


Frankrijk verklaarde in 1793 de oorlog aan 
Engeland en de Nederlanden. Na aanvan-
kelijk succes werden de Fransen teruggesla-
gen. Maar eind 1794 veranderde de situatie 
weer en trok het Franse leger onder leiding 
van Charles Pichegru de Republiek binnen. 
Meestrijdende patriotten, die na de Prui-
sische inval in 1787 naar Frankrijk waren 
gevlucht, wilden zo snel mogelijk Holland 
bevrijden van de orangisten. Geholpen door 
de winterse omstandigheden – de grote ri-
vieren waren dichtgevroren – verliep de op-
mars voorspoedig. Op 17 januari 1795 kwa-
men in Leiden en Amsterdam patriottische 
comités in actie. Zij zetten de Oranjegezinde 
regenten af en benoemden provisionele be-
sturen.1 Stadhouder Willem V vluchtte naar 
Engeland. De Fransen en de patriotten wer-
den door het volk begroet met vlaggen, lie-
deren en dansen rond de vrijheidsboom.

De Fransen, een beetje beduusd van het revolutionaire 
elan in de Republiek, erkenden de Bataafsche Republiek 
als zelfstandige staat en op 16 mei 1795 werd er een 
vredesverdrag gesloten. Tegelijk werd er een verbond 
gesloten dat Nederland verplichtte tot deelname aan 
de oorlog en dat Frankrijk het recht gaf hier troepen te 
legeren.2 

De orangistische regenten werden vervangen door 
vertegenwoordigers van het volk. In navolging van de 
Fransen werd het gemeentebestuur omgedoopt tot 
Municipaliteit. Maar niemand wist goed hoe de volks-
vertegenwoordiging verder moest worden ingevuld. De 
steden zagen zich als dragers van de revolutie en namen 
daarom ook de vrijheid zelf hun bestuur in te richten. Er 
werden allerlei comités opgericht, zoals een Comité van 
Waakzaamheid of een Comité van Financiën. In Gouda 
nam het provisionele Comité Civiel voor de uitvoering 

Sans culottes

1. C.H.E. de Wit, ‘De Noordelijke Nederlanden in de Bataafse en 
de Franse Tijd 1795-1813’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
deel 11 (Weesp 1983) 158.
2. De Wit, ‘Noordelijke Nederlanden’ 159.
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van het algemeen bestuur de plaats in van het college 
van burgemeesters. De burgemeesters konden naar huis 
gaan en op de vraag of ze daarbij bescherming wilden, 
antwoordden ze ‘…dat zij zich volkomen verlieten op de 
Deugd der Burgerije, en de verdere schikkingen der Bur-
ger-commissie, en geen verder Geleide verlangden.’3

In dit artikel zal ik beschrijven waar het (provisionele) Co-
mité Civiel in Gouda zich mee bezig hield. Daartoe zal ik 
de notulen van het (provisionele) Comité Civiel bespre-
ken. Deze notulen omvatten een periode van iets meer 
dan 3 jaar, van januari 1795 tot maart 1798.

Ordelijke revolutie

Op 24 januari hadden de patriotten in Gouda de macht 
overgenomen in de gemeenteraad,die bij deze gelegen-
heid werd omgedoopt tot de Municipaliteit. Enkele te-
genstribbelende Oranjegezinden werden gedwongen de 
vergadering te verlaten.4 Twee dagen later trokken de 
Franse troepen Gouda binnen. De Franse soldaten waren 
een haveloos stelletje, sansculottes genoemd omdat ze 
nauwelijks kleding hadden. Gouda was verantwoordelijk 
voor het voeden en kleden van deze soldaten. De Muni-
cipaliteit vroeg iedere Goudse burger om twee of meer 
hemden. Begin februari waren er 1117 hemden ingeza-
meld. Voor de kinderen van het Aalmoezeniershuis had 
dat nog een voordeeltje opgeleverd, want op 9 februari 
besloot het provisionele Comité Civiel hen een extraatje 

van dertien gulden te geven voor het naaien van de hem-
den.5

De Municipaliteit stelde het provisionele Comité Civiel in 
dat zijn eerste vergadering hield op 29 januari 1795, ‘het 
eerste jaar der vernieuwde Bataafsche Vrijheid’.6 Onder 
de woorden Vrijheid Gelijkheid Broederschap, geschre-
ven in sierlijk krullende letters, startten de notulen van 
het provisionele Comité Civiel. Eén van de leden was Ge-
rard Carel Coenraad Vatebender, rector van de Latijnse 
school en redacteur van de Goudsche Courant. Hij werd 
ook lid van de Eerste Nationale Vergadering. Later ver-
trok hij naar Den Haag waar hij commies werd van het 
Comité van Marine.

De eerste daad van het provisionele Comité Civiel was 
het uitnodigen van de secretaris van de gemeente. Ze 
vroegen hem om alle papieren en gelden van de bur-
gemeesters over te dragen. De secretaris, Vincent van 
Eijck, vroeg uitstel om alles te kunnen ordenen, waarop 
het Comité hem een dag de tijd gaf om alles in gereed-
heid te brengen. De volgende dag kwam Van Eijck inder-
daad terug met de verlangde spullen. Uit de door hem 
opgestelde balans bleek dat de gemeente 9077 gulden 
13 stuivers in contant geld had en dat er nog 984 gulden 
betaald moest worden.7 Zelden zal een revolutie ordelij-
ker zijn verlopen. Overigens paste dit wel in het landelij-
ke beeld. Kossmann schrijft: ‘Het was alles merkwaardig 
rustig verlopen. De goedaardigheid en naïviteit van de 
revolutionairen was indrukwekkend.’8

Op 5 februari 1795 kwamen Adriaan van Steel en Pie-
ter de Munnik, ‘gecommitteerd zijnde uit de Burgerije’, 
naar het Comité om te melden dat de burgers graag de 
vergaderingen van het Comité wilden bijwonen. Na over-
leg werd besloten dat er twaalf personen uit de burgerij 
zouden worden aangewezen die bij toerbeurt de verga-
deringen mochten bijwonen: ‘…deze commissie zal de 
vergadering bijwonende zo lang ze duurt, haare goed-
keuring off afkeuring van het geresolveerde niet mogen 
te kennen geven…’.9 De burgers mochten dus aanwezig 
zijn, maar dan moesten ze wel verder hun mond houden. 
Er is verder in de notulen dan ook niets meer over terug 
te vinden.

3. J. Wagenaar e.a., Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenis-
sen van de Vereenigde Nederlanden, deel 28 (Amsterdam 1802) 223.
4. R. van der Wal, ‘Sterke overheid en mondige burger’, in: P.H.A.M. 
Abels, K. Goudriaan, N. Habermehl, J.H. Kompagnie (red.), Duizend 
jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002) 556.
5. Streekarchief Midden-Holland (samh), Oud archief (OA) Gouda, 
inv. nr. 248 ‘Notulen van de vergaderingen van het comité civiel, 29 
jan 1975 – 10 maart 1798’ , f 5v (1795). 
6. Ibidem, f 1 (1795).
7. Ibidem, f 3 (1795).
8. E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Neder-
land en België (Amsterdam 1976) 50.
9. samh, OA Gouda, inv. nr. 248 , f 4v (1795).
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Ontevredenheid

De gemeente had moeite om haar inkomsten veilig te 
stellen. Een belangrijke inkomstenbron waren de ver-
pondingen, een belasting op onroerende goederen. De 
ontvanger van de verpondingen, Van Teijlingen, meldde 
op 17 februari dat nog maar weinig burgers hadden be-
taald. Zij waren toen al een maand te laat met betalen. 
Niettemin besloot het provisionele Comité Civiel nog 
een maand uitstel te verlenen. In maart overhandigde 
Van Teijlingen vervolgens aan het provisionele Comité 
Civiel een lijst met namen van burgers die nog moesten 
betalen en hoeveel zij nog schuldig waren. Het provisio-
nele Comité Civiel gaf opnieuw uitstel. Ditmaal kregen de 
wanbetalers tot half mei de tijd. Maar de ontvanger werd 

opgedragen ondertussen zoveel mogelijk betalingen te 
innen, ‘…en vooral van die Burgers welke hij oordeeld 
best in staat te zijn hunne agterstalligen verpondingen 
te voldoen’.10 

Op 30 mei 1795 werd aan Van Teijlingen toestemming 
gegeven om aan degenen die daarom verzocht hadden 
nog eens 14 dagen uitstel te verlenen en van alle ande-
ren die nog niet betaald hadden, zonder enig pardon hun 
percelen te verkopen. Zo was er dus in totaal zo’n vijf 
maanden uitstel van betaling gegeven.

Het provisionele Comité Civiel wilde dat alles in de stad 
zoveel mogelijk op eenzelfde manier doorging. Voor zo-
ver dit mogelijk was kon een ieder zijn functie behouden. 
Zo ook de wijkmeesters. De wijkmeesters hadden niet 
alleen als taak om de dagelijkse gang van zaken in hun 
wijk te behartigen, maar ook om toezicht te houden op 
het gedrag van de bewoners en de armenzorg te regelen. 
Het Comité Militair klaagde echter dat ‘…de meest nog 
al in functie zijnde wijkmeesteren grotendeels oorzaak 
waren van de veelvuldige klagten over de inkwartiering 
bij onze Burgerij…’11 Het Comité Militair vroeg daarom 
om die wijkmeesters te ontslaan. Hoewel het provisio-
nele Comité Civiel eigenlijk vond dat ze nog geen benoe-
mingen kon doen, werden er toch twee lijsten opgesteld. 
Eén lijst met de namen van de wijkmeesters waarbij 
vermeld werd of ze ontslagen of herbenoemd zouden 
worden en een andere lijst met de namen van personen 
die gevraagd zouden worden wijkmeester te worden. Er 
werden bodes uitgezonden die dit aan iedereen bekend 
moesten maken. Twee dagen later werden tijdens de 
vergadering de nieuwe wijkmeesters aangesteld.

Er was blijkbaar nog meer gemor over de Franse troe-
pen, want de vervoerders werd de wacht aangezegd. Het 
gilde van de vervoerders moest zorgen voor het trans-
port van personen en goederen binnen en buiten de 
stad. Zij hadden blijkens de notulen al vaker geklaagd 
dat zij steeds hun paarden en rijtuigen beschikbaar 

Dansen rond de vrijheidsboom (Streekarchief Midden Holland) 

10. Ibidem, f 21v (1795).
11. Ibidem, f 10 (1795).
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moesten houden. Hen was te verstaan gegeven dat ze 
moesten meewerken maar er bleven dagelijks problemen 
over ontstaan. Het Comité Civiel nam daarom een reso-
lutie aan waarin van de voerlui en verhuurders van rijtui-
gen werd geëist dat vorderingen van paarden of rijtuigen 
‘…door hun op de prompste en spoedigste wijze zullen 
worden verzorgd, zonder zij verder als voor deze te be-
dienen van een enig uitvlugt, op poene van manquement 
te verbeuren het regt harer admissie; zullende daaren-
boven nogtans hare paarden en rijtuigen ten diensten als 
boven worden geëmployeerd…’12. Bovendien konden ze 
ook nog door de Franse commandant gestraft worden als 
ze in gebreke bleven. Hierna is in de notulen geen sprake 
meer van klachten, dus misschien heeft deze strenge 
stellingname geholpen.

De vervoerders kregen echter wel toestemming om 
hun tarieven te verhogen, maar dan alléén voor passe-
rende vreemdelingen. Zij mochten dat niet doorbereke-
nen aan de burgers van Gouda of mensen die bij Goudse 
burgers logeerden.

Groot Schippersgilde

De binnenvaart was belangrijk voor Gouda. Jaarlijks pas-
seerden meer dan 8000 schepen de Goudse sluizen. De 
schippers waren verenigd in diverse gilden, zoals het 
Groot Schippersgilde waarbinnen de eigenaren van de 
grotere schepen verenigd waren.13

Binnen het Groot Schippersgilde rommelde het nogal. 
Eerst kreeg het Comité Civiel een brief met klachten van 
het gildebestuur over Arij Blanken Dirkz., een lid van 
het gilde. Het Comité besloot daarop deze brief eerst 

aan hem door te zenden voor commentaar. Nadat Arij 
Blanken had gereageerd werd de kwestie een week later 
in de zitting van het Comité Civiel behandeld. Arij had 
blijkbaar ook nogal wat klachten over het bestuur van 
het gilde, met name over buitensporige uitgaven door 
het bestuur. Maar zoals hiervoor al vermeld, het Comité 
vond dat in principe voorlopig alle besturen onveranderd 
moesten blijven. Er werd Arij Blanken wel een advies 
gegeven: ‘…wanneer hij klagten had tegens ijmand in ’t 
bestuur van ’t Gilde zijnde, zig dienaangaande zoude ad-
dresseeren bij de Justitie’.14 

Arij koos voor een andere strategie. Samen met an-
deren schreef hij een brief aan het provisionele Comité 
Civiel waarin hij nog eens omstandig zijn bezwaren tegen 
het bestuur beschreef en aangaf dat de briefschrijvers 
met ‘…regtaardig Bataafsch Bloed bezield zijn’.15 Ze re-
kenden voor dat het bestuur de laatste jaren buitenspo-
rig veel geld voor zichzelf had uitgegeven, tot bijna 400 
gulden per jaar. Volgens berekening van Arij en de zijnen 
was 200 gulden redelijk. Dat bedrag was toereikend om 
de overlieden en de dekens een toelage te geven, verga-
deringen te houden en de rekeningen te betalen.

Bovendien betoogden Arij en zijn medestanders dat het 
bestuur niets gedaan had voor armlastige leden van het 
gilde en dat er gelden werden misbruikt voor verkeerde 
doelen. Als klap op de vuurpijl zat volgens Arij één de-
ken onwettig in het bestuur van het gilde ‘…als zijnde 
beurtman van Westzaan op deze stad, nergens is er een 
voorbeeld van zulke strijdigheid’.16 

Er werd gevraagd het bestuur van het gilde af te zetten 
en zes nieuwe leden te installeren. Zover wilde het pro-
visionele Comité Civiel toch echt niet gaan. Wel besloot 
het Comité dat er voortaan twee leden van het gilde aan-
wezig moesten zijn bij vergaderingen van het bestuur en 
dat het bestuur inderdaad niet meer dan 200 gulden per 
jaar voor zichzelf mocht uitgeven.17

‘Chineesche schimmen’

In maart 1795 werd er een nieuwe Municipaliteit geko-
zen. Volgens Muylwijk ging het er allerminst democra-

12. Ibidem, f 12v (1795).
13. R.G. de Neve, ‘De nijverheid domineert’, in: P.H.A.M. Abels, K. 
Goudriaan, N. Habermehl, J.H. Kompagnie (red.), Duizend jaar Gou-
da. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002) 363.
14. samh, OA Gouda, inv. nr. 248, f 9 (1795).
15. Ibidem, brief Arij Blanken Dirkzoon e.a., bijgebonden tussen f 
18 en 19.
16. Ibidem.
17. Ibidem, f 18v (1795).
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tisch aan toe. Alleen patriotten mochten stemmen. De 
stembriefjes moesten ondertekend worden. Vervolgens 
werden de gekozen leden onder klokgebeier en kanon-
salvo’s in een optocht met grenadiers en muzikanten 
naar het stadhuis gebracht. Dat was volgens Muylwijk 
toch wel het bewijs dat ‘…de zoo hoog geloofde leus 
“gelijkheid” in de praktijk slechts een phrase bleek te 
zijn’18. 

Op 28 maart 1795 werd er door de nieuwe Municipa-
liteit ook een nieuw Comité Civiel benoemd.19 Daarmee 
kon het voorvoegsel ‘Provisionele’ vervallen. 

Meer en meer bestond het werk van het Comité Civiel 
vooral uit het verlenen van vergunningen voor zaken als 

een handel in koffie, thee, boter, azijn en brandhout of 
het beginnen van een ‘Kleijn Kinder School’. Daarnaast 
kregen diverse mensen toestemming om in de stad te 
wonen nadat ze de eed als poorter hadden afgelegd.

Toen de jaarmarkt in juli 1795 weer aanstaande was, 
gaf het comité diverse vergunningen af om een ‘thea-
ter’ op te zetten waarin iemand als ‘operateur’ werkte, 

Scheepvaart in Gouda (Streekarchief Midden Holland)

18. P.D. Muylwijk, ‘Eerbewijzen aan de nieuwe raadsleden van Gou-
da’, Goudsche Courant, 7 januari 1939.
19. samh, OA Gouda, inv. nr. 248, vanaf hier zijn de folio’s in 1795 
niet meer genummerd.



mits het Chirurgijnsgilde akkoord was. Ook werd er toe-
stemming verleend om met ‘marionetten en Chineesche 
schimmen’, wassen beelden en ‘vreemde vogeltjes’ op 
de jaarmarkt te staan.20

Het Comité Civiel schroomde ook niet om zijn burgers 
streng aan te spreken. Van enige huizen op de Oosthaven 
was de bijhorende kade ingestort. De eigenaren waren 
nalatig in het opruimen van het puin. Dit belemmerde 
de scheepvaart. Het Comité Civiel sommeerde deze ei-
genaren op 27 augustus 1795 om binnen drie weken het 
puin op te ruimen, anders zou de stad dat op hun kosten 
doen. De ‘Fabriecqmeesteren’ kregen opdracht, bij in 
gebreke blijven, direct te beginnen met de werkzaam-
heden.

Voor een goed functioneren van de stad was het ook 
nodig aandacht te besteden aan de minder verheven 
aspecten van het leven. Om vervuiling tegen te gaan 
moest bijvoorbeeld de ontlasting van de burgers op een 
nette manier worden afgevoerd. Aan Gilles Bust werd 
voor twee jaar het alleenrecht gegeven om ‘…den beer 
uijt de secreeten binnen deze stad…’ te vervoeren. Er 
werden drie voorwaarden gesteld; hij moest vooraf 24 
gulden betalen, hij mocht alleen werken tussen tien uur 
’s avonds en vijf uur ’s morgens, en hij moest zijn schip 
buiten de stad in de IJssel leggen.21

De verkoop van brandhout vond plaats achter de 
Waag. Het Comité Civiel besloot dat de verkopers voort-
aan moesten gaan betalen voor het opruimen na afloop. 
De venduemeester Frederik van Houten kreeg opdracht 
van iedere verkoper twee stuivers te vorderen, ‘…en des 
noods van hun verkogt brandhoudt in te houden…’22, 

20. Ibidem, vergaderingen 14, 16 en 20 juli 1795.
21. Ibidem, f 5v (1796) (In 1796 begint de telling van de folio’s weer 
bij 1).
22. Ibidem, f 10v (1796).
23. Ibidem, f 15v (1796).
24. P.D. Muylwijk, ‘Gemeenteraadsverkiezing te Gouda in 1795’, 
Goudsche Courant 24 december 1938.
25. samh, OA Gouda, inv. nr. 248, f 17 (1796).

zodat met de opbrengst het plein achter de Waag kon 
worden opgeruimd.

Nieuw benoemde leden

Na een jaar (op 30 maart 1796) werd door de Municipali-
teit een nieuw Comité Civiel benoemd. Ze hadden elkaar 
met hun nieuwe functie ‘op ’t welmeenenst’23 gefelici-
teerd. Ze spraken af drie keer per week te vergaderen, 
op maandag, woensdag en zaterdag, om elf uur ’s mor-
gens. Zo nodig zouden ze extra vergaderingen houden 
als er zaken waren die geen uitstel duldden.

Vatebender, door Muylwijk beschreven als ‘…de man 
die sedert eenige jaren ijverig propaganda gemaakt had 
voor het versjacheren van z’n vaderland…’24, kwam niet 
terug in het Comité. Hij was inmiddels naar Den Haag 
verhuisd. Hij was, zoals eerder vermeld, commies bij het 
Comité van Marine geworden. 

In het schuitenvoerdersgilde waren de beurtschip-
pers verenigd die een lijndienst op Amsterdam en Leiden 
onderhielden. Het Comité Civiel constateerde dat som-
mige van de schippers op het Amsterdamse Veer niet de 
moeite namen om zelf mee te varen en toezicht te hou-
den op de handel. Dat lieten ze aan hun knechts over. 
Het Comité vond dit ongepast. De handel met Amster-
dam was van zoveel belang dat het Comité de schippers 
gelastte ‘…om in persoon met hunne schuyten mede 
te moeten vaaren, en het veer met die vigilantie, als de 
nuttigheijd en het belang vordert, waar te nemen…’25. 
Tegen schippers die dit nalieten werden maatregelen in 
het vooruitzicht gesteld.

Tijdens de vergadering van 9 april 1796 kwam de kwes-
tie van de vroedvrouw Anna van Hensbeek ter sprake. Er 
was een klacht van het ‘Collegie van de vroedkunde’ bin-
nen gekomen over het ‘wangedrag’ van deze vroedvrouw. 
Van Hensbeek had namelijk Geertruij Koek geholpen bij 
de bevalling van een onecht kind en verzuimd haar de 
verplichte vraag te stellen wie de vader was geweest. 
Om die reden werd Van Hensbeek verboden binnen de 
stad of haar jurisdictie nog een verlossing te doen of ook 
maar iets dat met verloskunde te maken had. Het Colle-
gie van de vroedkunde kreeg toestemming dit aan Anna 
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van Hensbeek te melden en te zorgen dat zij zich er aan 
zou houden.26 Anna van Hensbeek vestigde zich daarop 
net buiten de stad. Ze stond blijkbaar goed bekend want 
zij bouwde een grote praktijk op. In 1798 kreeg zij weer 
toestemming om haar vak ook binnen Gouda uit te oe-
fenen.

Kalf met vijf poten

In juli 1796 werden er weer verschillende vergunningen 
voor de jaarmarkt afgegeven. Dit keer waren er geen 
operateurs bij. Wel werd er toestemming gegeven voor 
een marionettenspel en een Jan Klaassenspel. Iemand 
kreeg toestemming voor een spel van ‘in wasch geboet-
seerde schilderijen’. Er waren meerdere koorddansers. 
Daarnaast mocht iemand met een ‘Kleijnmannetje’ op 
de jaarmarkt staan, en een ander met een ‘Steeneeter’. 
Er viel dus veel te bewonderen voor de Goudse burgers. 
Heel bijzonder zal ook de tent zijn geweest, waarin ‘de 
eluminatie [sic] der stad Amsterdam’ werd vertoond. 
Mogelijk was hierbij sprake van een soort (grote?) to-
verlantaarn. Als klap op de vuurpijl kreeg Arie van Veen 

toestemming om een tent op te zetten waarin hij een kalf 
toonde met twee monden en vijf poten.27

Behalve tijdens de jaarmarkt trokken Gouwenaren er 
ook op feestdagen op uit. De overman en deken van het 
‘Amsterdamsche Volk Schuytenveer’ kreeg toestemming 
om ‘…bij extraordinaire tijden, bijzonder op paasche, 
pinxter, Goudsche en Rotterdamsche Kermissen…’, wan-
neer het extra druk was, extra boten te laten varen. Hij 
mocht met de commissaris van de Jagers afspreken dat 
hij zoveel Jagers in zou zetten als nodig was om alle bo-
ten te laten varen, ‘…voor een Jaagloon van een gulden 
tien stuyvers…’. Als er niet genoeg Jagers waren, mocht 
iedereen in dienst genomen worden.28

En de reizigers kregen natuurlijk wel eens trek in wat 
lekkers, bijvoorbeeld een glas bier. Jan Trip, die huurder 
was van het Moordrechtse Verlaat, kreeg toestemming 
om ‘…aldaar een soopje te mogen verkoopen, als mede 
om de Luyden met een glas bier te mogen gerieven…’29. 
Voorwaarde was wel dat hij jaarlijks opnieuw om toe-
stemming zou vragen.

Overigens was het blijkbaar ook wel eens haat en nijd 
op het water. De commissaris van het Dordtsche Veer 
klaagde dat andere schippers het laden en lossen van de 
Dordtse schepen belemmerden. Hij kreeg toestemming 
deze schippers op te dragen zich te verwijderen zodat 
de Dordtse schepen ongehinderd hun gang konden gaan. 
Als ze niet gehoorzaamden, konden ze een boete van 
drie gulden krijgen.30

Maar er waren ook nog andere belemmeringen voor de 
schepen. In januari 1797 kregen de schippers die op Rot-
terdam voeren toestemming om ‘…gedurende de tegen-
woordige beletselen van het IJs in de plassen, de groote 
Sluijs, en vervolgens de IJssel te mogen passeeren’.31

26. Ibidem, f 17v (1796).
27. Ibidem, f 33-36 (1796).
28. Ibidem, f 36v (1796).
29. Ibidem, vergadering 6 maart 1797 (folio’s in 1797 en 1798 zijn niet 
genummerd)
30. Ibidem, f 41v (1796).
31. Ibidem, vergadering 4 januari 1797.

Uithangbord van Anna van Hensbeek (Streekarchief Midden-Holland)
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‘Onderlinge vriendschap en eensgezindheijd’

In maart 1797 vonden weer de jaarlijkse benoemingen 
van de leden van het Comité Civiel plaats. ‘Onder betuy-
ging van onderlinge vriendschap en eensgezindheijd’32 
werden de werkzaamheden gestart. De vergaderingen 
bleven op dezelfde tijdstippen plaatsvinden.

De jaarmarkt bleef een speciaal moment in de stad. 
Er kwamen weer diverse mensen die iets bijzonders wil-
den tonen. Er kwam een groep koorddansers en volti-
geerders (die deden acrobatische toeren op een paard). 
Verder waren er wassen beelden, een Jan Klaassenspel, 
een marionettenspel en een malle molen. Hoewel er dit 
jaar blijkbaar geen bijzonder kalf te zien was, was het 
optreden van de ‘Amsterdamsche Nationaele Stads To-
neellisten’ misschien ook wel heel bijzonder.33

Verder kregen de vergaderingen in dit laatste jaar een 
zekere routine. Regelmatig werden de prijzen van het 

graan vastgesteld, mensen kregen toestemming om een 
winkel te beginnen, nieuwe burgers legden de eed als 
poorter af. Er werden mensen benoemd als zakkendra-
ger, jager of voerman. De besturen van de verschillende 
gilden werden aangesteld. Het lijkt erop dat het leven 
min of meer weer zijn vaste beloop nam.

Besluit

De revolutionaire leus ‘Vrijheid Gelijkheid Broederschap’ 
leek het begin van een nieuwe tijd aan te geven. Maar 
twee jaar later was er van revolutionaire geluiden in de 
notulen van het Comité Civiel geen sprake meer. Van de 
revolutie van januari 1798, waarbij radicalen het bestuur 
van het land overnamen, is in de notulen niets terug te 
vinden. Na maart 1798 houden de notulen simpelweg 
op en kwam er een eind aan het Comité Civiel. Maar het 
lijkt er op dat het revolutionaire vuur bij de leden van 
het Comité Civiel al veel eerder was gedoofd. Het was 
business as usual.

Moordrechts Verlaat (Streekarchief Midden Holland)
32. Ibidem, vergadering 29 maart 1797.
33. Ibidem, vergaderingen van 17 juli tot en met 31 juli 1797.
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Goudse bijbel met een
lange voorgeschiedenis
Paul H.A.M. Abels

goudana

Voor het eerst in de geschiedenis verscheen 
het afgelopen jaar een bijbel die expliciet 
wordt aangeduid als ‘Goudse bijbel’. Dat 
wil echter niet zeggen dat er in het verle-
den geen Goudse bijbels van de persen zijn 
gekomen. In deze aflevering van Goudana 
zal nader worden ingegaan op enkele edi-
ties van de Heilige Schrift die een bijzon-
der Gouds stempel dragen. Het is tekenend 
voor de beeldcultuur die onze tijd kenmerkt, 
dat de jongste loot aan de stam zijn Goud-
se karakter vooral dankt aan de illustraties. 
Het zijn bovenal de afbeeldingen van de 
gebrandschilderde ramen van de Janskerk 
die het boek zijn Goudse karakter geven, al 
mag niet onvermeld blijven dat ook de ini-
tiatiefnemers – de welbekende boekhandel 
(voorheen de gezusters) Smit aan de Korte 
Tiendeweg en het Fonds Goudse Glazen – 
en Henny van Dolder, als schrijfster van de 
historische toelichting, eveneens dochters 
zijn van Sint-Jan. 

De bijbeltekst in deze ‘Goudse bijbel’ is dezelfde als die 
in de zogeheten Naardense bijbel en is een vertaling uit 
2004 van P. Oussoren. In de goed gereformeerde tradi-

tie is deze vertaler daarbij dichtbij de grondtekst van de 
zogeheten Statenvertaling gebleven, die na de bekende 
Synode van Dordrecht (1618-1619) vervaardigd is in op-
dracht van de Staten-Generaal. Van deze vertaling ver-
schenen in Gouda in de loop der eeuwen enkele drukken. 
Maar ook in de voorafgaande – katholieke – tijd kwamen 
enkele bijbels of bijbeldelen van de persen bij Goudse 
drukkers. Zo’n bijbeluitgave van een Goudse drukker 
zouden we evenzeer kunnen aanduiden als een ‘Goudse 
bijbel’. Deze aanduiding is zelfs te geven aan een bijbel 
die niet in Gouda is gedrukt, maar wel specifiek Goudse 
eigenaarskenmerken draagt. Ook van deze categorie zal 
in deze aflevering een voorbeeld aan de orde komen. 

De Goudse Bijbel met sluitwerk 
(foto Paul Abels)
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Vroege Goudse bijbels

Het is veelzeggend voor het belang van de bijbel dat het 
allereerste boek dat de bekende boekdrukker Gheraert 
Leeu op 24 mei 1477 in Gouda van de persen liet komen 
een deel van het Nieuwe Testament was (Hyer beghin-
nen alle die epistelen ende evangelien vanden gheheelen 
jaere die een na den anderen volghende: ende oec mede 
die prophecien ghenomen uut der bibelen volmaectelijc 
ende gherechtelijck over gheset uut den latine in goeden 
duytsche. ghelikerwijs alsmen houdende is inder heiligher 
kercken). De Schrift werd in deze vroegste periode van 
de boekdrukkunst nog niet door leken gelezen en bij-
bels verschenen daarom hoofdzakelijk in het Latijn, een 
taal die alleen geestelijken en geleerden machtig waren. 
Leeu zag blijkbaar brood in een Nederlandstalige markt, 
net als twee Delftse drukkers (Jacob Jacobszoon van der 
Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch.), die 
in hetzelfde jaar de bekende ‘Delftse bijbel’ uitbrachten. 
Overigens bevat deze beroemde bijbel alleen het Oude 
Testament. In Gouda verscheen in 1584 nog een andere 
uitgave van de evangeliën en brieven bij een onbekende 
Goudse drukker, zoals blijkt uit het impressum aan het 
einde van het boek: “Ende sijn gheprent ter Goude in 
Hollant int jaer ons heren M cccc ende lxxxiiij [1484]: op 
St. Jans Baptisten avont”.34

Het zou bijna anderhalve eeuw duren voor er weer een 
bijbeldeel in Gouda gedrukt werd. In 1620 was het de van 

oorsprong Zuid-Nederlandse drukker Jasper Tournay die 
in opdracht van boekverkoper Andries Burier een Nieuw 
Testament in kwartoformaat in druk uitgaf.35 Beide heren 
hadden zich voordien vooral beziggehouden met het uit-
geven van werk van remonstrantse en andere vrijzinnige 
auteurs. Door de wetsverzetting (verandering van het 
stadsbestuur) door prins Maurits moesten zij voortaan 
afzien van het (laten) drukken van dergelijk werk. Nood-
gedwongen legden zijn zich vervolgens blijkbaar toe op 
‘veilig’ drukwerk, zoals genoemde uitgave. Vijf jaar later 
waagde Tournay zich zelfs aan een volledige uitgave van 
een bijbel, zij het in samenwerking met de Amsterdamse 
uitgevers Fransoys Boels en Hendrick Laurensz. Voor de 
laatste uitgever drukte hij in 1632 nog eens het Nieuwe 
Testament. Het Goudse element van deze drie uitgaven 
bleef evenwel bescheiden, want alleen achterin de wer-
ken staat vermeld: “Gedruckt te Gouda by Jasper Tour-
nay”.36 Hoe anders was dat met de eerste uitgave van de 
Statenbijbel die in 1647 in Gouda het licht zag, dankzij 
de inspanningen van vader en zoon Rammazeyn.

De Rammazeynbijbel

De volledige bijbel die in 1625 bij Tournay verscheen was 
een bewerking van de in gereformeerde kring tot dan toe 
meest gebruikte ‘Deux aces’-bijbel. Deze naam was te 
danken aan een merkwaardige, aan het dobbelspel ont-
leende kanttekening bij Nehemia 3 vers 5 in deze uit-
gave. Deze voorganger van de Statenbijbel kende vele 
edities en werd telkens weer gecorrigeerd en ontdaan 
van fouten. Ook Tournay’s uitgave was zo’n bewerking, 
dit keer van de hand van Sixtinus Amama, professor in 
de Hebreeuwsche taal te Franeker. Een lange levens- en 
gebruiksduur was deze bijbel niet gegeven, want de Sta-
tenvertalers waren op moment van verschijning al een 
heel eind op streek met een volledig nieuwe vertaling van 
de bijbel. Niettemin zou het nog tot 1637 duren voordat 
de eerste druk van deze Statenbijbel beschikbaar kwam, 
verzorgd door Paulus Aertsz. van Ravesteyn en de we-
duwe van Hillebrant van Wouw in Leiden en beschermd 
door een privilege van de Staten-Generaal.37

Het Statenprivilege, dat het alleenrecht van drukken 

34. www.bibliasacra.be: Bibles printed in the Netherlands and Bel-
gium
35. I. le Long, Boek-zaal der Nederduytsche Bybels, geopent, in 
een Historische Verhandelinge van de Oversettinge der Heyligen 
Schriftuure in de Nederduytsche Taale, sedert deselve eerst wierdt 
ondernomen; beneffens de Veranderingen, welke daar omtrent 
door de Gereformeerde, Luthersche, Mennoniten en Roomschge-
sinde, van tydt tot tydt tot nu toe gemaakt zijn (..), (Amsterdam 
1732) 779. 
36. Le Long, Boek-zaal der Nederduytsche Bybels, 761-765.
37. W.C. Poortman, Bijbel en Prent. Boekzaal van de Nederlandse Bij-
bels, deel I (’s-Gravenhage 1983) 148-151.
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38. Poortman, Bijbel en Prent, 227.
39. Poortman, Bijbel en Prent, 229.
40. J.G.C.A. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in 
de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 (Nieuw-
koop 1974) 404.
41. L. Boots, ‘Een illegale Goudse bijbeluitgave’. De Schatkamer. 
Regionaal-historisch tijdschrift 9 (1995) 69.
42. Boots, ‘Een illegale Goudse bijbeluitgave, 70. 
43. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers, 404.

voor de periode van vijftien jaar toekende aan Van Ra-
vesteyn, bleek in de praktijk een loze letter. De behoefte 
aan de nieuwe bijbelvertaling was in de Nederlanden zo 
groot, dat de markt weldra werd overspoeld door illegale 
uitgaven van dit monumentale drukwerk. De uitgevers 
van deze zogeheten roofdrukken wisten zich doorgaans 
beschermd door het stadsbestuur van hun eigen woon-
plaats. Met name de Hollandse stadsbesturen probeer-
den op allerlei manieren hun onafhankelijkheid tegenover 
het centrale gezag van de Staten-Generaal te bewaren 
en schroomden niet ondernemingslustige drukkers een 
stedelijk privilege toe te kennen voor een bijbeluitgave. 
Dat in een dergelijke uitgave het silhouet van de stad de 
titelpagina zou sieren en dat het stadswapen ook voorin 
werd afgedrukt, droeg zeker bij aan deze bereidwillig-
heid van naar stedelijke roem hunkerende bestuurders. 

Ook de in Gouda werkzame boekdrukker Pieter Ram-
mazeyn, net als Tournay telg uit een Zuid-Nederlandse 
familie, vatte al snel na de verschijning van de eerste Sta-
tenbijbel het plan op voor een roofdruk. Mogelijk bracht 
hij al in hetzelfde jaar 1637 zo’n editie op de markt, maar 
helemaal zeker is dat niet. Er is een uitgave uit dat jaar 
bekend die in Gouda gedrukt was, maar deze uitgave be-
vat geen naam van de uitgever.38 Zeker is dat hij en zijn 
zoon Johannes Pietersz. Rammazeyn in 1643 het Nieuw 
Testament drukten in respectievelijk het duodecimo- en 
het kwartoformaat,39 alvorens beiden zich in 1647 geza-
menlijk waagden aan een volledige Statenbijbel in folio-
formaat, inclusief de apocriefe boeken. 

In 1647 is elke geheimzinnigheid over de herkomst van 
de bijbel overbodig dankzij een privilege van het Goudse 
stadsbestuur. In het Kamerboek van de Goudse magi-
straat valt te lezen dat Johannes Rammazeyn op 1 april 
van dat jaar toestemming kreeg “den grooten Bijbel te 
mogen laeten drucken met den titel van consent van de 
Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der steden van 
der Goude”.40 Deze toestemming was niet alleen opmer-
kelijk omdat het Goudse stadsbestuur de uitgave van 
een roofdruk van een officieel stempel voorzag, maar 
ook omdat zij werd verleend aan een drukkersgeslacht 
dat geen deel uitmaakte van de gereformeerde kerk, 
maar lid was van de Remonstrantse Broederschap. Van 

enige bezwaren uit gereformeerde hoek was echter geen 
sprake. Integendeel: toen de bijbels van de persen wa-
ren gekomen, bestelden de kerkmeesters van de Sint 
Jan prompt vijf exemplaren in luxe uitvoering voor in de 
burgemeestersbanken en nog eenzelfde aantal boeken 
in eenvoudiger uitvoering voor eigen gebruik.41

De Goudse Rammazeynbijbel kwam er dus wel, maar 
uiteindelijk zou blijken dat met name Johannes zich pijn-
lijk had vertild aan deze reusachtige en financieel riskan-
te onderneming. Van meet af aan was duidelijk dat hij 
de dikke folianten niet in zijn eentje kon financieren en 
produceren in zijn bedrijf aan de Korte Groenendaal, ge-
naamd “In de nieuwe Druckerye”. Zijn vader Pieter, die 
in hetzelfde straatje de drukkerij “In ’t verguld A.B.C.” 
had, nam het Oude Testament voor zijn rekening. Voor 
de financiering van een en ander moest Johannes geld 
lenen bij enkele collega-drukkers, bij wie hij reeds in het 
krijt stond. Bovendien ging hij een compagnie aan met 
de Utrechtse boekverkoper Esdras Snellaert, waarschijn-
lijk om een goede afzet te realiseren.42

Het drukproces van de reusachtige folianten (671 fo-
lio’s, ofwel 1342 pagina’s met de Augustijnletter op gro-
te vellen “schoon schrijfpapier”) legde een zwaar beslag 
op de twee drukkerijen en nam bijna anderhalf jaar in 
beslag. Op 28 december 1648 was de klus geklaard en 
ontving Johannes 200 gulden als dank voor de “dedica-
tie” van het boek aan het Goudse stadsbestuur en als 
compensatie voor de levering van vijf exemplaren.43 Alle 
bijbels die de drukkerij verlieten waren voorzien van een 
fraai gegraveerde titelpagina, met stadswapen en on-
deraan een door Josua Offermans gegraveerd gezicht op 
Gouda. 
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Het is niet mogelijk na te gaan in welke oplage het 
werk verscheen. Afgaand op de aantallen exemplaren die 
overgedragen werden als onderpand aan schuldeisers, 
moeten er vele honderden Rammazeynbijbels zijn ge-
drukt. Zij verlieten in ongebonden en ongesneden staat 
de drukkerij, om elders gebundeld te worden. Daarbij 
was het voor vermogende kopers mogelijk te kiezen voor 
een zeer luxe of juist een eenvoudige boekband van leer 
of perkament, die vanwege de omvang van het werk ove-
rigens wel altijd verstevigd moest worden met houten 
planken. In sommige exemplaren werden uitvouwbare 
gravures met bijbelse kaarten bijgebonden, die overi-
gens niet door Rammazeyn zelf gedrukt waren. De ver-
koopprijs van deze bijbel kon door deze verschillen in 
uitvoering variëren van 6 tot 24 gulden per exemplaar.44

Voor Johannes Rammazeyn betekende de bijbeluitgave 
naar alle waarschijnlijkheid de definitieve financiële nek-
slag. Geldelijke ondersteuning van zijn vader Pieter kon 
niet verhinderen dat hij in 1649 failliet werd verklaard en 
dat zijn inboedel bij opbod moest worden verkocht. Na-
dat Rammazeyn senior in januari 1651 overleed, slaagde 
Johannes in 1652 erin – mogelijk mede met behulp van 
de nalatenschap van zijn vader - om in ’s-Gravenhage 
een nieuwe start te maken als boekdrukker. Daar zou hij 
nog vele boeken van de persen laten rollen.45

Een negentiende-eeuwse prachtbijbel uit Gouda

Het zou meer dan twee eeuwen duren voordat een Goud-
se drukker zich weer zou wagen aan zo’n grote bijbel-
uitgave. Uiteindelijk was het Gerard Benjamin van Goor, 
sinds 1839 in deze stad gevestigd met zijn bedrijf, die 
zich aan zo’n onderneming waagde. De wijze waarop hij 
hieraan gestalte gaf mag bijzonder vindingrijk genoemd 
worden. De Goudse boekhandelaar en boekdrukker, die 
zich vooral toelegde op het uitgeven van woordenboe-

ken, schoolboeken en kinderliteratuur, besloot in 1855 
tot het drukken van een reusachtige bijbel die voorzien 
zou worden van paginagrote “staalplaten” met bijbelse 
taferelen en een kaart van het Heilige Land.46 

Om de financiële drempel voor de aanschaf te verla-
gen, zeer noodzakelijk in deze tijd van economische ach-
teruitgang, bracht Van Goor het boek niet in één keer op 
de markt, maar in 92 losse afleveringen. Deze werden 
door handelsreizigers van deur tot deur aan de man ge-
bracht tegen een prijs van 65 cent per stuk bij voorinte-
kening. De totale bijbel ging de koper daarmee f. 59,80 
kosten, zij het dat hij de afleveringen aan het eind dan 
nog wel moest laten inbinden. Voor vermogende kopers 
had Van Goor daarvoor een uitzonderlijk fraai bewerkte 
boekband in de aanbieding, met daarop aan voor- en 
achterzijde met leer overtrokken bijbelscènes van pa-
pier-maché. Deze band, die voorzien was van twee ko-
peren boekklampen en vier pootjes in het achterblad, 
kostte f. 16,50.47

Van Goor was redelijk optimistisch in zijn verwachtin-
gen wat betreft de afzet. Hij liet maar liefst 2500 exem-
plaren van de bijbel drukken. Om de afzet te bevorde-
ren liet hij de colporteurs op pad gaan met een speciale 
prospectus, terwijl zij de eerste duizend intekenaren 
een speciaal voor deze bijbel voorgedrukt familieregister 
met toepasselijke gravures gratis mochten aanbieden. 
Zo’n familieregister sloot aan bij de aloude gewoonte in 
gereformeerde kring om geboorten, huwelijken en sterf-
gevallen op te tekenen in de door de familie gebruikte 
grote Statenbijbel. 

De bijbelteksten in de Van Goorbijbel beslaan 1975 pa-
gina’s, de apocriefe boeken meegerekend, die een jaar 
later (1856) verschenen. De beide testamenten en de 
apocriefe boeken hebben – zoals gebruikelijk – eigen ti-
telpagina’s, met ook elk een eigen titelplaat. De teksten 
zijn afgedrukt in twee kolommen, die worden geschei-
den door een smalle tekstband met tijdsaanduiding en 
kruisverwijzingen naar andere bijbelteksten. Onderaan 
de pagina staan “ophelderende aanteekeningen”, van 
de hand van vooraanstaande theologen van die tijd. De 
platen waren van de hand van W.H. Bartlett, die ze nate-
kende van afbeeldingen van bekende schilderijen. Deze 

15

44. Boots, ‘Een illegale Goudse bijbeluitgave’, 69.
45. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers, 402-405.
46. Poortman, Bijbel en Prent, 193.
47. J. van Loo, Prachtbijbel blijkt prachthandel (Gouda 1995), 1-3.
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Titelblad van de 
Rammazeynbijbel 
(Foto Paul Abels)
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platen, 79 in getal, waren niet uniek, maar werden eer-
der gebruikt voor een Londense bijbeluitgave.48 Zij ver-
tonen niet alleen scènes uit het Oude Testament, zoals in 
eerdere tijden gebruikelijk was in gereformeerde bijbels, 
maar ook gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament. Zo 
siert een afbeelding van Maria en het kindje Jezus het 
begin van de evangeliën. 

Deze Goudse bijbeleditie, die door Van Goor in zijn 
folder en in de aanwijzing voor de binder als Prachtbij-
bel wordt aangeduid, was niet alleen voorzien van de 
eerder genoemde fraaie boekband, maar kende ook 
een opdracht aan koninging Sophia Frederica Mathilda 
van Würtemberg, de echtgenote van koning Willem III. 
Om die reden wordt de bijbel soms wel aangeduid als de 
Sophiabijbel. De uitgave is voorin voorzien van een lijst 
van intekenaren, waaruit blijkt dat deze Goudse bijbel 
over geheel Nederland en Nederlands-Indië verspreid 
werd. De lijst telt in totaal 75 Goudse bezitters van deze 
Prachtbijbel. Anders dan de Rammazeyns, is Van Goor er 
financieel goed uitgesprongen. In zijn afrekening meldt 
de drukker dat hij maar liefst 61.452,26 gulden winst 
heeft overgehouden aan deze onderneming, bij een om-
zet van 110.607,00 gulden.49 

Een Goudse ouderlingenbijbel

Eerder zagen wij reeds dat de kerkmeesters van de 
Goudse Sint Jan in het midden van de zeventiende eeuw 
een aantal Rammazeynbijbels aanschaften voor gebruik 
in de kerk. Het ligt voor de hand dat deze exemplaren 
voorzien werden van een eigendomskenmerk van de kerk 
of gemeente of aan een ketting gelegd werden, om te 
voorkomen dat deze kostbare drukwerken door kerk-
gangers of anderen – de kerk was in die dagen immers 
een publieke ruimte en ook een algemeen wandelgebied 
en kerkhof – zouden worden meegenomen. 

De vraag dringt zich op of kolossale boekbanden als 
de Rammazeynbijbel wel zo geschikt waren voor prak-
tisch gebruik in een kerkbank. Waarschijnlijk niet en het 
wekt dan ook geen bevreemding dat de kerkmeesters 
in latere tijd meer handzame edities voor gebruik in de 
kerkbanken aanschaften. Deze edities waren niet af-
komstig uit Goudse drukkerijen, simpelweg omdat na de 
Rammazeyns geen Goudse drukkers zich meer waagden 
aan zo’n integrale uitgave. Daarom maakten de Goudse 
ouderlingen in het laatste kwart van de achttiende eeuw 
bijvoorbeeld gebruik van een bijbel in kwartoformaat, 
die in 1782 te Haarlem gedrukt werd door Johannes En-
schede. Toch droegen deze boeken op een specifieke 
manier wel een Gouds kenmerk. De ouderlingenbijbels 
werden namelijk op identieke wijze ingebonden en voor-
zien van de opdruk St. Janskerk in goud. Zo gaf in dit ge-
val niet de boekdrukker, maar de boekbinder letterlijk 
toch een Gouds stempel aan deze bijbels.

Rijk bewerkte omslag van de van Goorbijbel (foto Paul Abels) 
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48. Van Loo, Prachtbijbel, 7.
49. Van Loo, Prachtbijbel, 8-11.
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Waarde

Het is niet waarschijnlijk dat de twee Goudse bijbels 
die in het incunabeltijdperk het licht zagen ooit te koop 
zullen worden aangeboden. Zij zijn uiterst zeldzaam en 
wie ze wil zien, is aangewezen op bibliotheek of archief. 
Overigens worden zeer sporadisch nog wel dergelijke 
zeer oude Goudse drukken op veilingen aangeboden. 
Zeer opmerkelijk was het daarom dat bij veilinghuis 
Beijers in Utrecht op 10 juni 2008 gelijktijdig maar liefst 
drie werken werden aangeboden die in Gouda waren ge-
drukt door Gheraert Leeu. Een ervan was in het Neder-
lands (de zogeheten Passionael of Gouden Legende van 
Jacobus de Voragine) en bracht 13.000 euro op, exclu-
sief een kwart veilingkosten. Van de twee Latijnse wer-
ken werd Consellatio peccatorum op € 9000 afgehamerd, 
terwijl het andere (Sermones sensati) bij een geschatte 
opbrengst van 6 à 8000 euro onverkocht bleef.

De Rammazeynbijbel wordt af en toe nog wel eens te 
koop aangeboden. De vraagprijs is daarbij sterk afhan-
kelijk van de staat van het boek. Bijbels zijn in vervlo-
gen tijden doorgaans zeer intensief gebruikt en dragen 
daardoor meestal sterke gebruikerssporen. Veel exem-

plaren zijn door de eeuwen heen dan ook provisorisch of 
professioneel gerestaureerd. De prijzen voor deze bijbel 
variëren daardoor tussen de 800 en 3000 euro.

De hoge oplage en brede verspreiding van de Van Goor-
bijbel zijn er debet aan dat dit loodzware boekwerk niet 
bepaald zeldzaam is. Ook hier is de staat van de exem-
plaren zeer uiteenlopend en bepalend voor de prijs. Veel 
geld, tot 1500 euro, wordt gevraagd voor exemplaren 
met de fraaie reliëfband. Maar er zijn ook uitvoeringen 
met een veel eenvoudiger boekband, die op veilingen 
voor onder de 100 euro weggaan. Een zwak punt in alle 
edities zijn de vochtvlekken, die bij deze negentiende-
eeuwse papierkwaliteit blijkbaar onvermijdelijk zijn.

De waarde van bijbels met andere specifieke Goudse 
kenmerken, zoals de beschreven ouderlingenbijbel, is 
moeilijk aan te geven. Vraag maar raak is hier het ada-
gium, omdat de waarde ervan niet zozeer bepaald wordt 
door het boek zelf maar door de bijzondere waarde die 
de ‘gek’ eraan hecht. De prijs van de jongste Goudse bij-
bel, met de kleurenafbeeldingen van de Goudse Glazen, 
is daarentegen helder. De vaste boekenprijs bepaalt dat 
dit boek in elk geval het komend jaar € 84,50 moet kos-
ten. 
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Laveren tussen hemel en aarde
over klopjes in de zeventiende en achttiende eeuw

Imelda van der Linden

Portret van een klopje in officiële klopjesdracht

19

…De straatjes en steegjes van het zeven-
tiende eeuwse Hollandse stadje liggen er 
verlaten bij. Een enkele figuur haast  zich 
door de miezerige regen naar huis. Maar, 
bijna onzichtbaar vanwege haar zwarte kle-
ding, beweegt zich in de vallende duisternis 
nog langzaam een vrouw voort. Bij sommige 
huizen staat zij stil, klopt aan en geeft zacht-
jes een boodschap door. Ze vervolgt haar 
weg naar een ander adres en fluistert weer 
wat tegen de bewoners.
Aan welke deuren klopt deze vrouw? En wat 
voor een boodschap geeft zij door?
Deze vrouw is een zogenaamd ‘klopje’ en 
klopt uitsluitend aan op adressen waar ka-
tholieken wonen. Zij geeft door op welke 
geheime plaats er een eredienst gehouden 
zal worden omdat het verboden is naar de 
katholieke kerk te gaan…

Zo maar een stukje dat uit een geschiedenisboekje van 
de Katholieke lagere school van vijftig jaar geleden had 
kunnen komen. Spannende verhalen waren het die diepe 
indruk maakten op de leerlingen. 

Een hernieuwde ontmoeting met ‘klopjes’ in de lite-
ratuur over de Goudse geschiedenis was aanleiding om 
eens meer te weten te komen over deze blijkbaar zo bij-

zondere vrouwen. En dat heeft geleid tot verrassende 
ontdekkingen op internet, in bibliotheek en archief over 
een manier van leven en werken die veel meer omvatte 
en van veel groter belang is geweest dan enkel maar het 
‘kloppen’ aan deuren.
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Klopje, kwezel of geestelijke maagd?

De naam klopjes (clopjes) of cloppenzusters werd vanaf 
de zestiende eeuw gebruikt voor vrouwen die een vorm 
van leven leidden dat verwantschap vertoonde met het 
kloosterleven maar die zich, in tegenstelling tot het le-
ven als kloosterling, niet buiten de wereld plaatsten maar 
zich ten dienste stelden van kerk en samenleving. In veel 
steden in de Nederlanden van de zeventiende en acht-
tiende eeuw leefden klopjes, ook in Gouda. Zij hebben 
een belangrijke rol gespeeld in de wederopbouw van de 
Katholieke kerk na de reformatie.

‘Klopje’ was niet de enige benaming voor deze vrou-
wen. In de zuidelijke delen van het land werd gesproken 
over ‘kwezels ‘ of ‘quesels’ en een algemeen gebruikte 
term was ook ‘geestelijke dochter’of ‘geestelijke maagd’ 
(devota filia). Daarnaast werden ze ook Jezuïtessen, pa-
tersklopje, klopbagijnen, clarissen, devotessen of terti-
arissen genoemd. De al sinds eeuwen voorkomende ver-
schillende benamingen voor deze vrouwen zijn tekenend 
voor de onduidelijkheid als het gaat over de precieze 
herkomst en de inhoudelijke betekenis van het feno-
meen klopje.

De vraag waar de naam ‘klopje’ vandaan komt is nog niet 
definitief opgehelderd. Wel is de theorie achterhaald 
als zou hun activiteit als heimelijk aankloppende bood-
schapster er aan ten grondslag liggen. Uit het begin van 
de zestiende eeuw zijn er namelijk al teksten bekend 
waarin over cloppenzusters wordt gesproken en toen 
was er nog geen sprake van een verbod op de Katholieke 
godsdienst.50

Eugenie Theissing vraagt zich in haar proefschrift Over 
klopjes en kwezels af: “Werden in die tijd met de naam 
‘clop’ alle vrouwen bedoeld die buiten echt klooster-
verband een vroom leven leidden?”51 En recent veron-
derstelt Evelyne Verheggen in haar proefschrift Beelden 
van passie en hartstocht dat het motief op vele devotie-
prenten van Christus die klopt op de deur van het hart 
van een vrouw, wel eens de sleutel zou kunnen zijn tot 
de oplossing. Onder een van die prentjes staat een tekst 
afkomstig uit het Hooglied: “Doe open mijn zuster, mijn 

vriendin en ontvangt mijn leeringe der volmaakte deug-
den in uw binnenste”.52 Met zijn ‘klopje’ spoort Christus 
de vrouw aan hem in haar hart te ontvangen en te leven 
naar zijn leer en voorschriften.

Portret van een kwezel of quesel. Uit: Theissing, E. Over klopjes en kwe-
zels. 1935. (Utrecht. Oud Katholiek museum. Foto H. Kleef )
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50. E. Theissing, Over klopjes en kwezels, Utrecht, 1935, p.35.
51. Theissing (1935), p.36.
52. E. Verheggen, Beelden van passie en hartstocht. Zutphen, 2006. 
p.99.
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De naam ‘kwezel’ was indertijd in de zuidelijke Neder-
landen een positief gebruikt begrip voor een verfijnde, 
devote vrouw die als klopje leefde. Later kreeg het de 
betekenis van overdreven vrome, maar desondanks on-
aangename vrouw. Gezegden als ‘Kwezels, ezels en no-
tenbomen moeten alle drie slaag hebben’ en ‘Een kwezel 
is een heilige in de kerk, een klappei op straat en een 
duivel in huis’ verwijzen daar nog naar.53 

Klopjes versus andere religieuze gemeenschappen

Een vergelijking van de klopjesbeweging met andere reli-
gieuze gemeenschappen gaat maar ten dele op. Het was 
geen kloosterorde hoewel het er wel elementen van be-
vatte. Het waren ook geen begijntjes want deze stonden 
een andere levenswijze voor. Ook was het geen tertiaire 
orde, een wereldse- of lekentak van een kloosterorde. 
Het kloppenleven komt nog het dichtst bij dat van de 
Moderne Devotie, de beweging die Geert Grote in de 
veertiende eeuw oprichtte. In die beweging leefden le-
ken, net als de klopjes, in zogenaamde ‘vergaderingen’ 
bij elkaar en streefden een eigen, op het zuivere geloof 
gebaseerde levenswijze na. Rome heeft de klopjes altijd 
gezien als een lekenstroming zonder enige religieuze 
status.

Kiezen voor een leven als klop

In de periode na de hervorming kwamen er steeds meer 
klopjes en zij gingen in toenemende mate een rol spelen 
in de inmiddels verboden Katholieke kerk. De redenen 
waarom voor een leven als klop werd gekozen hadden 
niet altijd te maken met die specifieke rol maar waren 
divers. Na de hervorming was het bijvoorbeeld niet meer 
mogelijk om het klooster in te gaan, kloosters waren ver-
boden. Als alternatief koos men daarom voor een leven 

als klop. Een andere reden voor de keuze kon zijn dat 
de vrouw het leven als echtgenote en moeder niet zag 
zitten, want dat betekende meestal een moeizaam be-
staan. Ook was de status van weduwe reden om klop-
zuster te worden.

Tenslotte bood het leven als klop voor sociaal bewo-
gen en voor die tijd geëmancipeerde vrouwen kansen 
die in een andere maatschappelijke context niet mo-
gelijk waren. Klopjes waren tot op zekere hoogte zelf-
standig, droegen eigen verantwoordelijkheid en konden 
initiatieven nemen. Sommigen gaven leiding als overste 
in een klopjesgemeenschap en allemaal konden ze in-
vloed uitoefenen op anderen via hun (pastorale) werk. 
Als groep konden ze zich ook een min of meer rebelse 
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53. P. van Beek, ‘Wat was eigenlijk een kwezel?’, in Nieuwsblad van 
het Zuiden. 17-02-1971 (www.cubra.nl/tilburgsdialect/pierrevanbeek/
heemkunde)

Prent uit handschrift uit ‘de Hoeck’ te Haarlem, ca. 1627. Tulp in besloten 
tuin met daarop Christus die klopt aan een hart. (Museum Catharijne 
Convent, Utrecht)
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houding permitteren tegen de heersende overheid als 
het ging om de (religieuze) taken waar ze voor stonden. 
Met name Goudse klopjes stonden daarom bekend zoals 
later uit dit artikel nog zal blijken.

Het bestaan als klop begon voor elke vrouw of meisje met 
de persoonlijke beslissing haar leven in dienst te willen 
stellen van God. Die beslissing werd soms al genomen 
door twaalfjarigen, waarbij er, gezien de leeftijd, moge-
lijk sprake zal zijn geweest van beïnvloeding door familie 
of geestelijke. Echter, op die jeugdige leeftijd konden zij 
nog niet officieel opgenomen worden in de kloppenge-
meenschap maar deden alleen een belofte, de ‘propoost’ 

waarmee hun voornemen werd aangegeven. Vanaf hun 
zestiende jaar konden ze definitief kiezen om de status 
van klop aan te nemen. De officiële intrede binnen de 
gemeenschap vond meestal plaats op een speciale heili-
gendag of kerkelijke feestdag en werd in de loop der tijd 
een hele plechtigheid. Tijdens een pontificale mis werd 
de nieuwe zuster ingehaald. Het belangrijkste intrede-
motief was het in haar hart aanvaarden van Christus als 
bruidegom, met als vervanger op aarde haar geestelijk 
leidsman of biechtvader. Het betrof een mystiek huwe-
lijk waarbij de maagd tijdens de ceremonie namens de 
bruidegom soms ook de symbolen die daarvoor staan, 
een maagdenkroon en een ring kreeg aangereikt.

Laveren tussen hemel en aarde

Het leven van een geestelijke maagd was niet eenvoudig 
of makkelijk te noemen. Hun status betekende dat zij 
volgens een streng regime leefden, waarbij niet alleen 
zuiverheid, dienstbaarheid, bescheidenheid etc. van hen 
werd verwacht, maar ook dat zij veel tijd besteedden aan 
bidden, lezen van stichtelijke werken, meditatie en kerk-
gang en dat alles naast de gewone ‘aardse’ werkzaamhe-
den om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

In een van de kloppenboeken (handleidingen voor 
klopjes) Spieghel der Maeghden werden zij omschreven 
als een soort amfibieën: “Zij laveerden tussen hemel en 
aarde, tussen toewijding aan God en dagelijkse beslom-
meringen, tussen het kerkelijke en het wereldlijke do-
mein”.54 

Hun geestelijke leven werd gevoed uit verschillende 
bronnen. In de eerste plaats door hun geestelijke va-
der. Hij was degene die persoonlijke leefregels voor het 
klopje vaststelde, aangepast aan haar specifieke situatie 
en mogelijkheden. Hij was de geestelijke leidsman, on-
voorwaardelijk. En dat kon ver gaan. Het kwam voor dat 
klopjes meeverhuisden als hun biechtvader werd over-

Het mystieke huwelijk, anoniem, gravure

22

54. M. Monteiro, Geestelijke maagden; leven tussen klooster en wereld 
in Noord Nederland gedurende de zeventiende eeuw. Hilversum, 1996.
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geplaatst. Het kwam ook voor dat de leidsman het van 
hen verwachtte. Hij achtte zijn begeleiding blijkbaar van 
dermate groot belang dat hij vreesde voor het geeste-
lijke welzijn van zijn ‘dochter’ als die in andere handen 
terecht zou komen.

In die tijd was het volledig geaccepteerd dat een vrouw 
in elke sociaal verband een leidsman had. Marit Monteiro 
gaf dat met betrekking tot klopjes beeldend aan: “Een 
maagd zonder regel is als een schip zonder stuurman”. 
En die regel werd gesteld door de geestelijke vader.55 

De tweede inspiratiebron voor de klopjes vormde de 
sermoenen, de preken van de priesters. Deze werden 
regelmatig woordelijk opgeschreven om later nog eens 
te kunnen overdenken, ze beschikbaar te kunnen stellen 
aan zusters die niet aanwezig waren of om ze in tijden 

van afwezigheid van een priester nog eens te kunnen 
herlezen.

Derde bron van informatie waren de al eerder genoem-
de kloppenboeken. Dit waren handleidingen, opgesteld 
door geestelijken, met algemene richtlijnen. Het schets-
te in feite een ideaalbeeld van een leven als klopje. Het 
bevatte regels over dagindelingen, kleding, woonom-
standigheden, onderlinge verhoudingen, het doen van 
goede werken, overwegingen, kerkgang, dagelijkse ge-
beden enz. alle aspecten van het klopjesleven kwamen 
aan de orde. Van deze kloppenboeken zijn er meerdere 
bewaard gebleven.

Tenslotte waren er de devotieprenten, bidprentjes 
met daarop een afbeelding van Christus, de Maagd of 
een heilige, meestal omgeven door symbolen die hun 
leven, werk, lijden of dood memoreren. Deze prentjes 
ondersteunden de geloofsbeleving. Aan de hand van 
de voorbeelden konden de klopjes hun spirituele leven 

Geestelijke vader overhandigt leefregels aan klopje. Achttiende eeuw, 
anoniem. Tekening op perkament (Museum Catharijne Convent, 
Utrecht) 
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55. M. Monteiro, ‘Een maagd zonder regel is als een schip zonder 
stuurman’, in Trajecta, I (1992) nr. 4, pp.332-351.

‘Het is volbracht’ devotieplaatje. Ingekleurde gravure op perkament.  
Ca. 1700. J. van der Sande. (Breda’s Museum) 
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voeden door te mediteren, deugden te ontwikkelen of 
ondeugden tegen te gaan. De prentjes werden, soms 
voorzien van een opdracht, aangeboden bij een intrede 
of een herdenkingsdag daarvan. Ze werden ook onder-
ling geruild en als verzameling ingeplakt of bewaard in 
gebedenboeken. In collecties van archieven en musea 
zijn ze nog terug te vinden.

Verstervingen behoorden ook bij het leven van de klop-
jes, sommigen gingen daarin soms wat ver, bijvoorbeeld 
als zij hun toch al korte nachtrust wilden doorbrengen 
op de kale vloer, of als zij (te) weinig wilden eten. Dat 
werd hen doorgaans niet toegestaan door hun biecht-
vader. Maar kleine, zelfverzonnen verstervingen waren 
geen probleem. Zo wilde een Haags klopje haar neiging 
onderdrukken om bij het minste rumoer buitenshuis 
‘terstond aen ’t uutkijckgen’ te gaan. Daarom maakte ze 
een gordijntje met ‘wel vijftich lutskens’ zodat het niet 
gemakkelijk openschoof. Een ander wilde zich niet la-
ten beheersen door haar werk en ging bidden als ze ‘wat 
driftich’ was. En zodra het werk bijna af was liet ze het 
op een kleinigheid na, onafgemaakt.

Bijzonder was ook de devotie van klopjes in Haarlem 
om ‘vijftien jaer lank te lesen dageliks hondert Pater nos-
ters en Ave Maria ter eeren de droppeltgens bloet dien 
her Salichmaker ghestort hadt”.56 

Naast hun geestelijke leven moesten de maagden ook in 
hun eigen levensonderhoud voorzien. Vermogende klop-
jes of zij die een rijke familie achter zich hadden konden 
zich bezig houden met ‘handwerk oefenen, niet om rij-
ker te worden maer om d’arme menschen te helpen, en 
om den Kerk en den Autaer te vercieren’.  Zij borduurden 
kazuifels, altaar-, en communiebankkleden maar hielden 
ook de kerk schoon, waakten bij de doden, bereidden 
hosties, gaven godsdienstlessen, verzorgden onderwijs 
en deden binnen en buiten de stad aan zendingswerk. 
Maar een groot deel van de klopjes moest betaald werk 
doen om aan de dagelijkse kost te komen, voor henzelf 
maar soms ook voor behoeftige medezusters of familie-
leden. Zij werkten als ziekenverzorgster, turfsteekster, 
huishoudster, naaister, winkelierster, dienstmeisje enz.

Groei en bloei van de klopjes-beweging

Hoe kon een beweging als die van de klopjes tot ontwik-
keling komen en bijna twee eeuwen een stempel druk-
ken op hun omgeving? 

De wereld stond na 1568 op zijn kop. Naast de oorlog 
die tegen de Spanjaarden werd gevoerd, speelde ook de 
godsdienstkwestie. Gouda koos, net als veel andere Hol-
landse steden, voor de Prins en daarmee in feite voor 
de hervorming. Als gevolg daarvan verschenen er veror-
deningen, geboden en verboden aan het adres van de 
katholieken. Kerken en kloosters werden gesloten of af-
gebroken en kloosterlingen en priesters verdwenen uit 
beeld.

In het Vaticaan besloot men dat de Nederlanden niet 
langer meer als een officiële kerkprovincie gezien kon 
worden en werd tot zendingsgebied verklaard. De kerke-
lijke organisatie werd daarop aangepast. Geen bisdom-
men en dekenaten meer, maar onder leiding van een 
apostolisch vicaris enkel nog staties, de vroegere paro-
chies.

Bij hun werk in een moeilijke tijd waarin tegenwerking 
en vervolging zeer regelmatig aan de orde waren, wer-
den de Katholieke geestelijken op allerlei terreinen ge-
holpen door de klopjes en dat was er de reden van dat 
ze, veel meer dan in voorgaande periodes, in beeld zijn 
gekomen.

Enkele cijfers tonen aan dat hun aantal indrukwekkend 
was: Eind zeventiende eeuw waren er 250 staties in de 
Noordelijke Nederlanden. Per statie waren er gemiddeld 
negentien kloppen. Totaal circa 4800 kloppen. Met de 
Zuidelijke Nederlanden erbij kwam hun totaal op zo’n 
5000.57 

Dat de klopjesbeweging juist in tijden van geloofsvervol-
ging een flinke vlucht heeft kunnen nemen komt ook door 
de flexibele organisatievorm ervan, of eigenlijk het ont-
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breken van een officiële organisatievorm. Kloppen leef-
den soms in grotere groepen, vergaderingen genoemd, 
bij elkaar (Haarlem en Utrecht), maar ze woonden net zo 
goed alleen, bij familie of samen met een paar ‘zusters’, 
als zogenaamde buitenmaagden. Het was een nogal on-
grijpbare groep waartegen de hervormde kerkelijke en 
wereldlijke overheden weinig konden beginnen.

 
Vanuit hervormd standpunt bezien betekende de klop-
penbeweging een ware plaag en indirect een serieuze 
bedreiging van de nieuwe godsdienst. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat men hen het leven en werken moeilijk 
probeerde te maken. Te pas en te onpas werden ze ge-
controleerd op hun activiteiten, werden huiszoekingen 
gedaan en kregen ze boetes opgelegd. Zelfs verbanning 
is voorgekomen. Ook verschenen er officiële ‘plakkaten’ 
met daarop verboden voor klopjes zoals het geven van 
onderwijs, het wonen in vergaderingen, het dragen van 
klopjeskleding en zelfs het verbod om te erven. Dit om 
te voorkomen dat er geld of goederen bij de Rooms Ka-
tholieke kerk terecht zou komen. Bepaald geen vreemde 
gedachte want er werd op flinke schaal nagelaten aan en 
geïnvesteerd in de kerk.

De klopjes trokken zich over het algemeen niet veel 
aan van de verboden, lieten zich niet intimideren  en 
toonden weinig respect voor het wettig gezag. Zo lie-
ten de Goudse klopjes aan de Spieringstraat in 1640 de 
baljuw die ter controle langs kwam voor de deur staan 
met als reden dat zij ‘eerst hun middagslaapje moesten 
doen’.58 Dat kwam hen op een geldboete te staan. En 
een onderzoek dat in 1643 op verzoek van de Synode en 
in opdracht van het Hof van Holland in Gouda en omge-
ving door Sebastiaen Francken was gehouden, berichtte: 
“Ende dat d’selve cloppen ongelooffelijck stout sijn en 
meer schaede den Lande ende der Religie doen als alle 
de Paepen”.59 

Hun inzet en overtuiging, maar ook hun intelligentie, 
eigenwijsheid en eigengereidheid waren ingrediënten 

die goed van pas kwamen bij de wederopbouw van de 
Katholieke kerk. 

Goudse Klopjes 

In Gouda werd begin zeventiende eeuw de eerste Katho-
lieke statie, de opvolger van de vroegere parochie op-
gericht. In de loop van de daaropvolgende twee eeuwen 
kwamen er in totaal vijf. De pastoors van deze staties, 
met name die uit de zeventiende eeuw, hebben zich 25

58. T. Luk, ‘Historie van Katholiek Gouda afl. 2’, in Tidinge van die 
Goude. 2002 nr. 3, p. 88.
59. Theissing (1935), p.183.

Hofje van Buytenwech, Nobelstraat nabij molen de Roode Leeuw. Afge-
broken in 1958 en 1961. (Tekening van D. Hoogendoorn, 1952)



voortvarend en met succes van hun taak gekweten om de 
Rooms-katholieke kerk in Gouda weer nieuw leven in te 
blazen. Van circa 500 gelovigen begin zeventiende eeuw 
tot 6000 rond 1660, en dat was ongeveer de helft van de 
totale Goudse bevolking. Onbetwist is het belang van de 
rol die de klopjes daarbij hebben gespeeld. 

Zoals overal in de Republiek hielden de klopjes in Gou-
da zich bezig met het assisteren van de geestelijken bij 
hun werk in de staties, het geven van catechisatie en het 
doen van goede werken in de samenleving.

Er zijn geen (auto)biografische beschrijvingen bekend 
van Goudse klopjes, dit in tegenstelling tot klopjes in 
Haarlem en Utrecht. Ook ontbreken beschrijvingen van 
‘vergaderingen’ van klopjes; de in een gemeenschap sa-
menlevende klopjes.

Naast enkele bijzonderheden over individuele klopjes 
kan aan de hand van feitelijke gegevens wel een alge-
meen beeld geschetst worden van de klopjes in Gouda.

Enkele locaties in Gouda waar kloppen (samen)woon-
den:
• Maagdenhuis/Kloppenhuis aan de Spieringstraat. 
Minimaal acht kloppen;
• Molenwerf (nr 9). Diewertgen Jans met nog zeven 
klopjes;
• De Keijserskroon in de Keijserstraat. Marie Boudewijns 
met drie kloppen;
• Hofje van Buytenwech, (vanaf 1614) gelegen ten wes-
ten van de Raam vlakbij molen de Roode Leeuw, was 
bestemd voor behoeftige Rooms Katholieke vrouwen. 
Werd ook wel klopjeserf genoemd omdat een aanzien-
lijk deel van de bewoonsters, namelijk drieëntwintig 
vrouwen, klopje was. Ze waren  afkomstig uit Gouda, 
Boskoop, Huissen en Montfoort;
• Wijdstraat 2 (de Vier Heemskinderen). Geertrui en 
Elizabeth Bick;
• Westhaven 25, Cornelia de Jager.

In totaal heeft Gouda in de zeventiende en achttiende 
eeuw zo’n 300 klopjes binnen haar muren en in de nabije 
omgeving gehad. Gezien het beperkte aantal bekende 

klopjesadressen in Gouda zullen er velen als buiten-
maagd hebben geleefd, dat wil zeggen dat zij zelfstandig 
of bij familie woonden. In De Minderbroeders te Gouda 
door D. van Heel, worden zesendertig namen van Gees-
telijke dochters genoemd als ‘onderdanen der twee uyt-
gesondenen Jezuiten’(gevestigd in Haastrecht).60 

Bekend is ook dat van de 300 klopjes Willem de Swaen, 
priester in Gouda van 1634–1673 zeker vijftig klopjes on-
der zijn hoede heeft gehad en minderbroeder Simpernel, 
pastoor te Gouda van 1634–1649, dertig.61

Hotel de Keizerskroon anno 2008 in de Keizerstraat, eens klopjeshuis en 
schuilkerk. Liep door tot aan de Peperstraat.
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60. D. van Heel, De minderbroeders te Gouda. Dl.II 1633-1947, pp.68-
69.
61. Theissing (1935), p.59.
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Goudse klopjes aan het werk in de staties 

Binnen de schuilkerken verzorgden de klopjes het on-
derhoud van het interieur en voor de priesters dienden 
zij als huishoudster. Ook vergezelden zij de geestelijken 
op hun zendingstochten buiten de stad en organiseerden 
zij verblijf en onderdak voor bezoekende geestelijken of 
aankomende priesters. 

Van heel andere orde was hun huisvlijt in de vorm van 
handwerken. De kerkelijke gewaden en het altaarlinnen 
dat nog aanwezig is in de (Oud)Katholieke kerk St. Jan 
Baptist en in museum GoudA, is vermoedelijk deels door 
klopjes vervaardigd en/of geschonken.

Sebastiaen Francken, onderzoeker voor het Hof van Hol-
land in 1643 naar ‘Paepsche Stoutigheden’ was bepaald 
niet te spreken over wat hij aantrof in en om Gouda. ‘De 
Katholieken hadden elf vergaderplaatsen, terwijl in en-
kele de godsdienstoefening door muziek en gezang der 
klopjes werd opgeluisterd. Verder waren er nog wel vijf-
tig (!) huizen, waar Katholieken samenkwamen als ze niet 
naar hun gewone kerkhuizen durfden gaan.’62

Die genoemde muziek en zang van klopjes kwamen 
onder andere uit de schuilkerk in de Keizerskroon in de 
Keizerstraat waar ook een positijff, oftewel een orgel-
tje aanwezig was, en in de ‘vijftig huizen’ werden de 
gebedsdiensten, bij afwezigheid van een priester, door 
klopjes georganiseerd.

Goudse klopjes in het onderwijs en de ziekenzorg

In Gouda hielden de klopjes zich, net als in ande-
re Hollandse steden actief bezig met het geven van 
(godsdienst)onderwijs. Hoewel het officieel verboden 
was om Katholiek onderwijs te verzorgen werd dat toch 
gedaan. Bekend is het schooltje van Diewertjen Jans dat 
in het Tapijthuis aan de Molenwerf was gevestigd en waar 
acht klopjes les gaven. 

Voor het pastorale werk aan volwassenen werd als 
dekmantel een naai-, brei-, of  weefscholen gebruikt.

Ondanks de onderdrukking slaagden de katholieken 
erin om naast schooltjes ook kostschooltjes op te rich-
ten. Rond 1628 werd er in Gouda, onder het gezag van 
de Jezuïeten een opgericht in het ‘Maegdenhuis aan de 
Spierinckstraat. De visitator van de Jezuïeten deelde in 
een verslag van dat jaar mee dat meer dan dertig meis-
jes, allen kinderen van aanzienlijke ouders en komend 
van alle kanten van het land, hier werden opgevoed door 
acht maagden, die zelf behoorden tot adellijke of zeer 
voorname families en die zich op uitstekende wijze van 
hun taak kweten. Opmerkelijk is dat ook gereformeerde 
ouders hun dochters graag naar deze kostschool stuur-
den en daarmee de verboden activiteiten van de klopjes 
steunden ter wille van goed onderwijs voor hun doch-
ters. 

Het genoemde Maegdenhuis lag volgens Ignatius Walvis 
aan ‘de noordzijde van het koor der groote kerk, in den 
hoek omtrent den kerkrooster’ en was door enkele na 
1572 achtergebleven Clarissen (vermoedelijk verder le-
vend als klopje) gekocht van Hendrik Souburg, voormalig 
vicaris van de St. Janskerk.63 

De ziekenzorg moet voor de klopjes en voor anderen 
die zich daarmee bezighielden een van de zwaarste ta-
ken zijn geweest. In de verschillende Goudse ziekenhui-
zen, maar ook in woonhuizen werd met zeer beperkte 
middelen, weinig kennis en zonder goede medicijnen 
voor de zieken gezorgd. Naast ‘gewone’ ziekten waren er 
ook de, in die tijd nog dodelijke en besmettelijke ziekten 
als pest, lepra en tuberculose. Hiervoor leefden men in 
grote angst en de slachtoffers werden doorgaans liever 
gemeden dan verzorgd. De klopjes waren overigens wel 
zo gedreven dat zij ook tijdens het verplegen van deze 
ernstige zieken hun geloofsovertuiging bleven uitdragen 
in de hoop zielen te redden.
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62. D. van Heel, Minderbroeders te Gouda. Dl. I. 1418-1572, Gouda 
1947, p.29.
63. Heel, Dl. II (1947), p.13.
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Klopjes als goede geefsters

Van historisch belang zijn de vele geschenken die 
Goudse klopjes van rijke komaf in de vorm van geld of 
goederen aan de kerk schonken. Vaak gebeurde dat ter 
gelegenheid van hun aanvaarding van de staat van Gees-
telijke dochter of van een herdenkingsdag daarvan.

In 1733 trad Klara Venroy in. Als telg uit een vermogen-
de Goudse familie schonk zij bij die gelegenheid aan de 
statie een zilveren lavabobekken met schenkkan met als 
inscriptie Klara Maria Theresia Venroy, 25 maart 1733.64

Inventarisboek (schuilkerk) 
Sint Jan Baptist 
zeventiende eeuw

Over de zeventiende eeuw vermeldde Ignatius Walvis, 
priester in Gouda, in zijn inventarisboek over giften en 
gaven van ‘G.D.’s’ (Geestelijke Dochters). Zo schonk Ma-

< Westhaven 25, woonplaats van klopje Cornelia Jager. (foto Tidinge) 

ria Harles, klop te Gouda, bij haar intrede als geestelijke 
dochter in 1690 een geldbedrag, en in de jaren daarna 
een waslijst aan dure kerkattributen waar onder een kelk, 
twee ampullen, een misboek, een koperen lessenaar etc.  
De stroom van schenkingen in geld en goederen van deze 
vrouw gaat gedurig door. Maar ook anderen worden ge-
noemd: ‘Emmetje Leenders G.D. heeft op den 15 janu-
ari 1692 mij in presentie van Hendric Loy etc. gegeven 
de somme van tweehonderd guldens aan geld, en nog 
daerboven het naervolgende kerkgoed: een silver kelkje, 
een alb, twee amicten, drie corporalen, een witte stool, 
tesamen gewaerdeerd op…...’

Ook vermeldt Walvis giften in geldbedragen van G.D’s  
speciaal bestemd voor de geestelijke persoonlijk of  ‘ten 
behoeve van arme klopjes’.65

Een gift van een andere orde, maar wel zo opvallend 
was die van een Ana van Geffen, zij  kocht in 1649 de 
schuld van vierduizend guldens af voor de aankoop van 
een huis annex kerk door pastoor Simpernel.  

Over de achttiende eeuw meldt Xander van Eck 
in ‘Kunst, twist en devotie’ wat er zoal in die periode 
door de Geestelijke dochters in Gouda werd ingebracht: 
Diewertje Kooije, de ‘eerst aengenomene geestelijke 
maaghd’ van pastoor Wannaer schonk een paar van was 
vervaardigde engeltjes met zilveren wierookvaatjes om 
op het altaar te zetten. Maria Abel gaf zo veel geschenken 
in de loop der jaren, vanaf  haar intrededag in 1716 dat 
‘de lijst daarvan meerdere bladzijden in beslag neemt’. 

In 1720 trad Johanna Verheij in. Ook zij moest bemid-
deld zijn geweest, want zij schonk twee zilveren kande-
laars en een superplie. Op haar tienjarig jubileum schonk 
zij ‘een met rood trijp beklede preekstoel en nog later 
werd er melding gemaakt van een ‘zeer rijk uitgevoerd 
wit misstel’, een nieuwe albe, een rode fluwelen koorkap 
en nogmaals twee zilveren kandelaars. Zij diende uitein-
delijk vijfenvijftig jaar lang in een van de Goudse staties! 
Geestelijk dochter Maria Guldemont schonk een rode en 
zwarte bekleding voor het kussen van de preekstoel, een 
gordijn van hemelsblauw zijden damast en een zilveren 
bekertje. Kortom de klopjes bedolven de kerk onder 
goede gaven.66
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64. X. van Eck, Kunst, twist en devotie, Delft 1994, p.67.
65. Groenehart archief. Archief van de statie St. Jan Baptist. Archief 
van het kerkbestuur. Register van fundaties en obligaties voor de 
pastorie, de armen en de klopjesarmenbus etc. 1689-1698. folder 60 
en 61.
66. Eck (1994), p.79.
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In achtnemend dat de bijdragen van de klopjes slechts 
een deel vormden van de geschenken en aankopen van 
de Goudse katholieke schuilkerken in de zeventiende en 
achttiende eeuw, kan geconstateerd worden dat de Ka-
tholieke kerk, tegen de verdrukking in, in staat was om 
in een toepasselijk gedecoreerde omgeving en voorzien 
van fraai kerkelijk vaatwerk de erediensten te houden. In 
museumgoudA is nog een deel van de kerkelijke attribu-
ten uit die periode te zien.

Verhoudingen tussen priesters en klopjes

Het belang dat de Goudse priesters hadden bij ‘hun’ 
klopjes was groot. Zij vormden in feite een groep zeer 

gemotiveerde werkneemsters die van grote waarde wa-
ren voor de statie, letterlijk en figuurlijk. Hoe meer klop-
jes, hoe meer werk er verzet kon worden en het aanzien 
van de geestelijke werd daardoor mede bepaald. 

De keus voor een bepaalde geestelijke als leidsman 
werd door de klopjes weloverwogen en serieus gemaakt, 
maar emotionele invloeden van puur menselijke aard 
waren daarbij niet te vermijden. Er werd bij tijd en wijle 
dan ook gedweept met de geestelijke leidsmannen, of 
de maagden namen een te afhankelijke, onderdanige 
houding aan. Anderzijds waren er klopjes die zich weinig 
gelegen lieten liggen aan de adviezen van hun geestelijke 
vader en hun eigen gangetje gingen. Maar klopjes waren 
ook vrouwen onder elkaar, de onderlinge controle bin-
nen hun gemeenschap werkte corrigerend. 

De houding van de priesters ten opzichte van hun klop-
jes was ook onderwerp van voortdurende aandacht. De 
geestelijkheid kwam daarvoor zelf met regels die moes-
ten voorkomen dat er zich ongewenste situaties zouden 
voordoen. Contact onder vier ogen moest zoveel mo-
gelijk worden vermeden, evenals gezamenlijke maaltij-
den of het vertoeven onder één dak. Ook het reizen van 
geestelijken naar omliggende dorpen samen met een 
klopje werd als ongewenst beschouwd.

Ondanks de voorzorgen was er zo nu en dan sprake 
van conflicten zowel tussen priesters onderling als tus-
sen priesters en klopjes. Gerrit vanden Bosch beschreef 
de positie van de klopjes daarbij als zijnde ‘pionnen in 
een schaakspel’.67 Over en weer beschuldigden secu-
lieren (wereldheren) en regulieren (tot een kloosterorde 
behorende priesters) elkaar van ongeoorloofde praktij-
ken ten aanzien van het rekruteren en de geestelijke ver-
zorging van klopjes.

De Jezuïeten zouden volgens de seculieren alleen interes-
se hebben in jonge vrouwen van rijke komaf die hun kas 

Archief statie St. Jan Baptist. Register 1689-1698 (Streekarchief Midden 
Holland)
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67. G. vanden Bosch, Pionnen op een schaakbord? De rol van klop-
jes in de belangenstrijd tussen jezuïeten en seculiere priesters in de 
Republiek omstreeks 1609-1610’, in Trajecta, 9 (2000) afl. 3. pp.252-
283’.
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konden spekken. En, volgens Petrus Purmerent, seculier 
pastoor te Gouda ‘werden arme en besmettelijke zieken 
aan hun lot overgelaten; daar mocht de wereldheer (hij 
dus) gaan helpen. Maar met de zorg voor rijke zieken be-
lastten de Jezuïeten (regulieren) hun klopjes’.68

De achterliggende gedachte daarbij was dat het finan-
cieel voordeel zou kunnen opleveren voor de Jezuïeten 
zowel als de zieke zou genezen als dat deze zou over-
lijden.

Op hun beurt beschuldigden de Jezuïeten de seculiere 
priesters van ongeoorloofd gedrag ten aanzien van de 
klopjes waarvan zij geestelijk vader waren. Dit betrof een 

reeks beschuldigingen, van het laten afleggen van gelof-
ten van gehoorzaamheid tot seksuele intimidatie.

Het waarheidsgehalte en de omvang van bovenstaan-
de (en andere) beschuldigingen zijn nog onderwerp van 
nadere studie.

Door hun bijzondere positie hadden de geestelijke 
maagden onwillekeurig een flinke vinger in de pap in het 
reilen en zeilen van de statie. Zo vonden sommige klop-
jes het vanzelfsprekend dat zij zeggenschap hadden in 
de opvolging van een pastoor. Rond 1710 heeft de wis-
seling van pastoors in Gouda voor flink wat problemen 
gezorgd. Sommige klopjes waren het niet eens met de 
benoeming en namen rustig de ooit door hen geschon-68. Theissing (1935), pp.167-183.

Bernardus van Clerveaux (afgebeeld als pastoor Purmerent uit Gouda) bekeert Willem van Aquitanie. Rechts vier vrouwen waarvan zeker de middelste 
twee klopjes zijn. De priester achter Purmerent is pater Willen de Swaen. Door Willem Crabeth II. (museumgoudA) 



ken kerkelijke attributen terug of ontvreemdden ker-
kelijke eigendommen. ‘Jannetje Westerhout ontfermde 
zich over de kandelaars die door haar geschonken waren 
en waarop ze recht meende te hebben. Een andere klop, 
Marij Stuijt genaamd, nam het zilveren voetstuk van de 
monstrans weg. Een derde ontvreemdde minder waar-
devolle dingen’. Ook nam Johanna Westerhout de obli-
gatie van ƒ2000,– terug die zij aanvankelijk aan de statie 
had geschonken.69 

En zo moesten de priesters op hun beurt laveren, tus-
sen enerzijds hun collegialiteit en wereldse belangen en 
anderzijds tussen hun status als geestelijke verzorger en 
‘hulpbehoevende’ pastoor.

Een wonder

Waar de andere Klopjesgemeenschappen zich niet op 
kunnen laten voorstaan, kan Gouda dat wel als het gaat 
om een wonderbaarlijke genezing waarbij een klopje be-
trokken was.

Klopje Geertrui Bick, 33 jaar oud, wonende in het pand 
de Vier Heemskinderen waar ook een schuilkerk was (nu 
Wijdstraat 2), was vanaf haar zeventiende  jaar eenzijdig 
verlamd door een ongeluk. Haar toestand verslechterde 
voortdurend en sinds februari 1647 kon zij zich helemaal 
niet meer bewegen. Artsen en medicijnen konden haar 
niet helpen.

In dat jaar vraagt zij haar biechtvader, Nicolaas de 
Jonge uit Haastrecht, om op 18 oktober een mis voor 
haar op te dragen en haar de kopie van het beeldje Onze 
Lieve Vrouwe van Foy te brengen dat sinds dat jaar in 
Haastrecht aanwezig was en waar wonderbaarlijke ei-
genschappen aan toegekend werden. Na het bezoek van 
haar biechtvader en de ontvangst van de Heilige Com-
munie valt zij in een diepe slaap. 

Die avond wordt het beeldje gebracht en haar dienst-
bode (vermoedelijk haar zus, ook klopje), legt het tegen 
haar verlamde zijde. Een uur later wordt zij wakker en is 
genezen. Zonder hulp kleed zij zich aan en gaat de 34 
traptreden op naar de kerkruimte om daar te bidden en 
te danken.70 

Het pand De Vier Heemskinderen uit 1560 anno 2008. Wijdstraat 2 (foto 
Imelda van der Linden)

Einde van het Klopjestijdperk

Net zo stilletjes als ze waren gekomen, verdwenen de 
klopjes in de loop van de negentiende eeuw langzaam 
maar zeker weer uit beeld. Hun specifieke inbreng in kerk 
en maatschappij was niet meer nodig of werd overgeno-
men door anderen. Deze bijzondere groep vrouwen had 
haar taak volbracht en raakte in de vergetelheid. Maar 
niet voorgoed, dat blijkt uit de aandacht die nog regel-
matig in studies en publicaties aan hen wordt besteed.
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69. Eck (1994), p.77.
70. www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/bedevaartplaatsen/
haastrecht.nl
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De onderdoorgang en het Goudse Watersysteem

Het grootste deel van de onderdoorgang is waarschijnlijk 
gebouwd rond 1780. Toen is ten behoeve van het zoge-
naamde ‘schuren’ van de grachten de huidige Donkere 
Sluis met de kruisende deuren gebouwd, en is ook de 
Havensluis aangepast. Tijdens het schuren loopt de Ha-
ven vol met het hoge water van de Hollandsche IJssel. De 
kruisende deuren van de Donkere Sluis worden tegen de 
druk van het hoge water geopend. Verschillende kleine 
sluisdeurtjes sluiten de watergangen af en sturen de wa-
terstroom. Hierdoor spoelen de Goudse grachten op een 
krachtige manier schoon. Het kleine sluisje Achter de 
Kerk, vlak bij de onderdoorgang is een van de overgeble-
ven onderdeel van dit systeem.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw komt een einde 
aan het schuren van de grachten. Als reactie op de Wa-
tersnoodramp van 1953 wordt de Havensluis definitief 
gesloten en verliest ook de Donkere Sluis zijn functie.  
In diezelfde verbouwingsgolf wordt de onderdoorgang 

Onder het gebouw van het voormalige Ma-
gazijn De Zon aan de Wijdstraat 1, onder de 
huizen en de straat van de Dubbele Buurt tot 
Achter de Kerk, loopt een van de oudste wa-
tergangen in de Goudse binnenstad. Lange 
tijd was het ook een van de meest verborgen, 
maar in het najaar van 2008 deed zich ge-
legenheid voor deze bijzondere watergang 
weer zichtbaar  te maken. Het Cultureel en 
Havenkwartier van de gemeente Gouda be-
sloot de onderdoorgang te restaureren om 
hem in de toekomst geschikt te maken voor 
kleine recreatievaart. Voor die restauratie was 
het nodig de onderdoorgang gedurende een 
aantal weken droog te leggen. Ruim 16000 
mensen maakten gebruik van de unieke mo-
gelijkheid om de ondergrondse gewelven te 
bezoeken. Tijdens de drooglegging is bouw-
historisch onderzoek gedaan dat een stukje 
van de oudste geschiedenis van Gouda bloot 
legt en aanvullende informatie geeft over 
het Goudse historische watersysteem.

Brandweerinspectie van de onderdoorgang in verband met de veilig-
heidsvoorschriften. (foto Marjo van Loon)
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voorzien van een betonnen bak en voor een groot deel 
dichtgemetseld. De onderdoorgang is daarmee vrijwel 
geheel aan het zicht onttrokken en heeft vanaf dat mo-
ment nauwelijks meer een rol in het Goudse watersy-
steem.

Oudste geschiedenis

De geschiedenis van de onderdoorgang gaat echter 
veel verder terug dan de 18e eeuw. De watergang bevindt 
zich in een van de oudste delen van de stad. Het is zeer 
waarschijnlijk dat hier de oorspronkelijke loop van de 
Gouwe ligt, maar hoe de Gouwe verder loopt en waar hij 
dan in de Hollandsche IJssel stroomt, is nog onbekend. 

In de twaalfde eeuw bouwen de heren Van der Goude 
hun hofstede langs dit riviertje. Die hofstede bestaat uit 
een grote boerderij; de eigenlijke hofstede en een aantal 
kleine boerderijen, een motteburcht, een hofkapel, en 
vermoedelijk een voorhofstede in de buurt van voorgan-
ger van de Donkere Sluis.Van deze hofstede is nu nog de 
motte en de bijbehorende slotgracht in de tuin van de 
kosterij van de Jaskerk te herkennen.

In de dertiende eeuw wordt de Haven gegraven. Daar-
mee ontstaat een kunstmatige monding van de Gouwe 

op de IJssel. Het grachtje van de Onderdoorgang blijft 
bestaan als verbinding tussen het water van de Haven/
Gouwe en de achterliggende watergangen.

Het water wordt voor het eerst vermeld in 1340-1345 in 
de keur “Wyte van de waterschappen binnen de Stadt: 
“Item van der Tillebrugghe zuutwaerts verbi tkerckhof ende 
verbi tgasthuis tot in die graft after Houtemans 1r(oede) 
wyt…”.

In deze tekst wordt de Tillebrug genoemd. Dat is de 
brug in de Dubbele Buurt die ten behoeve van de scheep-
vaart een afneembaar brugdek (een tille) had. Het woord 
“tille” betekent hier overigens plank en is niet terug te 
leiden tot het werkwoord tillen. Waarschijnlijk heeft deze 
brug gelegen ten hoogte van Dubbele Buurt  7 waar nu in 
de bestrating de aanwezigheid van de Onderdoorgang is 
aangegeven.

Omstreeks 1345 is er dus nog geen sprake van een 
overkluizing. Dat is ook onwaarschijnlijk omdat er aan de 
oostzijde van de Donkere Sluis dan nog helemaal geen 
bebouwing is.

Een eeuw later is de situatie anders. Uit archiefstukken 
blijkt dat op de plek van de huidige bebouwing aan Wijd-
straat 1 in 1462 een huis staat van ene Dirck Sonderba-
danck Pietrszn. Een paar jaar later verkoopt zijn zoon op 
hetzelfde perceel twee panden waarvan er vermoedelijk 
een is gebouwd boven het grachtje. Op dat moment is er 
dus kennelijk wel sprake van een overkluizing.

In 1581 vinden we weer een vermelding.Er is dan een 
conflict over het onderhoud van de stadswateren ten 
oosten van de Wijdstraat. Een bewoner van de Markt 
moet meebetalen aan de reparatie van de Duijcker onder 
de Tillebrug maar vecht dit aan. Het stadsbestuur bepaalt 
dat  alle omwonenden aan de noordzijde van de Janskerk 
moeten meebetalen aan het onderhoud en herstel van 
deze duiker. Dit besluit wordt in 1614 nog eens in herin-
nering gebracht als er weer bezwaar komt van een om-
wonende tegen de betaling. Waarschijnlijk hangt deze 
onderhoudsbeurt samen met het besluit van de gemeen-
te om de Gouwe van stenen kademuren te voorzien.

De donkere sluis. Uitsnede van de Kaart van Blaue ca. 1650
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Bouwkundige sporen

Van de bovenbeschreven oudste bouwgeschiedenis van 
de onderdoorgang is een enkel spoor te vinden. Bij de 
uitgang aan de kant van de Donkere Sluis is metselwerk 
gevonden van handgevormde rode bakstenen met een 
formaat van ongeveer 21 x 11 x 5. Dit soort stenen wordt 
rond 1450 gebruikt. Het overgebleven metselwerk is 
waarschijnlijk te herleiden tot de bovengenoemde ver-
bouwing rond 1462.

Het grootste deel van de gewelven van de onderdoorgang 
is echter gebouwd aan het eind van de achttiende eeuw. 
Dat valt af te leiden uit het gebruik van handgevormde 
gele steentjes van ongeveer 16 x 8 x 4, zogenaamde IJs-
selsteentjes. Uit dendrochronologisch onderzoek blijkt 
dat de balken afkomstig zijn van bomen die na 1771 ge-
kapt zijn. Bovendien lijkt de vorm van de consoles onder 
de balken sterk op de consoles van een van de arsenalen 
van Fort Wierickeschans uit 1786.

Allemaal aanwijzingen voor de datering van de onder-
doorgang van rond 1780. Waarschijnlijk is de onderdoor-
gang toen pas een eenheid gaan vormen met de brug in 
de Dubbele Buurt en de Donkere Sluis. De onderdoor-
gang maakt vanaf dat moment een wezenlijk onderdeel 
uit van het systeem van het schuren van de Goudse 
grachten dat in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
zijn functie verloor.

Restauratie

Met de restauratie wordt een deel van het Goudse wa-
tersysteem weer zichtbaar en krijgt het een nieuwe 
functie. De werkzaamheden starten in februari van dit 
jaar. Uitgangspunt is dat de verschillende sporen van de 
geschiedenis zichtbaar blijven. Dat geldt zowel voor de 
vijftiende eeuwse- als voor de achttiende eeuwse spo-
ren. Maar op sommige punten zullen ook de aanpassing 
van de jaren vijftig van de twintigste eeuw te zien blijven. 
Ook die vertellen immers de geschiedenis van een van 
de oudste watergangen van de stad. Na de restauratie 
wordt de onderdoorgang bevaarbaar voor de kleine re-
creatievaart.

Bron: De Fabrijck, bureau voor gebouwhistorisch onderzoek, Duiker 
onder de Dubbele Buurt te Gouda, bouwhistorische opname, (Utrecht, 
januari 2009)

Ti
di

ng
e 

20
09

35Gewelf met gele IJsselsteentjes. De balken en de console zijn goed zicht-
baar. (foto Marjo van Loon) 

Lange wachtrijen voor de onderdoorgang. (foto Marjo van Loon)



Peter van Eijkelenburg

“Ik heb vanaf mijn achttiende bijna veertig jaar gewerkt 
in de stroopwafelbakkerij van mijn man, Jacob Ferwerda. 
We hadden de bakkerij eerst op de Wilhelminastraat, op 
de hoek met de Lem Dulsteeg. Later in de P.C. Bothstraat. 
Onze zoon Sjaak heeft de bakkerij daar voortgezet, nog 
tot bijna twee jaar geleden.

We hebben een heleboel goede bakkers in dienst ge-
had, soms wel vijf tegelijk. Kees Loendersloot was waar-
schijnlijk wel de beste van allemaal. Die brak in een heel 
jaar tijd nog geen tien wafels. Zo weinig mogelijk verlies 
was natuurlijk belangrijk voor de verdienste. Ik noem ook 
Annie Fokkers, van de Boelekade. En Koos Snel, Rinus 
Massar en Arie Wieser.

Ik was altijd de inpakster van het stel. Eerst gingen de 
wafels in pakjes van vier stuks, in cellofaan. Dat kwam 
van Jongeneel, op de Lange Groenendaal. En dan een 
sluitbandje er om. Later kreeg je ook de pakjes met tien 
wafels.

Natuurlijk kon ik zelf ook wel wafels maken. Maar dat 
deed ik alleen als het nodig was, bijvoorbeeld als een van 
de bakkers even weg moest.

Je moest steeds precies de juiste hoeveelheid deeg 
pakken voor één wafel. Als je teveel nam, hield je later 
snippers over en dat was weer verlies. Zo weinig mogelijk 
snippers in de bakkerij, dat was de kunst. Een van de 
geheimen van elke stroopwafelbakker was de samenstel-
ling van het deeg. Dat bepaalde elke bakkerij zelf. De een 

Jacob Ferwerda (collectie Ferwerda)
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‘De groothandel perste je uit.
 Voor een halve cent gingen ze 
naar een ander.

Nel Ferweda 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



maakte de wafels iets brosser dan de ander. De stroop 
haalden alle bakkers van een stroopfabriekje aan de Lage 
Gouwe. Iedereen had dus in principe dezelfde stroop als 
basis. Maar elke bakker kon er naar eigen goeddunken 
meer of minder suiker en boter doorheen mengen. Zo 
was de stroop die tussen de wafelhelften kwam, toch bij 
iedereen weer verschillend.

De stroop stond in een grote pan op een gaspitje naast 
de bakker. Hij sneed de zachte wafel met een gewoon 
keukenmesje in twee platte delen, dat ging heel gemak-
kelijk. Dan de stroop met het stroopmes op een van de 
helften smeren met en weer aandrukken. Dus niet zo-
als nu: dat ze twee dunne wafels bakken en die later op 
elkaar leggen met stroop ertussen. Dat is niet de echte 
stroopwafel van vroeger.

Omkoping

In ben geboren in de Tuinstraat, nummer 65, als oudste 
van vijf zussen en een broer. Een katholiek gezin. Va-
der zat in de bouw. Hij was betonvlechter. Samen met 
Koos Kammeraat had hij een eigen bedrijfje. Ze hebben 
bijvoorbeeld gewerkt aan de snelwegen van hier naar 
Utrecht en naar Rotterdam.

Ik begon te werken bij wasserij De Blauwe Duif, van 
Thomas Jaspers, in de Van Strijenstraat. Toen ik Jacob 
leerde kennen, werkte hij bij de stroopwafelbakkerij  Ra-
vestein. Daar is hij niet lang gebleven. Hij was namelijk 
ook amateur-wielrenner. Toen de jaarlijkse Ronde van 
Gouda er aan kwam, vroeg Jacob of hij die dag een uurtje 
eerder weg mocht, om aan de wedstrijd mee te kunnen 
doen. Maar dat ging niet door. Want hij kreeg in de bak-
kerij toch regelmatig een boterham met kaas, kreeg hij te 
horen. Daar moest hij tevreden mee zijn. Dat vond Jacob 
een diepe belediging. Hij nam meteen ontslag en begon 
voor zichzelf, in de Wilhelminastraat. 
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 Maar op de markt kreeg je 
altijd de volle prijs voor je 
stroopwafels’

Vrolijke sfeer tijdens het werk in de bakkerij met v.l.n.r. Annie Fokkers, 
Koos Snel, Nel  Ferwerda, Kees Madersloot en Jacob Ferwerda (col-
lectie Ferwerda)



Hij was toen achttien jaar. Met dat wielrennen is hij 
nog wel doorgegaan, voor de liefhebberij. Ook op de 
wielerbaan hier in Gouda. Daar kwam op een keer Arie 
van Vliet meedoen aan een wedstrijdje. Die was toen een 
beroemdheid. Hij zag er niet tegenop om zijn concur-
renten om te kopen. Hij bood een rijksdaalder de man, 
als hij mocht winnen. Dat was heel veel geld,  in de cri-
sisjaren.

Op zeker moment won Jacob zelf een wedstrijd in Rot-
terdam, op wielerbaan De Kreek. Verdiende hij zomaar 
vijfentwintig gulden mee! Hij kwam thuis met zijn geld 
en zei: zal ik maar ophouden met die wafels en echt wiel-
renner worden? Nou, dat is er toch niet van gekomen.

Maar goed, die paar jaar bij Ravestein had hij natuur-
lijk flink z’n ogen de kost gegeven en veel geleerd. Dus 
hij kon het werk in die eigen bakkerij goed aan en het 
liep vrij snel heel aardig. Hij produceerde alleen voor de 
groothandel. Aanvankelijk was hij alleen en kon wel wat 
hulp gebruiken. Toen heb ik ontslag genomen bij de was-
serij en ben op een maandagochtend vroeg naar de bak-
kerij gegaan. Ik zei: ik kom voortaan bij jou werken.

Surrogaat-stroop

In 1940 zijn we getrouwd. De oorlog was net begonnen. 
Jacob wilde liever nog even wachten. De oorlog is over 
drie maanden voorbij, zei hij. Kunnen we beter daarna 

trouwen. Maar ik wilde graag meteen. We konden een 
huis huren in de Tuinstraat, waar ik was geboren en waar 
ons gezin nog woonde. Later gingen we wonen aan de 
Fluwelensingel, boven klompenhandel Van Vliet, onge-
veer halverwege tussen de Karnemelksloot en de Burge-
meester Martenssingel.

Iets later in de oorlog werd het natuurlijk moeilijk, ze-
ker in de bakkerij. Er kwam gebrek aan grondstoffen. Ik 
herinner me dat er na verloop van tijd geen echte stroop 
meer te krijgen was. Voortaan deden we het met een 
soort surrogaat-stroop, die kwam uit Limburg. Verder 
overleefden we met een beetje ruilhandel, de een had 
dit en de ander weer wat anders. Zo hielp je elkaar er 
doorheen. Echt, in de oorlog was er meer eenheid onder 
de mensen dan nu.

Jacob heeft gelukkig nooit naar Duitsland gehoeven. 
Hij had via-via vervalste papieren versierd, ik weet niet 
eens hoe dat toen precies gegaan is.

Dries van Agt, op verkiezingscampagne, aan de kraam van Jacob Fer-
werda. Nel: “Collega’s op de markt vroegen aan Jacob waarom hij Van 
Agt niet een paar wafels cadeau had gedaan. Die man verdient veel meer 
dan ik, zei Jacob toen”. (collectie Ferwerda)

Verpakking van de stroopwafels van Ferwerda (foto 
Peter van Eijkelenburg) 
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Naar de markt

Na de oorlog kwam de verkoop aan de groothandel niet 
zo makkelijk op gang. Jacob is toen zelf z’n wafels op 
de omliggende markten gaan verkopen. Op de markt in 
Gouda hoefde hij het niet te proberen. Omdat er met 
al die bakkerijen en winkels hier in de stad meer dan 
genoeg verkooppunten voor stroopwafels waren. Hij 
trok dus naar de markten van Bodegraven, Woerden en 
Utrecht. Naar Woerden stuurde hij aanvankelijk de wa-
fels met een bode mee. Zelf ging Jacob dan met de trein 
naar die markt. Naar Utrecht kon hij altijd meerijden met 
touwslager Karel Klis. Die stond daar ook op de markt en 
had al een vrachtautootje. Niet zo lang later konden we 
zelf een auto kopen om mee langs de markten te gaan.

Zelf ging ik niet mee. Voor verkopen op de markt moet 
je een speciaal talent hebben. Daar zijn altijd grapjes, de 
sfeer is soms ook wel een beetje ruw. Jacob was voor de 
markt geboren, je hebt het of je hebt het niet. Je moet 
met iedereen goed om kunnen gaan, humor hebben en 
tegen een geintje kunnen. Dat lag mij allemaal iets min-
der.

Op die markten ontdekte Jacob ook dat daar meer te 
verdienen was dan met de verkoop aan de groothandel. 
Want die bedrijven waren er op uit om je tot op het bot 
uit te persen. Voor een halve cent minder gingen ze al 
naar een andere wafelbakker. Terwijl je op de markt al-
tijd gewoon de volle prijs voor je wafels kon vragen en 
die ook kreeg. Bovendien kon je op de markt wel eens in-
teressante handeltjes versieren. Onze wafels zijn daarna 
om die reden altijd alleen nog maar op de markt te koop 
geweest, in de winkels of supermarkten nooit meer.

Cultuur uit Europa

We hebben er altijd goed van kunnen leven. Jacob en ik 
zijn in de vakanties door heel Europa getrokken. We heb-
ben echt bijna alle landen gehad, op Rusland na. Later, 
toen we met de bakkerij gestopt waren, gingen we ook 
naar Zuid-Afrika, naar Marokko en Tunesië en enkele 
keren naar de Verenigde Staten. Daar hebben we heel 
veel tegenstellingen gezien, armoe en weelde vlak naast 

elkaar. Ik weet nog dat we in een overvolle stadsbus te-
rechtkwamen, ergens in Florida. Een heel oud mensje, 
een negerin, wilde voor mij opstaan. Maar ik sloeg dat 
aanbod vriendelijk af. Toen zei zij: kijk, dat is nou de cul-
tuur uit Europa.

In Miami werd ik een keer van achteraf op mijn hals 
getikt. Niet de straat oversteken, waarschuwde iemand 
me, en wees op mijn gouden halsketting. Daarmee zou ik 
aan de overkant niet veilig zijn.

Nee, ik zou daar niet hebben willen wonen. Er is veel 
rottigheid uit Amerika hierheen gekomen. Daar waren 
toch voor het eerst de drugs wijd verspreid, daar waren 
toch de eerste jeugdbendes ?

Een keer had in mijn koffer een flesje parfum een beet-
je gelekt. Een grote vlek op een witte broek. Die wilde ik 
dus in het hotel laten wassen. Maar dat moest ik maar in 
Europa laten doen, adviseerde iemand, want thuis zou 
dat beter gebeuren dan daar in het hotel.

In Marokko hebben we ook wel eens zoiets meege-
maakt. Twee dames uit ons gezelschap waren bestolen 
in het hotel. De dader werd gegrepen maar ontkende. 
Toen vonden ze een pakje papieren zakdoekjes van de 
Hema in z’n broekzak. Die jongen kreeg ter plekke een 
zo ontzettend pak slaag dat je het nog zielig voor hem 
vond ook.

Benidorm

We hebben dertien winters achter elkaar steeds vier of 
vijf maanden doorgebracht in Benidorm, zo ongeveer tot 
tegen Pasen. Vreselijk veel plezier gehad, met al die an-
dere Nederlanders daar. Ik weet nog van een oudejaars-
viering, dat ik zo lang gedanst had dat ik niet meer op 
mijn schoenen kon staan. Ben ik midden in de nacht op 
mijn kousen naar ons appartement gestrompeld.

Onze buren daar waren vele jaren achter elkaar de ou-
ders van Wim Kok, de latere PvdA-premier. We hadden 
niet erg veel contact met ze, maar het waren heel aardige 
mensen. Kok’s vader was timmerman/meubelmaker, ze 
hadden het minder breed dan wij. Ze vertelden dat het 
voor hen heel wat was dat hun zoon naar die sjieke za-
kenschool Nijenrode was gegaan. Want daar moest hij 
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natuurlijk netjes in het pak verschijnen. Dat was een flin-
ke kostenpost voor zijn ouders.

Wij waren zelf ook PvdA-leden en lid van de vara. Bij 
verkiezingen altijd grote PvdA-biljetten voor het raam. 
Hier in Savelberg kan dat uiteraard niet meer. Dit is oor-
spronkelijk een RK-huis tenslotte. Hoewel nu ongeveer 
de helft nog maar katholiek is. Ik ken zelfs een commu-
nist die hier woont.

Maar bovendien is de partij wel veranderd, toch teveel 
naar de rechterkant gegaan. Die Wouter Bos valt me ook 
een beetje tegen. Hij is duidelijk geen Joop den Uyl, dát 
was me er pas eentje!

Savelberg-brand

Ik ben altijd een strijdbare vrouw geweest. Hier in Savel-
berg was ik vijf jaar lid van de cliëntenraad. Daarin kun je 
dingen naar voren brengen die je niet goed vindt gaan in 
het huis. Klachten van jezelf of die je hoort van mede-be-
woners. Nu ben ik alweer een paar jaar lid van de bewo-
nerscommissie. Die adviseert weer aan de cliëntenraad 
en houdt zich bezig met de activiteiten  voor de bewo-
ners. Dat gaat dus meer over de alledaagse dingen.

Jacob en ik hebben hier de grote brand meegemaakt. 
Dat was vreselijk. Het was de dag voor Pinksteren, ’s och-
tends heel vroeg. De brand was beneden ons begonnen. 
We zagen geen vuur, alleen rook. Twee dronken jongens 
hadden het aangestoken, bleek later. Ja, ze hebben er 
voor gezeten, hoor.

Het was een grote schrik, maar we zijn heel goed op-
gevangen. Iedereen was in nachtgoed,  een politie-agent 
hing me zijn  jas om mijn schouders. Jacob en ik heb-
ben toen eerst een poos in Bleuland gewoond, en daarna 
in een aanleunwoning hier. Totdat de nieuwbouw klaar 
was.

Nel en Jacob Ferwerda, zomer 2000, tijdens een tripje met de Henri Du-
nant (collectie Ferwerda)

Duivel

Jacob is hier gestorven, vijf jaar geleden. Hij had non-
Hodgkin, daarmee heeft hij het nog acht jaar volgehou-
den. Dat is heel lang voor die ziekte.

Zoals gezegd kwam ik uit een katholiek gezin, en Jacob 
had geen geloof. Daar komt de duivel tussen, zeggen ze 
wel eens. Maar nee hoor, ik lag altijd veel te dicht naast 
Jacob, daar kon echt geen duivel meer tussen.

Jacob spotte graag met het katholieke geloof. Hij zei 
dan bijvoorbeeld: jullie moeten elke vrijdag vasten, maar 
de pastoor neemt die dag een extra dikke tarbot. Van-
daar die dikke buik.

Wij mochten veel meer, zeker meer dan de gerefor-
meerden van de zwarte pitten-kerk. Naast elke katholie-
ke kerk was een kroeg, dat zegt al voldoende. Wij moch-
ten als jong meisje gaan dansen, in de danszaal boven 
café Hollandia op de Markt. Daar ging ik met vriendinnen 
heen, en later met Jacob natuurlijk, toen we eenmaal 
verkering hadden. Moeder zei altijd: als je iets verkeerds 
doet, moet je daarna met de blaren op je gat zitten.  
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Succesvolle 5e Waterconferentie

Adri van den Brink

Op 23 oktober vond in de Sint Janskerk de 5e Water-
conferentie plaats. De conferentie was georganiseerd 
door het Gouds Watergilde, een werkgroep van de His-
torische Vereniging die Goude, met medewerking van 
de gemeente Gouda en de Stichting Havenstaddagen. 
Centraal stond de vraag wat historische stedelijke wa-
tersystemen ons kunnen leren voor het toekomstig wa-
terbeheer. Dit was uitgedrukt in het thema van de con-
ferentie: Geef toekomstig water zijn verleden terug, Van 
plannen naar praktijk in historische steden. Voor Gouda 
een actueel thema. De afgelopen jaren is er onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden om het oude waterstelsel 
weer in volle glorie te herstellen. Dit onderzoek is onder 
de naam ‘Hollandse Waterstad’ uitgevoerd als onderdeel 
van het landelijke kennisprogramma ‘Leven met Water’. 
Die Goude maakte deel uit van het onderzoeksteam dat 
onder leiding stond van de gemeente. 

Door de demping van grachten en de afsluiting van de 
haven is de ooit zo kenmerkende dynamiek van het his-
torische watersysteem van Gouda verloren gegaan, met 
het niet meer kunnen schuren van de grachten als het 
meest in het oog springende voorbeeld. Stromend water 
is stilstaand water geworden, met alle gevolgen van dien. 
Het gaat er dus om die dynamiek weer terug te brengen, 
zodat het water weer gaat stromen. Want dan, zo leert 
ons het motto van het Watergilde, krijgt Gouda zijn ziel 
weer terug. Om dat voor elkaar te krijgen zijn ambitie, 
inventiviteit en bestuurlijke daadkracht nodig. Ook komt 
het aan op samenwerking tussen de betrokken publieke 
en private partijen om alle beschikbare kennis te mobili-
seren en om alle belangen tegelijk in ogenschouw te ne-
men. De Waterconferentie was bedoeld om met elkaar 
de stand van zaken op te nemen.

De eerste Waterconferentie vond plaats in 2004. Er wa-
ren toen 22 deelnemers, allen vertegenwoordigers van 
besturen van historische verenigingen uit steden in 
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Die eerste conferen-
tie was nog puur gericht op het opengraven van grachten 
en het behouden van historische sluizen en bruggen. Al 
snel werd duidelijk dat dit maar een deel van het verhaal 
is en dat een bredere benadering van het watersysteem 
nodig is. Zo groeide niet alleen de dynamiek van de daar-
opvolgende waterconferenties, maar ook het aantal en 
de diversiteit van de deelnemers namen snel toe. Als het 
gaat om waterbeheer houden we nu rekening met wa-
terkwantiteit en waterkwaliteit, met klimaatverandering 
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Burgemeester W. Cornelis 
opent de Waterconferentie 
(foto Hans Suijs)

goudse historie in het nieuws



en de gevolgen daarvan, met cultuurhistorie, recreatie 
en toerisme, en tenslotte met de stadseconomie. Het 
zijn dan ook niet meer alleen historici die belangstelling 
hebben voor het vroegere watersysteem. 

Voor deze 5e Waterconferentie vonden maar liefst 230 
belangstellenden de weg naar de Sint Janskerk. Het ging 
om vertegenwoordigers van een gemeente, provincie of 
waterschap. Maar ook politici waren aanwezig en verte-
genwoordigers van een belangenorganisatie. Anderen 
waren werkzaam in het bedrijfsleven of bij een kennisin-
stituut. En tenslotte waren er talloze betrokken burgers 
die graag willen meedenken over het water in onze stad. 
Verheugend was dat het college van B&W en de gemeen-
teraad van Gouda ruim vertegenwoordigd waren. Het 
programma voorzag in een aantal presentaties en een 
forumdiscussie. Verder heeft die Goude deze lustrum-
conferentie aangegrepen om een oude wens in vervulling 
te doen gaan, namelijk de samenstelling van het boekje 
Goudse sluizenroute, Een fietstocht langs de natste stad 
van Nederland. Dit boekje is tijdens de conferentie ge-
presenteerd. Tenslotte was er voor de deelnemers ge-
legenheid een wandeling te maken door de onderdoor-
gang, de drooggelegde overkluizing in het hartje van de 
stad. Dit werd opgeluisterd met een kop erwtensoep, 
aangeboden door aannemer Van Dijk die het herstel van 
de overkluizing uitvoert. 

De conferentie werd geopend door burgemeester Wim 
Cornelis. Hij legde de nadruk op de betekenis van het 
water voor Gouda. Hij stelde onder andere dat de stad in 

het verleden wel vaker door een ramp is getroffen, zoals 
bijvoorbeeld de stadsbranden in de 16e eeuw. Steeds is 
de stad deze rampen te boven gekomen. De burgemees-
ter trok dit door naar de afsluiting van de haven. Deze 
ramp zou de stad naar zijn mening ook te boven komen. 
Gesterkt door deze woorden kregen de deelnemers aan 
de conferentie vervolgens door een keur van excellente 
sprekers een breed perspectief voorgeschoteld op de 
kansen voor het toekomstig waterbeheer in de Hol-
landse watersteden, in het bijzonder in Gouda. Een vro-
lijke noot hierin was het optreden van cabaretier Richard 
Groenendijk. Hij trad op namens de sponsoren van de 
Havenstaddagen en de Waterconferentie, in alfabetische 
volgorde Bontenbal, Bunnik, Endenburg,Golden Tulip en 
Grontmij. 

Kunst- en cultuurwetenschapper Fransje Hooimeijer 
presenteerde de voorlopige resultaten van haar promo-
tie-onderzoek naar de historische relatie tussen de wet-
ten van het water, de techniek van de waterbeheersing 
en het stedenbouwkundig ontwerp. Zij onderscheidde 
verschillende historische perioden, waarin steeds weer 
gezocht werd naar een nieuwe samenhang tussen tech-
niek en ontwerp. Zo veranderde met de opkomst van de 
auto in veel steden de waterstructuur in een verkeers-
structuur. Dit werd mede mogelijk gemaakt door nieuwe 
middelen voor de beheersing van het water, zoals riole-
ring en krachtiger pompen, waardoor met minder open 
water kon worden volstaan. De lijn naar de toekomst 
doortrekkend stelde mevrouw Hooimeijer onder andere 
dat een flexibele attitude nodig is, zowel mentaal als wat 
betreft de fysische mogelijkheden, dat het zaak is het 
originele watersysteem en landschap als basis te nemen 
voor de verdere ontwikkeling, dat een integratie van ste-
denbouwkundige opgaven en oplossingen voor water 
wenselijk is, en dat er rekening gehouden moet worden 
met de factoren tijd en onzekerheid. 

Vervolgens ging Marjo van Loon, projectleider Hollandse 
Waterstad bij de gemeente Gouda, in op de werkwijze 
en resultaten van dit project. Vooral de werkwijze kreeg 
veel aandacht. Ze beschreef eerst het historische water-

Adri van den Brink aan het woord (foto Hans Suijs)
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systeem van Gouda. Met name de geschiedenis van de 
sluizen is in de stad goed afleesbaar, wat ook blijkt uit 
het ‘fietsboekje’ van die Goude. In het project gaat het 
er om het historische water weer zichtbaar, beleefbaar 
en bruikbaar te maken. Een mooi voorbeeld is de onder-
doorgang die in de nabije toekomst voor kleine boten 
en kano’s bevaarbaar zal zijn. Om weer stromend water 
in de grachten te krijgen, wordt er aan gedacht om de 
gracht langs de Spieringstraat via de Vijverstraat door te 
trekken naar de Fluwelensingel. Het project Hollandse 
Waterstad wordt in het voorjaar van 2009 met een eind-
rapport afgesloten. Dit rapport zal de basis vormen voor 
een uitvoeringsagenda, waarin de verschillende deelpro-
jecten een plaats krijgen. Mevrouw Van Loon ging verder 
in op enkele lessen die de samenwerking in het onder-
zoeksteam hadden opgeleverd. Een voorbeeld daarvan is 
dat het belangrijk is te investeren in informatie geven en 
het leggen van contacten. Op die manier komt veel ken-
nis beschikbaar die anders ongebruikt zou blijven. 

Guido Frankfurther, voormalig stadsdeelwethouder in 
Amsterdam, beschreef zijn ervaring met het plan om 
enkele grachten weer open te graven. Hij verbond zich 
zozeer met dit project dat hij in Amsterdam nog altijd 
bekend staat als ‘Guido de Grachtengraver’. Het project 
stuitte na een veelbelovend begin uiteindelijk op mas-
sieve tegenstand vanuit de bevolking. Dit kwam, aldus 

de heer Frankfurther in een even kritische als persoon-
lijke reflectie, door een bijzondere mix van factoren. Zo 
bleek hij nooit de echte steun van zijn collega-wethou-
ders te hebben gehad, ook al was het opengraven op-
genomen in het coalitie-akkoord. Bovendien had hij te 
veel vertrouwen gesteld in het klankbordproces en had 
hij als voorzitter van een inspraakavond een te passieve 
rol gespeeld. Volgens hem komen voorstanders niet naar 
een inspraakavond, niet alleen omdat ze denken dat de 
zaak toch al geregeld is, maar in dit geval ook omdat 
ze werden geïntimideerd door de tegenstanders. Wil je 
succes hebben dan moet je, zo stelde hij, veel aandacht 
geven aan de kansen die het plan oplevert voor de om-
wonenden. Zij zagen in het opengraven van de grachten 
vooral een verlies van parkeergelegenheid, ondanks de 
bouw van een parkeergarage onder het water. Je zou er 
beter aan doen uit te gaan van de parkeergarage en de 
verbetering van de leefbaarheid van de buurt in plaats 
van het opengraven van de grachten te presenteren als 
iets dat op zichzelf staat. 

Bestuurslid Henk de Visser van de Historische Vereniging 
Alkmaar vertelde over hoe zijn vereniging er in slaagde 
om, ondanks aanvankelijke tegenslag, een historische 
gracht in een binnenstedelijk herontwikkelingsgebied 
weer vol water te zetten. De projectontwikkelaar had 
een exploitatieplan opgesteld, dat helemaal geen reke-
ning hield met de cultuurhistorische waarden in het ge-
bied. Ondanks aandringen via de inspraak, wilde de be-
trokken wethouder niet van opengraven weten vanwege 
de kosten die er mee gemoeid zouden zijn. De heer De 
Visser zei het toen anders te hebben aangepakt. Zijn ver-
eniging stelde een alternatief plan op, waarmee hij langs 
alle raadsfracties is gegaan. De kern van dat plan was 
dat water en groen een plek kregen met behoud van de 
historische footprint van het gebied. De singelstructuur 
bleef daardoor behouden, wat bijdroeg aan het herstel 
van Alkmaar als waterstad. Dit plan, een mooi voorbeeld 
van wat mevrouw Hooimeijer de integratie van steden-
bouwkundige opgaven en oplossingen voor het water 
noemde, is nu de basis voor de herontwikkeling van het 
gebied. 
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Paneldiscussie onder leiding van Prof. Adri van den Brink (foto Hans Suijs)
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Tenslotte ging bestuurskundige Arwin van Buuren in op 
de vraag ‘Hoe organiseer ik mijn waterlobby?’ Daarbij 
ging het hem vooral om het informele proces en om de 
gedragingen van de betrokken partijen om de besluit-
vorming te beïnvloeden. Complexiteit en onzekerheid 
zijn daarin sleutelwoorden. Processen verlopen zelden 
volgens plan, worden na verloop van tijd vaak hopeloos 
ingewikkeld en onzekerheden zijn nauwelijks te redu-
ceren. Het is daarom zaak, aldus de heer Van Buuren, 
de complexiteit te erkennen, naar je hand te zetten en 
soms zelfs bewust te vergroten. De besluitvorming vol-
trekt zich langs drie sporen: wilsvorming, beeldvorming 
en feitenvorming. Aan elk van die sporen moet aandacht 
gegeven worden; ze moeten ook op een constructieve 
en heldere manier met elkaar worden verbonden. Zijn 
centrale stelling luidde dat, door complexiteit te er-
kennen, er ruimte ontstaat om je eigen punt te maken. 
Daarbij moet je vertrekken vanuit een bepaald beeld van 
de werkelijkheid en de juiste timing kiezen. Met een aan 
het openbaar vervoer ontleende metafoor noemde hij 
drie mogelijkheden. Je kunt op een rijdende trein sprin-
gen of proberen de wissels om te zetten, maar soms doe 
je er beter aan op de volgende trein te wachten. 

De conferentie werd afgesloten met een levendige fo-
rumdiscussie, waaraan behalve de sprekers ook wet-
houder Arnout Menkveld en Maria Rosendal, lid van het 
dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijn-
land, deelnamen. Op de vraag wat zijn ambitie is met 
het water in de stad antwoordde wethouder Menkveld 
opmerkelijk genoeg dat hij geen andere ambitie had dan 

bestaande plannen uit te voeren. Dat beloofde niet veel 
goeds voor de uitvoeringsagenda die volgt op het eind-
rapport van Hollandse Waterstad. Aan de andere kant 
biedt het hoop dat het Nonnenwater toch wordt open 
gegraven. De wethouder verzekerde de aanwezigen dat, 
ondanks de niet geringe financiële problemen die nog 
moesten worden overwonnen, de gemeentelijke bij-
drage daarvoor gereserveerd blijft. Eerder op de dag had 
het Watergilde hem al een straatnaambord met de tekst 
Kanonnenwater overhandigd. Mevrouw Rosendal gaf aan 
dat het hoogheemraadschap met de gemeente wil blij-
ven samenwerken aan het herstel van het watersysteem 
in Gouda. 

Aan het eind van de dag konden een paar conclusies 
getrokken worden. In de eerste plaats dat er een breed 
scala van invalshoeken is voor het herstel van historische 
watersystemen. De geschiedenis moet uitgangspunt zijn 
voor het denken in termen van oplossingen, maar tege-
lijkertijd is een open oriëntatie nodig op de mogelijkhe-
den en kansen, met respect voor de verschillende in het 
geding zijnde belangen. In de tweede plaats zijn succes 
en mislukking twee kanten van dezelfde medaille. Ze lig-
gen dicht bij elkaar. Om in de metafoor van de trein te 
blijven: het vergt soms behoedzaam en dan weer door-
tastend manoeuvreren om er voor te zorgen dat de zaak 
op de rails blijft en er voortgang is. In de derde plaats 
tenslotte dat het onderwerp van de conferentie leeft en 
velen aanspreekt, getuige het grote aantal deelnemers. 

Voor de Historische Vereniging die Goude was de confe-
rentie een mijlpaal. De conferenties vinden tot ver buiten 
de gemeente weerklank. Ze worden gewaardeerd als in-
formatiebron, als plaats van samenkomst om ervaringen 
en inzichten uit te wisselen, en als inspiratiebron voor 
concrete actie. Voor die Goude is de betekenis bovendien 
dat zij de gelegenheid bieden om het water in de stad en 
het herstel van het historische watersysteem hoog op de 
agenda van samenleving en politiek te houden. Dat is de 
inspanning meer dan waard. Rest mij nog een ieder heel 
hartelijk te bedanken voor zijn of haar inzet om deze lus-
trumconferentie tot zo’n groot succes te maken. 

Wethouder A. Menkveld krijgt namens het Watergilde het straatnaam-
bord Kanonnenwater uitgereikt (foto Hans Suijs)
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