Gasthuis als zodanig. Het statige Proveniershuis 
aan de Hoge Gouwe staat op de lijst voor afbraak, hier 
wordt het gemeentelijk Electriciteitsbedrijf gevestigd, 
kosten:  258.000,- gulden. Voor machines en toebeho-
ren is een bedrag van 69.480,- gulden op de begroting 
gezet. De bestedelingen die nu nog in het Proveniershuis 
wonen (28 mannen en drie vrouwen) verhuizen dan naar 
het Gasthuis. Aan het Jaagpad wordt het enorme com-
plex van de nieuwe pijpen en aardewerkfabriek van Goe-
dewaagen in gebruik genomen. Dan staat er voor begin 
september weer een grote Landbouwtentoonstelling op 
het programma, niemand minder dan prins Hendrik heeft 
zich bereid verklaard als beschermheer op te treden. Op 
onderwijsgebied is de vestiging van een Ambachtsschool 
in voorbereiding.

Idyllisch plaatje van het grachtje Achter de Vismarkt met op de voor-
grond de Visbrug, die al in 1488 wordt genoemd. Schilderij in olieverf 
door Betsy van Vreumingen-Stoffers, 1905, (collectie HvD)
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De straten worden verlicht door 446 gaslantaarns, 181 
branden er tot middernacht, de overige tot zonsopgang. 
De oude nummering van de huizen in de stad volgens 
wijken met een letter wordt afgeschaft, een nieuwe 
nummering (de huidige) ingevoerd. De brandweer rukt 
zeventien maal uit, de politie maakt 801 processen ver-
baal op. Daarbij worden 45 volwassenen en 68 minder-
jarigen aangehouden, bestraft en indien nodig naar hun 
plaats van herkomst getransporteerd; zeventien vreem-
delingen zet men eenvoudig over de grens. Voor alleen-
staanden en ouderen is er voldoende onderdak. In het 
St.-Elisabethgasthuis aan de Kleiweg wonen 31 vrouwen, 
in het Joods Israëlisch Tehuis aan de Oosthaven 12 man-
nen en 17 vrouwen, verspreid over de hofjes 82 vrouwen 
en in het Oudemannenhuis 43 mannen.

Er is een komen en gaan van schepen, stoomboten 
vervoeren de passagiers naar diverse plaatsen in het 
land. Over land reist men met de Nederlandse Staats-
spoorweg of met de tram tussen Gouda en Bodegraven 
en omnibusdiensten naar Moordrecht en Schoonhoven.

Aardbeving en winterkou
De krant staat in de eerste maand van het jaar vol be-

richten over de tsunami die op 28 december 1908 het 
zuiden van Italië en Sicilië treft en tienduizenden slacht-
offers eist. Ooggetuigen vertellen ‘dat de zee als een 
toornig dier steigerde en achteruit sloeg’. Eerst lijkt het 
water van het land weg te stromen, daarna rijst het hoog 
op en slaat met geweld in de nauwe zeestraat aan weers-
zijden over het land heen. Stoomschepen van de Maat-
schappij Nederland vermijden de Straat van Messina om-
dat de doorvaart hier gevaarlijk is geworden vanwege de 
ongelijk geworden zeebodem.

De winter regeert streng , uit Duitsland worden tem-
peraturen gemeld van – 28 ° C. In Spanje valt overvloedig 
sneeuw en in Engeland woeden de zwaarste sneeuwstor-

Ingang tot het Proveniershuis aan de Hoge Gouwe, dat in 1910 plaats moest 
maken voor het Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf (GEB), (collectie HvD)

Buitenlands nieuws

men sinds 1881. Het leven ligt er nagenoeg stil. De kos-
ten van sneeuwruimen in de Londense straten schat men 
op 1.800.000 gulden.

Wereldleiders
In 1909 krijgt Amerika een nieuwe president: William 

Howard Taft, in België volgt Albert I zijn vader, koning 
Leopold II op, Abd-ul-Hamid II maakt plaats op de troon 
voor Mehmed V als sultan van Turkije. Dat er ook dan 
dreigbrieven worden verzonden ondervindt de koning 
van Denemarken: hij leest daarin dat hij het nieuwe jaar 
niet zal overleven. Zijn raadgevers adviseren hem rustig 
in zijn paleis te blijven.
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Luchtvaart
Uit Engeland komt het bericht dat een vliegmachine 

van het leger ‘zich wel tien meter van de grond heeft 
kunnen verheffen’. In Nederland maakt de Franse graaf 
De Lambert de eerste gemotoriseerde vlucht boven Et-
ten-Leur. Ronduit opzienbarend is het nieuws dat de 
Fransman Louis Blériot als eerste per vliegtuig het Kanaal 
is overgestoken. 

Tsunami Italië
Op 31 december 1908 wordt Sicilië getroffen door een 

zware aardbeving. De steden Messina en Reggio lopen 
enorme schade op. De eerste schattingen van de aantal-
len slachtoffers bedragen 100.000 doden in Messina en 
25.000 in Reggio. Tot in februari worden hevige naschok-
ken gevoeld in Italië, intussen komen er steeds meer 
verhalen van overlevenden binnen. Veel landen zeggen 
financiële hulp toe en zorgen voor tenten en levensmid-
delen. Plunderingen zijn aan de orde van de dag, zestien 
rovers worden gefusilleerd, 600 gearresteerd. Het aantal 
gewonden loopt in de duizenden.

Jeugdcriminaliteit en Sherlock Holmes
Het wangedrag van jeugdige personen wordt toege-

schreven ‘aan de invloed van vuile en misdadige litera-

tuur als Nick Carter en Sherlock Holmes-geschriften’. In 
Berlijn verenigen zich 26 jongens ‘onder invloed van In-
dianen- en Roversgeschriften’ in een ‘indianenstam’ om 
diefstallen te plegen. Zij beloven trouw aan hun opper-
hoofd en verblijven in diverse holen, waar men de buit 
verdeelt. Bij een 18-jarige jongen die ‘voor de grap’ een 
meisje met een pistool bedreigt en verwondt vindt men 
tijdens een huiszoeking voor 15 mark aan ‘Sherlock Hol-
mesachtige lectuur’.

Ravage in Messina als gevolg van de aardbeving en tsunami   
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Een ‘heer’ loopt in de val
Een ‘als heer gekleed persoon’ geeft op het ijs in het 

Haagse Bos een 11-jarig meisje 35 cent *1  en vraagt 
haar om die avond naar de wachtkamer van het station 
komen. Zij brengt haar vader van de ontmoeting op de 
hoogte, in overleg met de politie volgt men het kind naar 
de afgesproken plaats. Op haar aanwijzing wordt de man 
aangehouden en naar het politiebureau afgevoerd.

Dierenmishandeling
Een inwoner van Garijp (Fr.) krijgt procesverbaal voor 

mishandeling van zijn paard. Als het dier niet in staat 
blijkt een zware wagen met grind te trekken legt de voer-

man een bos stro onder het paard en steekt dat in brand. 
Ondanks dat de huid aan de buik van het paard en zijn 
benen verbranden, blijft het dier op zijn plaats staan, 
blootgesteld aan de vreselijkste pijnen.

Visserij
Uit Urk wordt gemeld dat in het afgelopen jaar 1908 

geen enkele visser is omgekomen van de honderden die 
op de Noordzee en Zuiderzee hun bedrijf uitoefenen of 
die op haringloggers varen. Van de vissersvloot die ruim 
300 vaartuigen telt, verkeerde wel meerdere keren een 
schip in nood.
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Een belangrijke bodemvondst
Bij het doen van herstellingen in Stolwijk bij de land-

bouwer B.V. is ongeveer 25 cm beneden de keldervloer 
een kannetje gevonden, inhoudende 74 zilveren mun-
ten, één met het jaartal 1652 en de beeltenis van Filips 
IV, drie drie-guldenstukken van 1793, 65 guldens met 
jaartallen van 1701-1793 en enkele kleinere munten. Het 
kannetje is bij het opgraven helaas geheel verbrijzeld.

Nieuws uit de Hofstad
Sinds het nieuws bekend is gemaakt dat er in de lente 

van 1909 een prins of prinses wordt verwacht, staat het 
Koninklijk huis en in het bijzonder het welzijn van konin-
gin Wilhelmina, die al meerdere miskramen heeft gehad, 
volop in de belangstelling. Het volgend stukje gaat over 
een wandeling van de vorstin:

‘De paleisdeuren gaan open en daar is de koningin. 
Ze is gekleed in een paars mantelcostuum en draagt een 
bijpassende hoed met grote veer, een zwart-grijze mof 
en een bont. Een hofdame treedt naast haar, een lakei er 
achter en een tiental meters verder volgen twee recher-
cheurs. De koningin wandelt richting Vijverberg. De toe-
geschoten mensen groeten beleefd, al naar hun aard, met 
’n diep, lang hoed-afnemen, ’n even oplichten van de pet 
of een min of meer geslaagde buiging. De koningin groet 
iedereen zonder uitzondering terug met ’n diepe hoofd-

knik en intussen loopt zij gezellig lachend te praten met 
haar hofdame. Het publiek blijft op eerbiedige afstand, 
wordt iemand al te nieuwsgierig, dan is dat door ’n tikje 
op de schouder door één der rechercheurs al spoedig 
genezen. En die contrasten: een Kamerlid blijft met de 
hoed in de hand eerbiedig staan, een officier salueert en 
staat roerloos. Een burgerjuffrouw denkt: waar kijken die 
mensen zo naar? Plotseling staat ze tegenover H.M. ’n 
Nerveuze, onbeholpen buiging…de koningin groet diep 
terug. Een paar straatjochies, vuil van het spelen in het 
zand en met gehavende kleren lichten vrijmoedig kijkend 
hun petten op en krijgen een groet terug. Een bekend 
staatsman Vijverbergt H.M. haast voorbij, op het laatste 
nippertje ziet hij haar en haastig, met een brede zwaai, 
gaat de hoge hoed van de kale schedel. Trams houden 
stil totdat de koningin voorbij is, rijtuigen stoppen. Op 
de Kneuterdijk is het veel drukker, iedereen wordt vrien-
delijk gegroet: groten en kleinen, werklieden in blauwe 
boezeroen en van deftigheid glanzende heren, eenvou-
dige vrouwtjes en statige dames. Teruggekeerd bij het 
paleis staat het daar vol, tussen dichte rijen eerbiedig 
buigende mensen door treedt H.M. op haar woning toe. 
Goudgegalonneerde lakeien openen de deur…de konin-
gin gaat langzaam de trappen op en verdwijnt in haar 
huis’.
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Schaatspret, schippers aan de wal
De strenge winter heeft ook zijn voordelen: lange tijd 

kan er naar hartelust worden geschaatst, regelmatig 
worden er wedstrijden georganiseerd. IJsbanen genoeg, 
want alle scheepvaart richting Amsterdam en Leiden is 
gestaakt. De IJssel kan met moeite nog door stoomboten 
worden bevaren. De afdeling Gouda van de Zuid-Hol-
landse IJsvereniging stelt banenvegers aan, laat bruggen 
en overstapjes maken om op die manier ‘menig werk-
loze in dit barre jaargetij den strijd des levens trachten 
te verlichten’.

Zes ijsclubs uit Gouda en omstreken richten een ver-
zoek aan de minister van Waterstaat om het ijs van de 
Gouwe en Oude Rijn niet meer stuk te laten varen door 
sleepboten of schepen van de Holland Amerika of Java 
Lijn. Van deze waterwegen wordt bij strenge vorst ge-
bruik gemaakt door schaatsers: tussen Rotterdam en 
Gouda 15.000 en tussen Bodegraven en Gouda 8.000 
op één dag. Men gaat op de schaats naar het werk en 
vervoer van goederen blijkt over het ijs een stuk voor-
deliger.
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Ambachtsschool in Paradijs
In februari vindt de oprichting plaats van de Vereniging 

‘De Ambachtsschool voor Gouda en Omstreken’. Deze 
vorm van onderwijs moet zo mogelijk gevestigd worden 
in het aan de gemeente toebehorende gebouw van de 
Handels Avondschool aan de Houtmansgracht  (dat over-
dag niet wordt gebruikt) en in een daarmee te verbinden 
nieuw gebouw. Daarvoor is de aankoop nodig van huisjes 
en terreintjes aan het Paradijs en de zogenaamde Bloed-
poort.

Volksgaarkeuken aan de Keizerstraat
In de volksgaarkeuken zijn in januari 2204 ½ porties 

eten verkocht (1677 ½ van 10 cent en 427 van 15 cent). 
Afgehaald: 1353 ½ porties (1313 ½ van 10 cent en 40 van 
15 cent)

Gratis voedsel voor kinderen
De Vereniging Tot Heil des Volks verstrekt elke avond 

aan 200 kinderen, verdeeld in twee groepen, rijstepap, 

brood en melk. De Commissie dankt de gulle gevers voor 
hun bijdragen

Valsemunterij als familiebedrijf
Voor de rechtbank te Rotterdam verschijnt D. van 

Leeuwen alhier, wegens het maken van vals geld. De 
strafeis luidt voor Van Leeuwen anderhalf jaar, voor zijn 
vrouw twee jaar en voor zijn moeder drie maanden ge-
vangenisstraf.

Borden ANWB: goed idee
Bericht overgenomen uit de Kampioen van de ANWB: 

‘een inzender vraagt of het mogelijk is bij elke stad en 
dorp een naambord te plaatsen, zodat men weet waar 
men zich bevindt’.

Deken Malingré ernstig ziek
Op 8 maart wordt gemeld dat ofschoon de toestand 

van monseigneur P.C.Th. Malingré, de bekende pastoor 
van de Kleiwegkerk, nog geen direct gevaar oplevert, 

De ambachtschool aan de Houtmansgracht (foto samh)
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hem toch de Laatste Sacramenten zijn toegediend. Op 
30 juli wordt zijn opvolger J.A. Kupers als deken van het 
dekenaat en pastoor van de kerk OLV Hemelvaart geïn-
stalleerd. 

Directeur van de Kaarsenfabriek dodelijk 
verongelukt

Bij Driebergen vindt een aanrijding plaats tussen een 
tram en het rijtuig, waarmee de directeur van de Ko-
ninklijke Stearine Kaarsenfabriek ‘Gouda’, de heer dr. 
H. IJssel de Schepper, op weg is naar zijn buitenhuis in 
Doorn. Het achterste deel van het voertuig wordt geheel 
vernield. Een dag later, op 16 maart, overlijdt hij aan zijn 
verwondingen.

Dooi doet zijn werk
In maart vermindert eindelijk de uitgestrekte ijsmassa 

op de Zuiderzee die zo lang het scheepvaartverkeer be-
lemmerde, de lente is in aantocht

Geboorte van prinses Juliana
Nadat het in de gehele regio al lange tijd gonst van 

plannen voor feestelijkheden is het op 30 april eindelijk 
zo ver: prinses Juliana is geboren. De voorzitter van de 
gemeenteraad kondigt het als volgt aan:

‘Mijne Heren, de verwachting die in de laatste maan-
den alle harten in ons land vervulde, in de laatste weken 
onze gemoederen in spanning hield, is verwezenlijkt. 
Blijkens een vanochtend door mij ontvangen telegram 

H. IJssel de Schepper, direc-
teur van de Kaarsenfabriek 
(foto samh)

Van de optocht ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana in 1909 zijn geen foto’s beschikbaar, maar die moet er ongeveer hebben uitgezien 
als op 31 augustus 1908, de verjaardag van haar moeder. (Collectie HvD)
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van de minister van Binnenlandse Zaken is Hare Majesteit 
de koningin hedenmorgen voorspoedig bevallen van een 
Prinses. Daarmede is het voortbestaan van ons Vorsten-
huis voorlopig verzekerd’. Het bericht vervolgt:

‘De opgewondenheid bij het vernemen der heuglijke 
tijding was ook hier ter stede zeer groot. Men stak de 
driekleur uit en tooide zich met oranje. Om 12.00 uur 
werd door het garnizoen een parade gehouden op de 
Markt. Aan de kinderen werden feestliederen en vlaggen 
uitgedeeld, op school werden zij getrakteerd op beschuit 
met oranje muisjes. De scholen kregen vrij en om 15.00 
uur ging het Stedelijk Muziekcorps de stad rond, gevolgd 
door 250 jongens die een klappermars uitvoerden. In de 
Sint-Jan en in de Gereformeerde kerk werden dankdien-
sten gehouden. Om half negen trok de muziek met leden 
van de Volksweerbaarheid met fakkellicht door de stad, 
voorafgegaan en gevolgd door een onafzienbare stoet 
vrolijk hossende en zingende mensen. Het ontbreken van 
vuurwerk maakte men goed door het meer dan gebrui-
kelijk afsteken van voetzoekers ‘en dergelijke dingen’.

Advertentie voor de inschrijving met bokken-, groenten- en ooftwagens. 
(GC 1909)
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De bokkenwagens staan klaar voor de start. (foto samh)
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Het grote feest
Om voldoende voorbereidingen te kunnen treffen voor 

een officiële feestdag, kiest men voor donderdag 13 mei. 
Straten worden versierd en geïllumineerd met vetglaas-
jes. Voor het kinderfeest deelt men enkele duizenden 
boekjes met feest- en volksliederen uit. Hoogtepunt is 
een historische optocht, voorstellende personen uit het 
Huis van Oranje, te beginnen bij Juliana van Stolberg.

In de sociëteit Ons Genoegen zijn op 12 mei 1000 kin-
deren ‘behoorende tot de minst gegoeden van alle scho-
len uit deze gemeente’ uitgenodigd. Zij genieten van een 
poppenkast, film en voordrachten door een jongens-to-
neelclub. De traktatie bestaat uit poffertjes, melk, koek 
en andere versnaperingen. Bij het naar huis gaan worden 
cadeautjes uitgedeeld, die door verschillende winkeliers 
ter beschikking zijn gesteld.

‘Bij de optochten van die dag werd de orde en regel-
matigheid door niets gestoord’, zo wordt na afloop te-
vreden vastgesteld. ‘De avond werd besloten met vuur-
werk. Duizenden bleven doorfeesten, misschien zijn er 
wel geweest die de zon hedenmorgen hebben zien op-
gaan’.

Tegen enkele jongens wordt proces verbaal opgemaakt 
voor het vernielen van feestversieringen en het inslaan 
van een winkelruit om de etalage te plunderen.

Intussen blijkt de Commissie voor Openbare Feesten 
zo gefrustreerd door de houding van de gemeenteraad, 
dat in juni tot opheffing wordt besloten. Onder het kopje 
R.I.P. laat het bestuur een ingezonden brief in de krant 
opnemen, waarin de bezwaren kenbaar worden ge-
maakt: onder meer de geringschattende wijze waarop 
in de zitting van de gemeenteraad van 7 mei gesproken 
werd over de commissie en haar werkzaamheden en de 
minimale medewerking, om niet te zeggen tegenwerking 
bij de laatste feestviering. Daarentegen is er een har-
telijk woord van dank aan de Goudse burgerij voor de 
sympathieke samenwerking wat het feest tot een succes 
maakte

Naamgenootje
In het gezin van D.L. Broer aan de Boelekade R 92, 

vuilnisophaler bij de heer Ooms, is op 30 april het ge-

zin vermeerderd met een dochtertje, dat de namen van 
de jonggeboren prinses zal dragen (Juliana Louise Emma 
Marie Wilhelmina)

Kermis in de stad
Een maand na de feestvreugde ter ere van de nieuwe 

prinses is er opnieuw vertier in de stad met de komst op 
zaterdag 5 juni van het Hongaars Circus van de gebroe-
ders Karoly, bekend om zijn paardendressuur. Dat kun-
nen de meeste Gouwenaars wel waarderen.

Landbouwtentoonstelling
Inmiddels zijn de data bekend voor het houden van 

de Nationale en Internationale Landbouwtentoonstel-
ling, die wordt ingericht op een terrein aan de Graaf  Flo-
risweg: 31 augustus tot en met 3 september. Het is de 
voortzetting van een oude traditie die begon in 1848, 
georganiseerd door de Hollandsche Maatschappij van 
Landbouw, afdeling Gouda. Er wordt hoog bezoek ver-
wacht, de bij de bevolking zo populaire koningin-moe-
der Emma is van plan om naar Gouda te komen. Zij arri-
veert op 2 september per trein en het gemeentebestuur 
heet haar welkom in de rijk versierde stationswachtka-
mer eerste klas. Gezeten in een open landauer vertrekt 
zij naar het tentoonstellingsterrein, waar een geweldige 
drukte heerst, politie te voet 
en te paard tracht de orde te 
bewaren. Dat voorkomt niet 
dat door het gewicht van de 
mensenmassa de toegangs-
brug tot het terrein instort, 
juist op het moment dat de 
koninklijke stoet arriveert. 
De herstelwerkzaamheden 
worden onmiddellijk ter 
hand genomen en enige tijd 
later rijdt de hoge bezoek-
ster ongehinderd over een 
noodbrug het terrein op.
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Affiche voor de Landbouwtentoon-
stelling. Foto: Martin Droog.
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Schuren
Op 9 augustus meldt de krant dat het inlaten van vers 

water of zogenaamd schuren (van de grachten), gister 
tegen half twaalf door de omroeper bekend gemaakt, 
niet is doorgegaan

Jeugdige boeven
Een hoogst zwangere vrouw is gisteren door een 16-

jarige kwajongen zodanig mishandeld, dat zij gillend op 
straat neerviel. Tegen de dader is proces-verbaal opge-
maakt.

Veroordeeld wordt N.H.V. 11 jaar oud, zonder beroep 
te Gouda, wegens diefstal van enig geld, tot plaatsing in 
een tuchtschool voor de tijd van zes maanden.

Koninginnedag
‘De 31ste augustus wordt al meer en meer een feest-

dag’, constateert men in de krant. Maar dan moet het 
weer wel meewerken. In 1909 wordt een gondelvaart in 
de Kattensingel afgelast, evenals de parade van het gar-
nizoen. De stad is prachtig versierd, ter gelegenheid van 
koninginnedag en de Landbouwtentoonstelling. De feest-
verlichting met vetpotjes is een succes, totdat om negen 
uur hevige stortbuien veel van het moois vernielen. De 
erepoort aan de Kleiweg gaat in vlammen op. De laatste 
orgelbespeling van het seizoen in de Sint-Janskerk wordt 
druk bezocht, daar zit men in ieder geval droog.

De ingestorte brug, vlak voordat koningin moeder Emma arriveerde.  (foto samh)
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Verdronken
‘Hedenmorgen ten ongeveer negen uur is uit het water 

van de Fluwelensingel opgehaald het lijk van de eerste 
klerk aan het postkantoor alhier, die gisteravond nog 
laat aan het kantoor dienst deed’.

Hofjesleed
‘Zaterdagnacht is de weduwe Steenwinkel die voor het 

eerst een woning had betrokken op het Vrijthofje, door 
onbekende oorzaak in brand geraakt en onder hevige 
pijn naar het gasthuis vervoerd. In de afgelopen nacht is 
zij aan haar brandwonden overleden’.

‘Oude’ munt
‘Bij de politie is gedeponeerd een valse rijksdaalder, 

dragende de beeldenaar van Willem II en het jaartal 
1849’.

Begrafenis van monseigneur Malingré
Op 16 december overlijdt geheel onverwacht mon-

seigneur Malingré. Op 19 december om 13.30 uur wordt 
het stoffelijk overschot overgebracht naar de kerk aan de 
Kleiweg ‘[…] en daar voor belangstellenden ter bezich-
tiging gesteld waarvan een zeer ruim gebruik is gemaakt 
tot bij zeven uur, toen de Metten der overledenen wer-
den gezongen’. De volgende morgen vindt na een ander-
half uur durende rouwdienst de begrafenis plaats op de 
rooms-katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg. 
De stoet wordt gevolgd door koorknapen, de rooms-ka-
tholieke Militaire Vereniging met omfloerst vaandel, het 
bestuur van de Volksbond, koorzangers en een zestiental 
rijtuigen. Op de Kleiweg en langs de weg waar de stoet 
heen komt is een grote menigte aanwezig, van veel wo-
ningen zijn de gordijnen neergelaten.

Kippenhok
‘De heer N.H. van Schelven, korenmolenaar te Gouda, 

verzoekt in zijn hiernevens overgelegd adres of het ter-
rein, groot circa 40 m², gelegen boven de voormalige 
ijskelder in het plantsoen bij de Punt door hem in huur 
kan worden verkregen om die grond te gebruiken tot het 
daarop plaatsen van een kippehok’. Het verzoek wordt 
onder voorwaarden toegestaan tegen een huurprijs van 
vijftien cent per m ².
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De erepoort gebouwd ter gelegenheid van Koningedag 1909 aan de Klei-
weg die ’s avonds afbrandde. (foto samh) 
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Tenslotte
Het jaar 1909 is bijna voorbij, de laatste krant nage-

noeg uitgelezen. Een advertentie kondigt aan dat het 
tijd wordt voor het kopen van oliebollen voor de viering 
van oud en nieuw. Bij het lezen en beschrijven van het 
nieuws uit bovenstaand jaar lijkt men even in een an-
der tijdperk verdwaald te zijn. Een tijd zonder moderne 
communicatiemiddelen en parkeerproblemen, waarin 
het tempo van het leven minder hectisch was. De ver-
richtingen en de ontwikkeling van vliegtuigen en auto’s 
worden nog met meer dan gewone belangstelling ge-
volgd. De ingebruikneming van het nieuwe ziekenhuis en 
de vestiging van een electriciteitscentrale in het jaar dat 
aanstaande is duiden er op dat een tijdperk van veran-
dering aanstaande is.

78

1. Dat lijkt nu weinig, maar je kon er in 1909 twaalf liter karnemelk 
voor kopen
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De poffertjes en wafels die F.W. van der Steen in zijn huis aan de Prins 
Hendrikstraat bakte werden zo nodig tot middernacht gratis thuisbe-
zorgd. (GC 1909)
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Vanwege zijn verhuizing naar Zeist verlaat 
Leon Mijderwijk de redactie van de Tidinge. 
Hierdoor komt hij er ook niet meer toe om 
samen met Diederick Habermehl in deze 
rubriek stukjes over de Goudse archeologie 
te schrijven. Voor de rubriek ‘ondergronds’ 
wordt de pen door mij van Leon overgeno-
men. Met verschillende artikelen over de 
Goudse lakenindustrie en specifiek de Goud-
se lakenloden van zijn hand mag hij wel dé 
specialist op dit gebied genoemd worden. 
Ter afscheid van Leon hierbij nog een keer 
een stukje over een bijzonder Gouds laken-
lood.

Een lakenlood van circa 4 cm groot werd in 
2008 gevonden bij een opgraving in Arne-
muiden. Daar het Goudse stadswapen op de 
ene zijde van het lood staat afgebeeld, werd 
door de opgravers bij de Archeologische 
Vereniging Golda om informatie gevraagd 
naar de mogelijke maker van het lood. De 
andere zijde van het lood biedt hiertoe wel 
mogelijkheden. Op die kant is een wapen af-
gebeeld met daarboven de letters I.B.
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Raadsels rond een lakenlood

Marcel van Dasselaar

ondergronds

Het wapen toont een constructie, vermoedelijk een 
lakenraam, met daarvoor een arendsbeen. Het wapen 
zelf is niet teruggevonden, maar wel een aantal mensen 
die dit wapen gevoerd kunnen hebben. Het meest voor 
de hand ligt waarschijnlijk een toewijzing aan Jan Bail-
lart. Hij was lakendrapier, vermoedelijk van Vlaamse af-
komst en in de jaren 1638-1639 looier in de looihal. Van-

Het lakenlood (foto Marcel van Dasselaar)
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wege die functie zal hij wellicht een lood met zijn eigen 
(familie)wapen hebben gemaakt. Hij was overigens ook 
in verschillende rechtszaken gewikkeld, onder andere 
over het terugbrengen van het ‘looiboek’ over 1638 en 
1639, dat door hem en Jan Jansz., zijn collega-looier in 
die jaren, was meegenomen.1 

Een tweede goede kandidaat is wellicht Jan Blom, even-
eens van Vlaamse afkomst, die in 1604 naar Gouda kwam 
en als zwartverver aan het werk ging in de ververij in de 
Agnietenkapel.2 Wellicht dat nader speurwerk naar het 
wapen meer duidelijkheid in de zaak kan brengen, of 
wellicht navraag bij een lakenlodenspecialist.. Leon, wat 
denk jij er van?

Literatuur:
Leon Mijderwijk, 2004, Over de ‘wolle-laecken-vol-

molen’ en andere werkplaatsen van de Goudse lakennij-
verheid, 1315-1679, Tidinge 2004, 81-96.

1. Website Groenehart archieven: zoekterm ‘Jan Baillart’ levert een 
tiental rechtszaken op met Jan zowel optredend als eiser  en als 
gedaagde.
2. Mijderwijk 200, 88.
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Studie is geschenk uit de hemel

Vrijdagmiddag 14 november 2008 verdedigde Bianca van 
den Berg in de Senaatszaal van het fraaie Academiege-
bouw van de Universiteit Utrecht met verve haar proef-
schrift De Sint-Janskerk in Gouda. Een oude stadskerk 
volgens een nieuw ruimtelijk plan. Zij werd door de hoog-
geleerde heren van de promotiecommissie stevig aan de 
tand gevoeld met vragen over onder meer de relatie tus-
sen de bronneneditie en de bouwgeschiedenis, de om-
vang van de schade van de brand van 1552 en de vraag 
waarom de Sint-Janskerk alleen vergeleken was met Hol-
landse kerken en niet met die in andere provincies zoals 
Utrecht. 

Nadat Bianca op deze en andere vragen kort en krachtig 
antwoord had gegeven, bekleedde professor Ottenheym 
haar met de waardigheid van doctor. Vervolgens sprak 
medepromotor professor Bosman de academische lof-
rede uit. Hij noemde de studie van Bianca een geschenk 
uit de hemel, aangezien er van de bouwgeschiedenis van 

de Sint-Janskerk nog geen monografie bestond. De bijna 
twintig jaar die Bianca aan haar proefschrift had gewerkt, 
vergeleek hij met de bouwgeschiedenis van de kerk, die 
ook veel tijd in beslag nam. Hij noemde Bianca een hard-
werkende doorzetter, die voor niemand aan de kant 
gaat. ‘Wee degene die Bianca aan zijn kuit heeft han-
gen’, hield Bosman de toehoorders voor.

Na de plechtigheid was er gelegenheid de jonge doctor, 
ter zijde gestaan door haar man Henkjan Sprokholt en 
twee zonen, geluk te wensen. Daar maakten de vele be-
langstellenden, onder wie wethouder Menkveld en oud-
wethouder (thans burgemeester) Van Schelven, graag 
gebruik gemaakt. Marianne Lint, Maartje Alkema en 
Henk Snaterse waren namens het bestuur van die Goude 
aanwezig. Zij belastten zich naast het overbrengen van 
de felicitaties met het verspreiden van de strooibiljetten, 
die de handelseditie van de dissertatie aankondigde. De 
druk bezochte receptie, die bij tijd en wijle het karakter 
van een reünie had, was bijzonder geanimeerd. Maar al-
vorens Bianca naar huis terug kon keren, was er nog het 
feestelijke promotiediner.

Veel rust was Bianca overigens niet gegund, want 
maandagavond 17 november 2008 stond de presentatie 
van de handelseditie van haar proefschrift op het pro-
gramma in, hoe kan het ook anders, de Sint-Janskerk. Het 
fraaie en ruim bemeten, van veel illustraties voorziene 
boekwerk was in nauwe samenspraak tussen die Goude, 
de auteur en uitgeverij Verloren tot stand gekomen. Van-
zelfsprekend heeft het boek een plaats gekregen in de 

Bianca van den Berg met 
de begerde bul (foto Bi-
anca van den Berg)

goudse historie in het nieuws

tijdgenoten moeten de kerk, die letterlijk uit de as herrees,  

als hoogst modern hebben ervaren
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Brink toonde zich zeer ingenomen met het kloeke boek-
werk, dat uit twee delen bestaat: de bouwgeschiedenis 
van de Sint-Jan en de als bijlagen opgenomen bronnen. 
Een uitgebreid register completeert het geheel. 

In het boek wordt de bouwgeschiedenis van de Sint 
behandeld, vanaf de vroegste geschiedenis tot en met 
de restauraties die de kerk in de twintigste eeuw onder-
ging. Daarbij krijgt de zestiende eeuw de meeste aan-
dacht. Toen verrees de kerk zoals wij die heden ten dage 
nog kennen. Bij de herbouw van de kerk na de brand van 
1552 werd het gebouw vervolmaakt, onder meer door 
een ruimtelijker architectonisch concept aan te houden, 
waarbij de gebrandschilderde ramen een belangrijke rol 
speelden. Tijdgenoten moeten de kerk, die letterlijk uit 
de as herrees, als hoogst modern hebben ervaren.

De kerkrekeningen geven echter niet alleen een goed 
beeld van de bouwgeschiedenis van de kerk, maar ook 
van het bouwbedrijf in die tijd. De timmerlieden, steen-
houwers en leidekkers komen daarin als het ware tot 
leven. In de lezing, die Bianca na een korte introductie 
verzorgde, stonden deze mensen, die veelal bij naam 
zijn bekend, centraal. Zij immers waren verantwoorde-
lijk voor de bouw van de kerk, aldus Bianca. Daarnaast 
stond zij stil bij de samenwerking tussen de leveranciers 
van bouwmaterialen en de ambachtslieden en, niet on-
belangrijk, bij de rolverdeling tussen stads- en kerkbe-
stuur.

Na afloop van haar lezing volgde de overhandiging van 
het eerste exemplaar van de handelseditie van het proef-

schrift, waarna Bianca nog een rondleiding door de kerk 
verzorgde. Daarna was er de gelegenheid een toast op 
haar uit te brengen. Uiteraard kon ook het boek worden 
aangeschaft. Veel mensen maakten van die gelegenheid 
gebruik. Immers de prijs van 22 euro voor leden van die 
Goude (niet-leden betalen 27 euro) is bijzonder aantrek-
kelijk is, zeker voor zo’n fraai en informatief boekwerk 
over de bij een ieder bekende Sint-Janskerk.

Adri van den Brink aan het woord (foto Hans Suijs)
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Huizendetectives in 2008
Nico Habermehl (samenstelling)

goudse historie in het nieuws

Voor de derde keer op rij zijn leerlingen uit de hoogste 
groep van het basisonderwijs met het Sherlock Home-
sproject, een initiatief van die Goude in nauwe samen-
werking met het Streekarchief Midden-Holland, aan de 
slag gegaan. Ditmaal waren het de leerlingen uit groep 
8A van de Graaf Jan van Nassauschool, die het onderzoek 
naar oude huizen in Gouda voor hun rekening namen. Zij 
toonden zich enthousiaste en professionele onderzoe-
kers. Veel wetenswaardigheden wisten zij op het Streek-
archief te weten te komen van de geselecteerde panden 
Markt 8 (De Vooys), Peperstraat 10 en Wijdstraat 20 (Van 
Vreumingen). 

Jac. Piepenbrock, werkzaam bij het Streekarchief, had 
gezorgd voor een nieuwe opzet van het project waarbij, 
naast het eindproduct, samenwerken centraal stond. Hij 
werd daarin niet teleurgesteld. ‘Het was een genoegen 
te zien hoe de bijna dertig leerlingen door de studiezaal 
van het Streekarchief zwermden om informatie te vinden 
over de drie uitgekozen panden. Het leek een gezellige 
chaos, maar wie goed keek, zag dat drie groepjes van 
drie leerlingen intensief bezig waren met hun pand en 
dat drie bijdehante secretarissen in hun portefeuilles 
de gegevens verzamelden, die hun negen onderzoekers 
aanleverden. Elke vondst werd netjes afgevinkt op de 
verzamellijst. Als het enthousiasme wat al te groot werd, 
zorgde meester Fred de Wit even voor een klein moment 
van bezinning’, aldus een enthousiaste Piepenbrock.

Na het onderzoek volgde het opzetten van een presen-
tatie in het klaslokaal van de Graaf Jan van Nassauschool. 

Hier werden op grote wandplaten de gevels van de hui-
zen op kleurrijke wijze nagemaakt. Ook ditmaal moest er 
worden samengewerkt, maar nu met z’n tienen. Daarbij 
werd stevig en met veel fantasie gediscussieerd over de 
vormgeving en de vraag of de kijker het allemaal wel zou 
snappen. Het resultaat mocht er zijn. Niet alleen de leer-
lingen, maar ook hun ouders hebben van de wandplaten 
genoten. Hierbij bleef het niet, want op maandagavond 
9 maart 2009 presenteerden de leerlingen hun bevindin-
gen, voorafgaand aan een lezing van die Goude, voor een 
breed publiek, dat vol lof was voor het eindresultaat.

Meester Fred de Wit van groep 8A toonde zich even-
eens enthousiast over het project: ‘Al snel verviel het wat 
stoffige imago wat een archief meestal bij basisschool-
leerlingen oproept tot een wereld van ontdekking’. Als 
goed docent toonde meester De Wit zich naast de resul-
taten geïnteresseerd in de leerpunten van het project: 
het leren samenwerken in grote en kleinere groepjes om 
zo samen tot ontdekkingsresultaten te komen; het leren 
hanteren van de mogelijkheden die het archief aanreikt 
als aktes, foto’s en bouwtekeningen; het maken van drie 
expositiewanden in het eigen klaslokaal voor de ouder-

Aan de slag in het archief. (Foto J. Piepenbrock)
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Detectives bezig met hun speurwerk (Foto: Jac. Piepenbrock)

avonden in december; het ontwerpen van een power-
pointpresentatie voor een lezingenavond van die Goude; 
het maken van een evaluatie van het project. Fred de 
Wit kijkt dan ook terug op ‘een leuk en leerzaam pro-
ject, waarbij de leerlingen ervaren hebben dat werken in 
een streekarchief verrassend, boeiend en uitdagend kan 
zijn’. Om direct hierop te laten volgen: ‘Wat onze groep 
8A betreft, smaakt dit naar meer. Verder hoop ik dat vele 
andere scholen de weg naar het archief weten te vinden 
om ook hun leerlingen kennis te laten maken met Sher-
lock Homes’.

Tot zover Jac. Piepenbrock en Fred de Wit. Maar wat 
vonden de leerlingen nu zelf van het project? Tenslotte 
zijn zij het om wie het gaat. Hierbij de ervaringen van 
enkele leerlingen. Als eerste laten we onderzoekster Cla-
rine van Zwieten aan het woord: ‘Ik vond het erg leuk 
in het archief. Eerst gingen we naar huis in de Peper-
straat met meneer Piepenbrock. Daarna moesten we op-
drachten van de bewoners maken. De meneer die in de 
Peperstraat 10 woonde, heette A.R. van de Putte. In de 
klas moesten we eerst van papier een huis maken, dat 
vonden we ook leuk. Zelf zouden we bij het huis een stuk 
van de bewoners ophangen op basis van de gezinskaar-
ten, adreslijsten en een artikel geschreven door meneer 
Habermehl. We hebben van alles op een vel geschreven 
voor de mensen die naar de tentoonstellingen zouden 
komen’.

Niet minder positief was onderzoeker-fotograaf Theu-
nis de Lely: ‘Ik vond de drie maandagen in het streeksar-
chief leuk en leerzaam! We hadden drie groepen gemaakt 

om een huis te gaan onderzoeken. Bij mijn groepje was 
dat de tabakszaak D.G. van Vreumingen (Wijdstraat 20). 
Ikzelf was de fotograaf van de groep. Ik heb veel foto’s 
van het huis gemaakt. Eerst gingen we alle info opschrij-
ven en daarna in de klas uitwerken. Meneer Piepenbrock 
is ook persoonlijk in de klas geweest. Hij heeft al de hui-
zen met informatie gezien. In de klas heb ik ook veel fo-
to’s gemaakt. Terugkijkend op de archieflessen vond ik 
het leuke en leerzame dagen!’

Tot slot de ervaring van onderzoekster-secretaris An-
nemiek Oskam: ‘Ik ben secretaris, geen echte, maar een 
soort leider van een groepje. Onze hele groep is in het 
streekarchief geweest om dingen op te zoeken over ver-
schillende panden. Elke groep had een eigen pand. Wij 
hadden het pand Van Vreumingen. Op een bord hebben 
wij het pand nagemaakt met informatie en poppetjes er 
omheen. Je had drie groepen: omgeving, bewoners en 
het huis zelf. Ik heb meegewerkt aan het huis zelf. We 
hebben drie lessen in het streekarchief gehad en daar 
hebben we zoveel mogelijk informatie opgezocht. En bij 
het huis hoorden natuurlijk foto’s. Ik vond het super-
leuk!’

Het zal de lezer duidelijk zijn dat die Goude zich geen 
zorgen hoeft te maken over de toekomst. Een nieuwe ge-
neratie onderzoekers en fotografen staat klaar om zich te 
verdiepen in het verleden van Gouda en op grond daar-
van boeiende artikelen voor de Tidinge te schrijven.

Het resultaat!  (Foto: Jac. Piepenbrock)    >
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Peter van Eijkelenburg

“Op stafvergaderingen onder mijn leiding kwam ik al-
tijd demonstratief een klein uurtje later binnen dan de 
afgesproken begintijd. Want ik had gemerkt dat het bij 
de gemeente de gewoonte was om op een vergadering 
eerst een poos over van alles en nog wat te ouwehoeren. 
Dus eigenlijk nergens over. In ieder geval niet over het 
echte werk of over het onderwerp van de vergadering. 
Dus stapte ik expres later binnen en dan waren ze wel zo 
ongeveer klaar om met het werkelijke overleg te starten. 
Dat was leuk!

Ongeveer in 1950 werd ik hoofd bouwtoezicht van de 
gemeente Gouda. Tot aan mijn pensioen in 1977 ben ik 
dat gebleven. En daarvoor zat ik al een jaar of vier bij 
bouwtoezicht.  Ik heb dus enorm veel van de ontwik-
kelingen in Gouda meegemaakt. De uitbreiding van de 
stad, de bouw van Bloemendaal, waarvoor we delen van 
Reeuwijk en Waddinxveen moesten annexeren. Want de 
spoorlijn was nog de gemeentegrens, begin jaren vijftig. 
De plannen voor Goverwelle heb ik niet meer meege-
maakt, toen was ik al met pensioen.

Mijn eerste werk in Gouda was het opspuiten  van wat 
industrieterrein Kromme Gouwe moest worden. Daar 
vroeg de gemeente iemand voor, per advertentie. Ik 
werkte al acht jaar bij de provincie Zuid-Holland, als ci-
viel ingenieur. Daar heb ik in de oorlogsjaren ondermeer 
meegewerkt aan de nieuwe provinciale weg Schoonho-
ven-Krimpen, die later zo is gaan verzakken. Dat lag aan 
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‘Burgemeester James was een 
autoriteit. De gewone man 
zag hij niet staan. Maar hij 
heeft wel het stadhuis gered.’

Tijs Stout vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het verle-
den 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

De nu 97-jarige Tijs Stout in zijn woonkamer aan het Catsveld  
( foto Tidinge )

Tijs Stout ( 1912 )
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de palen waarop die weg is gebouwd, zei men toen. Maar 
dat was het niet. Die weg is ontworpen en gebouwd als 
B-weg, dus niet voor zwaar transport. Maar later heeft 
men daar toch zware vrachtauto’s toegelaten. Die geven 
trillingen, en daar was de weg niet tegen bestand. Tril-
lingen zijn funest voor elke constructie.

Joubertstraat

Mijn sollicitatie in Gouda liep goed. Over het salaris wa-
ren we het ook eens. Maar nu nog de huisvesting. Mijn 
vrouw en ik woonden in Lekkerkerk in een vrijstaand 
dijkhuis. In Gouda wilden we een gelijkwaardige woning, 
anders zou ik de baan niet nemen. De gemeente bood 
een huis aan de Cronjéstraat aan, rond die vijver daar, 
onder de Haastrechtsebrug. Wij vonden het te klein. Dat 
huis accepteer ik niet, zei ik. Maar de gemeentesecreta-
ris en een wethouder hebben er gewoond, was het ant-
woord. Ja, daar zeg je wat, die hébben er gewoond, zei 
ik. Toen kregen we een huis aan de Joubertstraat, dat 
was natuurlijk wel heel wat anders.

Bij de afdeling bouwtoezicht werkte ik onder Jan Groe-
nendijk. Die ging met pensioen en ik wilde hem wel op-
volgen, dus solliciteerde ik. Mijn collega’s Dessing en 
Verveen konden de baan ook aan, maar zij zouden het 
niet doen, zeiden ze alletwee. Ik kreeg de functie en niet 
veel later bleek dat Dessing en Verveen toch ook meege-

dongen hadden. Ja, zo leer je de mensen wel kennen.
Onder de afdeling bouw- en woningtoezicht hoorde 

destijds ook nog afdelingen als grondzaken, de hinder-
wet etcetera, de hele rommel zat er bij. Maar ik was daar 
eigenlijk principiëel tegen. Als bouwtoezichter moet je 
onafhankelijk zijn, vond ik. Je moet onbevangen kunnen 
zeggen of iets goed is of niet. Dat kan niet als je ook nog 
andere petten op hebt. Dan kunnen de verantwoorde-
lijkheden met elkaar in conflict komen. Ik kon de mensen 
bij de gemeente daar wel van overtuigen. Dus heb ik de 
andere afdelingen langzamerhand kunnen afstoten. Maar 
als bouwtoezicht hielden we uiteraard wel onze verant-
woording richting college van B en W.

Ophogen

De wijk Bloemendaal is destijds deels met zand opgespo-
ten, deels werd het zand met vrachtauto’s opgereden. 
Voor we met heien voor de eerste huizen zouden begin-
nen, zei ik: hebben jullie wel gedacht aan de negatieve 
kleef? Nou, dat zal wel meevallen, zeiden de aannemers. 
Nee, dat zal helemaal niet meevallen, voorspelde ik.
De heipalen gaan door die opgebrachte zandlaag, dan 
door het onderliggende veen, tot ze op de zandlaag 
daaronder komen te steunen. Maar het opgebrachte 
zand hecht zich aan de palen en trekt die mee omlaag. 
Dat is de negatieve kleef. Daarom moeten de palen altijd 
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Bij het bereiken van het hoogste punt van het politiebureau aan de 
Houtmansgracht: v.r.n.l architect Kraaijvanger, burgemeester James 
en wethouder Luidens  (collectie Stout)

Met hoed : toenmalig directeur gemeentewerken De Vos Nederveen tot 
Kappel. De anderen op het dak van het nieuwe politiebureau zijn journa-
listen. Er waren toen nog veel kranten in Gouda! (collectie Stout)
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aanzienlijk meer belasting kunnen hebben dan ze alleen 
van de woning zelf hebben te weerstaan.
Ik heb toen aan de Jamessingel een proefopstelling la-
ten maken. We heiden twee palen gewoon in de grond, 
en daarna twee palen in een koker, zodat ze geen direct 
contact met het zand hadden. Daarna zijn we die vier 
palen ieder met hetzelfde gewicht gaan belasten. Daar-
uit bleek een aanzienlijke hoeveelheid negatieve kleef. 
Een paal die eigenlijk maar zes ton zou hoeven dragen, 
moest voor de veiligheid negen ton kunnen hebben.

In de delen van Bloemendaal die opgespoten waren, lag 
het weer anders. Opgespoten zand is veel compacter 
dan zand dat los opgereden is. Het eerste heiwerk met 
houten palen op opgespoten terrein, dat was Plaswijk, 
ging niet goed. Ik heb toen gedaan gekregen dat we voor 
’t eerst betonnen palen namen.
Het was een ingewikkelde kosten/batenafweging. Op-
spuiten is duurder, en betonnen palen zijn  duurder dan 
houten. Maar een houten paal door een zandopspuiting 
heien duurt drie keer langer en is dus ook duurder. Er 
was ook nog eens een andere subsidiebasis voor hout 
of beton. Bovendien verzakt een opgespoten zandmassa 
drie keer minder snel dan wanneer je het zand los opge-
reden hebt. Dus is naderhand het straatonderhoud veel 
goedkoper, want je hoeft minder snel op te hogen. Het 
onderheien van alle straten in Bloemendaal is nooit seri-
eus bekeken, dat zou echt veel te duur worden. Je kunt 
nu goed zien dat het een geldkwestie was en dat er nu te 
weinig geld is voor straatonderhoud. Er zijn veel verzak-
kingen en na een paar uur regen staat de boel hier rond 
mijn huis aan het Catsveld onder water.

Het Gat

Het Gat van Bloemendaal is een heel ander verhaal. In 
die nieuwe wijk moest veel ruimte komen, dat vond men 
toen belangrijk. Maar ze vergaten dat je die ruimte wel 
moet betalen. Zo ontstond het financiële gat. En dat 
hebben we later gedicht door de beschikbare ruimte in 
de wijk beter te benutten. Dus door de open ruimtes als-
nog te bebouwen.

Ron Harms, de wethouder die toen net begonnen was, 
heeft het gat gevuld. Hij kon goed met geld omgaan en 
heeft een knappe financiering bedacht. Hij was overal 
goed geïnformeerd. In de plaatselijke politiek won hij 
veel vertrouwen. En hij wist in Den Haag de juiste kana-
len aan te boren om de centen los te krijgen. Dat is hem 
goed gelukt.

Planologie is mijn vak niet. Misschien was de oor-
spronkelijke ruime opzet van de wijk Bloemendaal heel 
goed. Maar het bracht te weinig op, dat was de reali-
teit. Destijds was 34 huizen per hectare de norm voor 
nieuwbouwwijken. Later werd dat 45 huizen per hec-
tare. Aanzienlijk minder ruimte per woning dus. Maar 
het Catsveld, waar ik in 1975 kwam wonen, was weer een 
experiment in ruimte. Er was extra subsidie van het rijk 
voor. Voor het krijgen van die gelden was Gouda eigenlijk 
net te laat, maar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
heeft toch doorgezet en heeft dit bouwplan gefinancierd 
weten te krijgen.
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Burengerucht

Ach, in die tijd waren er veel minder regels van rijkswege 
dan nu. Je kreeg te horen: zoveel huizen moet je bou-
wen, en daar krijg je zoveel geld voor beschikbaar. Daar 
had je het maar voor te doen, of het kon of niet.

Als hoofd bouwtoezicht zei ik dan steeds: de funde-
ring van de huizen moet goed zijn, en de hoofdconstruc-
tie natuurlijk ook. Dat waren mijn belangrijkste zorgen, 
die vond ik mijn hoofdverantwoordelijkheid. En alle tus-
senmuren, vloeren en de rest, daar moesten ze dan maar 
het beste van zien te maken, binnen de financiële moge-
lijkheden en de bekwaamheden van de bouwers. En dat 
is goed gelukt, vind ik, ook achteraf gezien. Want bijna 
alle nieuwbouw van destijds in Bloemendaal staat nog 
overeind. Behalve de Welschen-woningen, maar dat was 
ook bijna noodbouw. Maar destijds was Gouda blij dat 
we die contingenten hadden, dat we die huizen konden 
bouwen.

Regels voor bijvoorbeeld geluidswering in wanden tus-
sen woningen waren er niet. Je kon de buren soms ho-
ren praten in hun woonkamer. De bouwers konden maar 
doen, naar bevind van zaken en naar hoeveel geld er voor 
betere bouwmaterialen beschikbaar kwam.

In Korte Akkeren, de Herenstraat en omgeving, was wo-
ningsanering begin jaren zestig nodig. Ik ging er met een 

man van de provincie op inspectie. Het water stond in de 
woningen even hoog als buiten. Dus zei die provincie-
ambtenaar: slopen en nieuwbouw. Maar de provincie 
ging zelf helemaal niet over het geld voor nieuwbouw. 
Dus hebben we toen voorlopig alleen het waterpeil in de 
wijk zo laag mogelijk gehouden. Tot er een jaar of tien la-
ter wel geld kwam voor nieuwe huizenbouw. En nu zijn er 
alweer sloopplannen daar, tja, zo gaat dat nu eenmaal.

Wethouders

Als ik de naam van voormalig wethouder Van den Bosch 
hoor, trek ik nog m’n neus op. Een onmogelijke man vond 
ik dat. Achterdochtig, beetje achterbaks. Die speelde 
dingen op een gemene manier. Hij werd later wel burge-
meester van Rijnsaterwoude.

Beter kon ik overweg met wethouder Van der Wel. Die 
was recht door zee. Met hem kon je wel iets uitpraten. 
Ook met wethouders Luidens kon ik het goed vinden. Hij 
was onderwijzer geweest. Had geen enkel verstand van 
bouwen, maar hij luisterde altijd goed naar zijn deskun-
dige adviseurs. Hij erkende eerlijk dat hij lang niet alles 
wist en vertrouwde op zijn ambtenaren. Hij kon wel heel 
goed het kaf van het koren scheiden.

Mijn eerste wethouder was ook een speciaal geval. Ik 
weet helaas zijn naam niet meer. Dat was een drogist 
aan de Raam. Die wist ook niet altijd waar hij het over 
had, maar kon heel goed spreken in het openbaar. Tij-
dens gemeenteraadsvergaderingen steunde ik hem door 
spiekbriefjes voor hem te maken. Op basis daarvan hield 
hij rustig een betoog van wel twintig of dertig minuten.
Heel ingewikkeld en niemand snapte het, maar iedereen 
in de raad slikte het.

Burgemeester James

Ik heb natuurlijk ook veel burgemeesters meegemaakt. 
James was de eerste. Een voor mij ideale man. Wij had-
den aan een half woord van elkaar genoeg. Een autori-
teit, een burgemeester-oude-stijl, die zelfs af en toe 
een uniform droeg. Hij stond echt boven de ambtena-
ren. Hij woonde op de hoek van de Kattensingel en de 
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Crabethstraat. Als hij vanaf zijn huis over de Kleiweg naar 
het stadhuis wandelde, met de blik recht vooruit en met 
statige tred, groette hij minzaam de notabelen die hij te-
genkwam. Maar de gewone man zag hij niet staan. Dat 
was James, ten voeten uit.
Hij heeft er wel persoonlijk voor gezorgd dat het stad-
huis niet in verval kwam. Gouda kreeg aanvankelijk geen 
restauratiesubsidie voor het stadhuis, terwijl een flinke 
aanpak hard nodig was. De houten korbelen onder de 
draagbalken waren bijvoorbeeld verrot. Dat bleek dui-
delijk toen een van die korbelen naar beneden kwam. 
James legde het gevaarte meteen in zijn auto en reed er 
mee naar het ministerie, de afdeling monumentenzorg. 
Daar schrokken ze zo hard dat de centen er kwamen.

Jozef Paviljoen

Bij de uitbreiding achter het Josef-ziekenhuis maakten 
we iets geks mee. Die nieuwbouw zou geheel onder-
kelderd worden. Dus een damwand rondom, 3,5 meter 
grond afvoeren en heien. Dat ging allemaal goed, tot we 
bijna klaar waren. Vlak tegen de achtergevel van het be-
staande Jozef Paviljoen aan bleven de betonpalen onge-
veer vier meter boven het oppervlak steken. Ze gingen 
niet verder de grond in. Als een paal per dertig heislagen 
minder dan zes centimeter zakt, weet je dat hij op de 
zandlaag staat. Maar overal elders in de bouwput waren 
de palen pas vier meter dieper op zand gestuit. Er kwa-
men allerlei deskundigen bij, geen van hen wist wat er 
aan de hand kon zijn.

Tot iemand een man met een wichelroede liet komen. 
Daar deden we een beetje lacherig over, maar die man 
las aan de uitslag van zijn wichelroede af dat ter plekke 
een soort onderaardse verhoging van zand moest liggen. 
Een zanderige terp. Toen zijn we oude kaarten van Gouda  
gaan bestuderen. Daarop was te zien dat lang geleden 
op die plek een rivierloopje is geweest, met een soort 
wal er langs, of een dijk. Dat moest dus de zandrug zijn 
waarop wij aan het heien waren geweest. Zo kregen we 
zekerheid dat de palen een stevige ondergrond hadden. 
Daarna konden we eenvoudig de bovenste vier meter van 
de betonpalen er af slopen en verder gaan met de bouw. 

En ja, ook dat ziekenhuisgedeelte gaat nu binnenkort te-
gen de grond.

Gegijzeld

Aan de Wethouder Venteweg woonden de gebroeders 
Van den Ende. Je had Gerrit, die was groot en zwart, en 
Jacob, klein en blond. We hadden ontdekt dat die twee 
achter hun huis clandestien een garage aan het bou-
wen waren. Ik ging daar maar eens een kijkje nemen. 
De broers hanteerden een eigen wet. Wij mogen op ons 
eigen erf toch bouwen wat we willen? Daar heeft de ge-
meente niks mee te maken, zeiden ze.

Ze lieten me wel binnen en schonken koffie en bier. 
Een borreltje kon ik ook nog krijgen. Ze probeerden me 
in de watten te leggen. En ze zeiden dat ze me niet lieten 
gaan voordat ik alsnog een bouwvergunning had gegeven. 
Dat kan ik niet, zei ik, dat doen B en W. Daar zat ik dan, 
gegijzeld door die twee broers. De directeur gemeente-
werken, ingenieur Kremers, wist dat ik bij die mannen 
op bezoek ging. En hij zag dat ik maar niet terugkwam 
op kantoor. Kremers kwam poolshoogte nemen. En werd 
door de broers binnengelaten, ook van alles  voorzien en 
mocht niet meer weg. Pas aan het eind van de middag, 
het liep al tegen zessen, mochten we vertrekken.

De bouw van die garage lag daarna natuurlijk stil. Pas 
na lange tijd hebben de broers alsnog een bouwvergun-
ning gekregen, via artikel 18, een ontsnappingsclausule.

Westergouwe

En nu begint Gouda aan de aanleg van de waterwijk Wes-
tergouwe. Ik heb er geen bijzonder inzicht over. Maar 
bouwen op vijf tot zes meter onder zeeniveau, ik heb het 
nooit begrepen. Het wordt een wijk met heel veel water, 
dus een ontzettend vochtige aftmosfeer. Ik zou er nooit 
heen gaan.  Wonen boven het water lijkt me niet ideaal. 
Waar maak je speelruimte voor kinderen? Ik weet niet 
wat de gemeente er in ziet. Uitbreiding de andere kant 
op, richting Reeuwijk en Bodegraven had ik veel beter 
gevonden.”
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