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Honderdvijftig jaar geleden, op 9 juni 1860, 
stroomde het Goudse marktplein vol met 
duizenden mensen. Tegenover het kanton-
gerechtsgebouw, dat was gevestigd op de on-
derverdieping gebouw Arti Legi, werd de een 
na laatste executie in Nederland voltrokken. 
De ter dood veroordeelde Pieter Pijnacker 
was schuldig bevonden aan de moord op de 
jonge boerin Geertrudis Vergeer in Randen-
burg, een buurtschap onder de gemeente 
Reeuwijk. De straf werd voltrokken op een 
moment dat de doodstraf al volop ter dis-
cussie stond. Dit is het verhaal van de moord 
op Geertrudis Vergeer, het opsporingson-
derzoek, de rechtszaak, de strafvoltrekking 
te Gouda en de discussie die uiteindelijk tot 
het einde van de doodsstraf leidde.

Zaterdag 29 oktober 1859: een gruwelijke moord

Op zaterdagochtend 29 oktober 1859 vertrok Cornelius 
Vergeer al vroeg in zijn schuitje om te gaan melken. Zijn 
inwonende broer Gerard en zijn nicht G. Okkerse2 volg-
den iets later in een tweede bootje. Geertrudis Vergeer, 
beter bekend als Geertrui, bleef alleen op de boerderij 
achter. Zoals iedere ochtend was zij al aangekleed en aan 
het werk gegaan. 

De dag van heden zal voor Gouda’s inge-
zetenen lang in treurig aandenken blijven1

9 juni 1860: de een na laatste executie in nederland  

Ronald van der Wal

Kaart van de gemeente Reeuwijk, tweede helft negentiende eeuw. Ran-
denburg ligt links-midden (samh)

1. nrc, 9 juni 1860
2. Haar voornaam wordt in het verslag van de rechtbank niet ge-
noemd.
3. Verslag van de autopsie is opgenomen in het Weekblad van het 
Recht, nr. 2134, 30 januari 1860. 
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Cornelius en Geertrui waren nog geen jaar getrouwd. 
Over een half jaar zou de eerste gezinsuitbreiding komen, 
iets waar beiden reikhalzend naar uit keken. Het jonge 
stel woonde in een boerderij aan de Randenburgerweg in 
het buurtschap Randenburg, in de gemeente Reeuwijk. 
Naast een woonhuis met aangebouwde koeienstal, ston-
den op het erf een schuur en een zogeheten zomerhuis. 
In de schuur werd kaas gemaakt. Achter het zomerhuis 
bevond zich de mestvaalt. Het gehele erf was omgeven 
door sloten en alleen toegankelijk via een draaibrug, die 
gewoonlijk ’s avonds van de weg werd afgedraaid. 

Cornelius Vergeer kwam die ochtend als eerste terug 
van het melken. Het was nog duister. Hij legde zijn boot 
aan en liep naar het zomerhuis. Op de tafel trof hij een 
brandende lamp aan. Zijn vrouw was nergens te beken-
nen. Meerdere malen riep hij haar naam, maar Geertrui 
antwoordde niet. Hij nam de lamp van tafel en liep naar 
het woonhuis om haar te zoeken. Buiten waaide de lamp 
uit. Toen Cornelius terug liep naar het zomerhuis om de 
lamp weer aan te steken hoorde hij een zacht gorge-
len, dat uit de richting van de schuur kwam. Daar trof 
hij Geertrui aan. Ze was bewusteloos en lag voorover in 
een plas bloed. Ze had een diepe hoofdwond. Naast haar 
lagen de scherven van een melkkan, waaraan haar bloed 
kleefde. Cornelius hees haar overeind en zette haar met 
de rug tegen de kaaspers. Vervolgens rende hij naar de 
buren voor hulp. 

Ondertussen waren Gerard en het nichtje ook van het 
melken teruggekomen. Samen droegen zij de nog al-
tijd hevig bloedende Geertrui naar de slaapkamer in het 
woonhuis, waar zij haar op kussens op de grond neer-
legden. Na de buren te hebben gewaarschuwd, stuurde 
Cornelius zijn broer naar het dorp om dokter De Wilde te 
halen. Zelf holde hij naar de nabijgelegen boerderij van 
Pieter Pijnacker, een dagloner die regelmatig voor hem 
werkte. Hij vroeg Pieter naar Waddinxveen te gaan om de 
genees-, heel- en verloskundige dokter Reuber te halen. 
Pieter vroeg hem wat hij tegen de dokter moest zeggen, 
waarop Cornelius antwoordde dat zijn vrouw wellicht 
een toeval had gehad en daardoor ten val was gekomen. 
Pieter vertrok onmiddelijk naar Waddinxveen. Cornelius 
ging de pastoor halen. 

Dokter De Wilde kwam als eerste op de boerderij aan. 
Geertrui was nog steeds buiten bewustzijn. Om de hoofd-
wond beter te kunnen onderzoeken begon De Wilde haar 
hoofdhaar weg te scheren. Terwijl hij hiermee bezig was, 
kwam ook dokter Reuber binnen. Nog geen half uur later 
blies Geertrui haar laatste adem uit. Beide artsen onder-
zochten de verwondingen die Geertrui had opgelopen. 
Zij was ernstig toegetakeld en had onder meer een die-
pe wond aan de rechterzijde van haar hoofd, een wond 
aan het voorhoofdsbeen en aan de slaap. Beide artsen 
twijfelden niet aan de doodsoorzaak. De verwondingen 
konden niet door een simpele valpartij zijn veroorzaakt. 
Hier was sprake van een gewelddadige dood. Geertrui 
moest met een stomp voorwerp zijn geslagen. Een en 
ander werd opgetekend in het proces verbaal, dat werd 
opgesteld door de burgemeester van Reeuwijk, C. Brack. 
Hij deed dit in de kwaliteit van hoofd van de gemeen-
tepolitie en hulpofficier van justitie, een functie die in 
de regel door de burgemeester van een kleine gemeente 
werd vervuld. 

Uit de autopsie, die later in opdracht van het arron-
dissement werd verricht door twee artsen- lijkschouwers 
uit Rotterdam, bleek dat Geertrui’s schedel aan de lin-
kerzijde op meerdere plaatsen verbrijzeld was in zestien 
stukken van verschillende grootte, zonder daarbij de vele 
kleine botsplinters mee te tellen. Een deel van de herse-
nen welde naar buiten. De beide lijkschouwers stelden 
vast dat de verwondingen van dien aard waren, dat ook 
directe medische hulp niet meer gebaat zou hebben. Vast 
stond dat Geertrui door geweld om het leven was geko-
men. Afgaande op de aard van de verwondingen moest 
zij met ‘behoorlijke krachtsinspanning’ zijn geslagen.3 
Gezien de lage zoldering van de schuur moest de dader 
een kort doch zwaar instrument hebben gebruikt, zoals 
een dik stuk hout, een zwaar breekijzer of een beitel. 

Cornelius vertelde zijn vermoedens aan de politie. Ge-
zien de kapotte melkkan was zijn vrouw geslagen toen zij 
melk ging halen in de schuur. Het zou kort na zijn vertrek 
moeten zijn gebeurd, omdat het vuur in de oven nog niet 
was aangestoken. Dat was haar vaste ochtendritueel. 
Toen hij haar in de schuur aantrof, was zij al buiten be-
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wustzijn. Hij had haar niets meer kunnen vragen. 
Een nadere inspectie van de woning bracht aan het 

licht dat er het nodige was verdwenen. Gestolen was een 
geldbedrag van 20 à 39 gulden in contanten, drie waag-
briefjes, horloges, belastingbiljetten, een bruin lederen 
portefeuille, twee horloges en een groot aantal gouden 
en zilveren voorwerpen, waaronder kettingen, ringen en 
een pepermuntdoos.4

Het politieonderzoek

Het politieonderzoek werd verricht door leden van de 
Rijksveldwacht en de Goudse gemeentepolitie. De Rijks-
veldwacht was in 1856 opgericht en was een antwoord 
op het haperende politietoezicht op het platteland. Het 
korps viel onder het ministerie van justitie en was ge-
organiseerd in districten die verder waren opgedeeld in 
brigades.5 Reeuwijk viel onder de brigade Gouda. Het 
was echter een brigadier rijksveldwachter uit de brigade 
Alphen, J.G. Schuppers, die samen met zijn collega E. 
Verwoert uit Bodegraven het politieonderzoek in gang 
zette. Zij kregen assistentie van de gemeentepolitie 
Gouda.

Het rechercheonderzoek stond in die dagen nog in de 
kinderschoenen. Het was goeddeels gebaseerd op ver-
hoor en het sporenonderzoek op louter visuele waarne-
ming. Scherpzinnigheid en vindingrijkheid waren in dit 
geval onmisbare eigenschappen.Technische hulpmidde-
len ontbraken. Er bestond nog geen opleiding voor re-
chercheur. Er was überhaupt nog geen sprake van speci-
alisatie met betrekking tot de opsporing. Pas in de jaren 
1880 en 1890 kreeg de opsporing een eigen plaats binnen 
de politieorganisatie. Nieuwe methoden en technieken, 
ontwikkeld in het buitenland, vonden een weg naar de 
Nederlandse politiekorpsen. Belangrijke vernieuwin-
gen waren de Bertillonage, een systeem waarbij men 
op grond van lichaamsafmetingen- en verhoudingen de 
identificatie van misdadigers wilde verbeteren en de dac-
tyloscopie, het systeem waarbij de vingerafdrukken ge-
bruikt werden voor identificatie. Goudse politiemensen 
werden voor het eerst in 1897 op een cursus dactylos-
copie gestuurd. In 1859 waren deze hulpwetenschappen 

4. Weekblad van het Recht, nr. 2134, 30 januari 1860.
5. Zie J. Smeets, Geschiedenis van de Nederlandse politie. Eenheid en 
verdeeldheid in het rijkspolitieapparaat, Amsterdam 2007. 
6. Officier van justitie Rotterdam aan de procureur generaal in Den 
Haag, dd. 29 mei 1860, Algemeen Verbaal archief van het ministerie 
van Justitie, Nationaal Archief inv. 1735.

Rijksveldwachters in 1859. Tekening van J.F. Tielens (Nederlands Poli-
tiemuseum)
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nog onbekend en moest men dus hoofdzakelijk afgaan 
op gevoel en gezond verstand om de dader te ontdekken 
en de bewijslast rond te krijgen. 

Het onderzoek naar de Reeuwijkse moord leverde 
aanvankelijk geen directe aanknopingspunten op. Be-
halve op de plaats delict waren geen sporen te vinden. 
Er was geen braakschade, wat erop duidde dat de deu-
ren van het woonhuis open hadden gestaan. Wel werd 
er achter de mestvaalt een roeispaan gevonden. Corne-
lius herinnerde zich die ochtend een tweede roeispaan 
op de Randenburgerweg te hebben aangetroffen. In een 
sloot vlakbij de boerderij vond de politie vervolgens een 
kleine roeiboot. Deze werd in beslag genomen. De roei-
spanen vertoonden echter geen bloedsporen, dus het 
was niet aannemelijk dat de dodelijke slagen met een 
van de roeispanen waren toegebracht. Tegen de avond 
meldde zich de eigenaar van de boot, een inwoner van 
het buurtschap Randenburg. Hij verzekerde de politie 
dat hij het vaartuig de vorige avond stevig aan twee pin-
nen had vastgemaakt. Tot zijn verbazing was de roei-
boot die ochtend verdwenen. Hij was er de hele dag al 
naar op zoek. Omdat de boot voor het onderzoek verder 
niet meer van belang was, mocht de man zijn bezit weer 
meenemen. Ook een buurtonderzoek, dat nog diezelfde 
29e oktober werd gehouden, leverde niets op. Geen van 
de omwonenden had die ochtend iets verdachts gezien 
of gehoord.

Op 1 november hield de politie een eerste verdachte 
aan. Dit was Willem van Leeuwen. Op welke verdenkin-
gen hij werd aangehouden is niet duidelijk. Hij werd ’s 
avonds per rijtuig overgebracht naar het politiebureau in 
Gouda.6 Deze persoon werd echter weer spoedig vrijge-
laten. 

Op 7 november 1860 ving rijksveldwachter Schuppers 
het gerucht op dat Pieter Pijnacker mogelijk bij het mis-
drijf betrokken zou zijn. Zoals hiervoor al is aangegeven, 
woonde deze 37 jarige dagloner niet ver van de boerderij 
van Vergeer. Pieter was getrouwd met Lena van Rijn en 
had drie kinderen, een van tien, een van zeven en een 
zuigeling. Pieter verhuurde zich aan verschillende boeren 
in de omgeving, onder wie ook Vergeer.

Op 9 november brachten de rijksveldwachters Schup-

pers en Verwoert een bezoek aan de woning van Pijnac-
ker. Pieter was niet thuis. Wel spraken de beide poli-
tiemannen met Lena die hen vervolgens toestond om 
in de woning rond te kijken. De veldwachters vonden 
niets verdachts. Bij het verlaten van de woning viel hun 
oog echter op twee snippers papier, die op het erf la-
gen. Een derde snipper werd de volgende dag gevonden. 
Het bleken de overblijfselen te zijn van een oproep voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van Reeuwijk. Dat was 
vreemd. Pieter had geen stemrecht. In de negentiende 
eeuw kende men het censuskiesrecht, wat inhield dat het 
recht om te stemmen was voorbehouden aan een selecte 
groep van meer vermogende burgers. Pieter behoorde 
niet tot die groep. Nog opmerkelijker was de ontdekking 
dat het formulier op naam stond van Van de Pouw, de 
vader van de vermoorde Geertrui. De rijksveldwachters 
vroegen vervolgens Cornelius of hij iets van dit formulier 
afwist. Hij herinnerde zich dat zijn vrouw onlangs enige 
zilveren mesjes van haar broer cadeau had gekregen en 
dat deze waren verpakt in de verkiezingsoproep. 

Pieter werd op 9 en 10 november door de rijksveld-
wachters verhoord. Dit gebeurde op de boerderij van 
Vergeer, waar hij op dat moment aan het werk was. Pie-
ter zei van niets te weten. Hoe de snippers op zijn erf 
terecht waren gekomen was voor hem een raadsel. 

De rijksveldwachters vroegen Cornelius of hij wellicht 
de laatste dagen iets vreemds aan Pieters gedrag had ge-
merkt. Dit bleek inderdaad het geval. Toen Geertrui op 
29 oktober in het woonhuis lag opgebaard, had hij Pieter 
gevraagd of hij zijn vrouw nog eens wilde zien. Pieter gaf 
aan dat hij hier geen behoefte aan had, omdat hij haar 
wilde herinneren zoals zij was geweest. Hij was bang ‘dat 
hij anders dat akelige gezicht nog wel twee jaren voor 
zich had’. Cornelis vond dit wel wat merkwaardig. Pieter 
kende Geertrui immers goed en bovendien vroeg hij zich 
af hoe hij wist dat Geertrui zo was toegetakeld.  Opmer-
kelijker was nog dat Pieter tegen de buren zou hebben 
gezegd dat hij haar die dag nog wèl had gezien. In een 
verhoor dat Schuppers hem op 10 november afnam, ver-
klaarde hij haar die dag zelfs tweemaal te hebben ge-
zien. Enkele dagen later was hij een van de dragers van 
de kist. 
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Er haperde dus nogal het een en ander aan Pieters ver-
haal. Hij kon niet verklaren waar de papiersnippers van-
daan kwamen en vertelde tegenstrijdige verhalen. Had 
hij Geertrui nu wel of niet gezien? Voor de officier van 
justitie in Rotterdam was dit alles aanleiding hem aan te 
houden. In de avond van 11 november klopte een kleine 
politiemacht, bestaande uit de rijksveldwachters Schup-
pers, Havelhorst en Bruinsma en de agenten van ge-
meentepolitie Schuling en Van Leeuwen, aan zijn deur. 
Pieter lag al op bed. De politiemensen gelastten hem 
zich aan te kleden. Gelaten trok Pieter zijn kleren aan, 
zijn blik voortdurend naar de grond gericht. Schuppers 
deed uitvoerig verslag van de arrestatie. ‘Terwijl Pieter 
zich aankleedde riep zijn vrouw uit ‘Jezus Christus! Ik 
ben met mijn arme kinderen voor eeuwig ongelukkig, 
zich daarbij met de vuist op het voorhoofd slaande’. De 
kinderen huilden. Toen Pieter werd weggeleid, richtte 
hij zich nog kort tot zijn vrouw met de waarschuwende 
woorden: ‘Je weet niks.’ Havelhorst hoorde haar zeggen 
‘Moet hij nog lang leven’. 

De drie rijksveldwachters liepen met Pieter naar de 
Randenburgerweg, waar een rijtuig gereedstond om hen 
naar Gouda te brengen. Het nieuws van de arrestatie had 
inmiddels Gouda bereikt. Er heerste een opgewonden 
stemming in de stad. De officier van justitie sprak van 
talrijke volkstoelopen die luidkeels hun afkeer jegens de 
gearresteerde Pijnacker kenbaar maakten. Gezien deze 
gespannen situatie werd besloten om hem nog diezelfde 
avond naar het Huis van bewaring in Rotterdam over te 
brengen.7 

De agenten Schuling en Van Leeuwen waren na het 
vertrek van Pieter Pijnacker in zijn woning aan de Ran-
denburgerweg achtergebleven. Lena was hevig overstuur 
en riep uit: ‘Oh God, heb ik niet gezegd dat het uitkomen 
zou!’  Lena wist dus blijkbaar meer van de zaak. Zij moest 
gaan zitten en Schuling en Van Leeuwen sommeerden 
haar de waarheid te vertellen. 

Lena vertelde hoe Pieter op 29 oktober vroeg was op-
gestaan. Hij had haar gezegd dat hij een kaas ging ste-
len. Lena had hem hier nog van willen weerhouden. Ze 
had gezegd ‘Piet, Piet doe het niet’. Pieter had zich niets 
hiervan aangetrokken en de woning verlaten. Korte tijd 
later kwam hij weer binnen met een kaas. Lena had toen 
uitgeroepen: ‘Oh God! Piet het zal uitkomen’. Pieter 
had toen gezegd: ‘Het zal niet uitkomen, want ik heb 
ze meteen maar doodgeslagen, andere zaken heb ik ook 
gestolen, doch als gij het zegt zal ik u denzelfden dood 
aandoen als die vrouw’. Vervolgens had hij zich uitge-
kleed en was hij weer naar bed gegaan. 

Uiteraard waren de agenten benieuwd of Lena iets wist 
van de gestolen sieraden. Zij vroegen haar of zij behalve 
de kaas nog meer van Pieter had gekregen. Na enig aan-
dringen haalde zij enige voorwerpen tevoorschijn. Toen 
Schuling even naar buiten was, vroeg Van Leeuwen haar 

7. Officier van justitie Rotterdam aan de procureur-generaal in Den 
Haag, dd. 29 mei 1860, Algemeen Verbaal archief van het ministerie 
van Justitie, Nationaal Archief inv. 1735.
8. Verslag van de arrestatie is opgenomen in Weekblad van het Recht, 
nr. 2113, 17 november 1859. Uitgebreider is het rechtbankverslag in 
het Weekblad van het Recht, nr. 2134, 30 januari 1860. De arrestatie en 
de huiszoeking worden gemeld in de nrc van 13 november 1859.
9. Algemeen Politieblad, november 1859.

De Goudse inspecteur van gemeentepolitie Hendrik Bouters was even-
eens bij het onderzoek betrokken (samh)



53

Ti
di

ng
e 

20
10

waar de kaas verborgen was. Lena wees hem de aange-
broken kaas in de broodkast aan.

De agenten hadden een sterk vermoeden dat ook de 
andere gestolen spullen in de woning aanwezig waren. 
Samen met de Goudse gemeentepolitie werd de woning 
op 12 november opnieuw doorzocht. Lena werd gevraagd 
of Pieter onlangs nog ergens getimmerd had. Zij stuurde 
de agenten naar de zolder, alwaar zij na het wegtrekken 
van een stuk dakbeschot uiteindelijk het grootste deel 
van de buit tevoorschijn haalden. Ook namen zij een 
hakmes mee, waarvan zij vermoedden dat dit wel eens 
het moordwapen zou kunnen zijn.8 

Een volledige bekentenis

De arrestatie was landelijk nieuws. De kranten maakten 
vrijwel allemaal melding van de gruwelijke moord en de 
daaropvolgende arrestatie. Verschillende bladen gingen 
ervan uit dat men met de arrestatie van Pieter Pijnacker 
ook de dader te pakken had en dat de moordzaak was 
opgelost. Dat was iets te voorbarig volgens de officier 
van justitie in Rotterdam. In het Algemeen Politieblad van 
november 1859 riep hij op tot terughoudendheid.

‘Het is waarheid, dat zich een persoon te dier zake in 
hechtenis bevindt, maar de bewijzen zijner schuld zijn 
zeer twijfelachtig, terwijl door gemelde berigten de op-
sporing van den persoon en van de gestolen voorwerpen 
zoude verminderen, welke integendeel zoo streng mo-
gelijk wordt aanbevolen’. 9  

Spoedig bleek dat men met Pieter Pijnacker wel degelijk 
op het juiste spoor zat. Eenmaal geconfronteerd met de 
uitspraken van zijn vrouw en de gevonden voorwerpen in 
zijn huis, legde hij een eerste bekentenis af. Hij vertelde 
de politie hoe hij die bewuste ochtend om kwart voor 
vier was opgestaan om een kaas te gaan stelen bij Blom-
menstein of Vergeer. Omdat hij de boerderij van Vergeer 
het beste kende, koos hij uiteindelijk voor deze locatie. 
Hij wist dat de draaibrug openstond en had daarom in 
de avond van 28 oktober een roeiboot gestolen en deze 
op zijn erf verborgen. Hij was die ochtend om kwart voor 
vier opgestaan. Met de roeiboot voer hij naar de achter-

zijde van de boerderij van Vergeer. Hij wachtte achter 
de mestvaalt tot Gerard en zijn nicht waren vertrokken. 
Vanuit deze positie zag hij hoe Geertrui naar het zomer-
huis liep en aan het werk ging. Om zo min mogelijk ge-
luid te maken, trok hij zijn klompen uit en sloop naar 
het woonhuis. Omdat hij vaker bij Vergeer over de vloer 
kwam, kende hij feilloos de weg. Hij wist waar de kaas 
lag en nam deze onder zijn arm mee naar buiten. Daar 
ging het mis. Teruglopende naar het bootje, stuitte hij 
bij de schuur op Geertrui. Zij zei ‘Piet wat doe je, haal 
je mijn kaas weg?’. Pieter schrok. Hij was betrapt en om 
zijn eer te redden, en te zorgen dat zij niets zou kunnen 
vertellen, pakte hij een knuppel van de grond en sloeg 
met volle kracht op Geertrui in. Bij de eerste klap op haar 
voorhoofd raakte hij de deurpost waardoor zijn slag nog 
enigszins aan kracht verloor. Geertrui slaakte een gil en 
wankelde terug de schuur in. Het kon ook zo zijn dat hij 
haar had geduwd. Hier was Pieter niet zeker van. Ver-
volgens gaf hij haar met al zijn kracht een tweede klap. 
Geertrui zakte ineen en viel voorover op de grond. Bloed 
gutste uit een diepe hoofdwond. Pieter was ervan over-

Mr. J.A. Philipse, de voorzitter van het Provinciaal Gerechtshof (Eerste 
Kamer)
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Affiche dat werd aangeplakt 
in Gouda, Reewijk en Den 
Haag waarop de executie 
van Pieter Pijnacker op 9 
juni 1860 wordt aangekon-
digd (samh)
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tuigd dat zij dood was en anders zou zij, gezien het he-
vige bloedverlies, wel gauw sterven. 

In het verhoor erkende hij dat hij op het ogenblik dat hij 
door haar werd gezien en herkend, zich ook onmiddellijk 
voornam om haar niet te verwonden maar om haar dood 
te slaan. Na zijn gruwelijke daad speelde de gedachte 
bij hem op om behalve de kaas nog meer spullen mee te 
nemen. Er was immers niemand die hem zag. Hij ging de 
woning in en roofde het geld en de sieraden, die hij in de 
zakken van zijn jas stak. Ook de knuppel nam hij mee. Bij 
de mestvaalt trok hij zijn klompen weer aan en stapte in 
de roeiboot. Hij was echter één roeispaan kwijt. Met de 
andere spaan peddelde hij naar de overkant, stapte uit 
en liet het bootje wegdrijven. Eenmaal thuisgekomen zei 
hij tegen Lena: ‘De vrouw Vergeer heeft mij overloopen, 
ik heb haar en passant doodgeslagen’. 

Om half zes stond Vergeer voor zijn deur met het ver-
zoek om dokter Reuber te gaan halen in Waddinxveen, 
een verzoek waaraan Pieter onmiddellijk gehoor gaf. 
Toen hij weer thuiskwam, had hij als eerste de gestolen 
sieraden onder zijn dak verborgen. De knuppel verborg 
hij samen met de papieren achter een mat in zijn kleine 
koestal. Op zondag, toen zijn vrouw naar de kerk was, 
verbrandde hij de knuppel en de papieren. Een deel van 
de gestolen voorwerpen gaf hij aan zijn vrouw, wellicht 
hopende dat zij dan als medeplichtige haar mond zou 
houden. Al met al was Pieter er vrij zeker van alle sporen 
te hebben uitgewist. Het verbaasde hem dan ook, dat de 
rijksveldwachters de restanten van de verkiezingsoproep 
op zijn erf hadden gevonden. Juist deze drie snippers 
waren hem uiteindelijk fataal geworden. 

Pieter had het lijk niet meer gezien. Hij was bang 
zichzelf bij de aanblik van Geertrui te zullen verraden. 
Daarom had hij aanbod afgeslagen om afscheid van de 
opgebaarde Geertrui te nemen. Voor het feit dat hij en-
kele buren had verteld haar nog wel te hebben gezien, 
had hij een simpele verklaring: ‘dat als men zulk groot 

kwaad gedaan heeft, men allerhande soorten van listen 
zoekt’.10 

Er volgden nog meer belastende verklaringen. Lena 
vertelde dat Pieter een hekel aan Vergeer zou hebben 
gehad. Deze had ooit eens geld op zijn loon ingehouden. 
Het politieonderzoek wees verder uit dat er nog meer 
mensen waren, die negatieve ervaringen met Pieter had-
den opgedaan. De bouwman en koopman J.M. Moons uit 
Reeuwijk was in de tijd dat Pieter voor hem werkte twee 
houten hooirijven, een ijzeren hooivork, een stoof en 
een ijzeren plaat kwijtgeraakt. De boer, Hulshorst, miste 
zijn kruiwagen nadat Pieter enige tijd bij hem in dienst 
was geweest. De landarbeider Plomp, die met Pieter had 
samengewerkt, vertelde hoe hij tijdens de schaft zijn 
nieuwe vetlederen baggerlaarzen had uitgetrokken. Hij 
was even weggelopen en toen hij terugkwam waren de 
laarzen verdwenen. De bouwman Vergeer uit Boskoop 
miste een hakbijl met lange steel. Al deze spullen wer-
den op het erf van Pieter teruggevonden. De bijl werd op 
zolder achter het dakbeschot teruggevonden. 

De beide rijksveldwachters Schuppen en Verwoert 
werden voor hun speurwerk beloond door de minister. 
Schuppers werd bevorderd tot brigadiermajoor titulair. 
Naast de bijbehorende loonsverhoging ontving hij ook 
nog een ‘zilveren anker savonnet horlogie met toepas-
selijk opschrift’. Verwoert kreeg voor zijn dienstijver een 
gratificatie van twintig gulden.11 

De rechtszaak

Op 10 en 11 februari 1860 behandelde het de Kamer van 
Strafzaken van het Provinciaal Gerechtshof in Den Haag 
de Reeuwijkse moordzaak. De beschuldiging luidde: 
‘moedwillige manslag, voorafgegaan en gevolgd door 
diefstal bij nacht, gepleegd in een bewoond huis, welke 
manslag heeft gestrekt om het plegen van de daarop vol-
gende diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te ma-
ken en om de ontdekking zoowel van de daaraan voor-
afgeganen als van de daarop volgende diefstal voor te 
komen; en aangeklaagd voor diefstal als loonbediende 
ten nadeele zijns meesters gepleegd, en vier eenvoudige 
diefstallen’.

10. Bekentenis van Pieter Pijnacker is opgenomen in Weekblad van 
het Recht, nr. nr. 2134, 30 januari 1860
11. Algemeen Politieblad,  januari 1860, p. 42. 
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De publieke tribune zat vol. Blijkbaar hadden veel be-
langstellenden de moeite genomen om de toen nog lan-
ge reis naar Den Haag te ondernemen. In totaal werden 
twintig getuigen gehoord. Zowel Lena als Pieter bleven 
bij hun eerdere bekentenissen. Lena vertelde nog eens 
hoe Pieter haar had gedreigd wanneer zij zou praten. 
‘Als jij me verraadt, dan zal ik je dezelfde dood aandoen 
als die vrouw’, had hij gezegd. Opvallend was vooral de 
onverschillige houding van Pieter. Gedurende de gehele 
zitting vertrok hij geen spier.

Aan het einde van de tweede zittingsdag werd het 
woord gegeven aan advocaat-generaal W.F.G.L. François. 
In zijn pleidooi schilderde hij Pieter af als een sluipmoor-
denaar, die op pad was gegaan om een kaas te stelen. 
Na zijn ontdekking had hij zich niet ontzien om een on-
schuldige vrouw, die, zoals hij zelf bekende, hem nooit 
enig leed had berokkend, dood te slaan ‘en alzoo niet 
slechts op eene afgrijselijke wijze eene echtverbintenis 
te verbreken wier eerste verjaring nabij was, maar zelfs 
datgene te vernietigen wat voor echtelingen de blijdste 
hoop uitmaakt’. François noemde Pieter dan ook een 
koelbloedig man, ‘die het slachtoffer zijner hebzucht en 
wangunst zelfs naar het graf dorst te dragen tegelijk met 
het medelijden met de ongelukkige vrouw, allerwege 
werd opgewekt’. Er paste in zijn ogen maar één straf en 
dat was de doodstraf.

Het laatste woord was aan de verdediging. Volgens ad-
vocaat S.M.S. de Ranitz was er onvoldoende bewijs voor 
moord. Daarom vroeg hij het Gerechtshof af te willen 
zien van de zwaarste straf. Op 18 februari 1860 volgde de 
uitspraak. Op grond van zijn bekentenissen achtte het 
Gerechtshof Pieter Pijnacker schuldig aan de gepleegde 
moord. Ook de andere misdrijven waren volgens het 
hof voldoende bewezen. Pieter kreeg de doodstraf, uit 
te voeren op de bij artikel 1 der Wet van 29 juni 1854 
voorgeschreven wijze – dat wil zeggen door ophanging 
- binnen de stad Gouda. In Gouda en Reeuwijk moesten 
affiches worden opgehangen waarop de executie werd 
aangekondigd. Dit affiche is afgebeeld op de voorkant 
van dit nummer. 

Pieter had het moeilijk slechter kunnen treffen met 
zijn rechters. Voorzitter was mr. J.A. Philipse als voorzit-

ter van het hof. Philipse behoorde tot het conservatieve 
kamp en was een overtuigd voorstander van de dood-
straf. Hij was Waals Hervormd en de religieuze uitleg 
waarmee het orthodox-christelijke kamp de doodstraf 
placht te legitimeren zullen ook bij hem beslissend zijn 
geweest. Dit bleek wel uit de slotrede die hij direct na 
zijn uitspraak hield. In dit indringende betoog confron-
teerde Pieter nog eens met de gruwelijke ernst van zijn 
daad. Pieter mocht dan wel zijn aardse rechter willen 
misleiden, bij de rechter daarboven zou hij minder suc-
ces hebben, zo voorspelde Philipse:  

‘God had gezien hoe hij een onschuldige jonge vrouw, 
die hem steeds ten goede was geweest [-] het leven 
benam. Ook zag God dat het leven van de vrouw, dat 
voor haar nog zo veelbelovend was, de gelegenheid 
was ontnomen zich op de dood voor te bereiden. God 
zag hem toen toen hij de gruwelijke moord pleegde 

Beeld van de executie van A. Blom in Schiedam in 1856. De cavalerie 
zorgde voor de bewaking. (Atlas van Stolk) 

12. Weekblad van het Recht, 20-02-1860, nr. 2140 
13. Ibidem.
14. De Ranitz huwde in 1862 de dochter van rechter Philipse. 
15. N.A.P. van Gessel, ‘Drie snippers papier. De ware toedracht van 
de moord op Gertrudis Vergeer-Van der Pouw te Randenburg on-
der Reeuwijk in 1859’ in Reeuwijkse Reeks, 2001, nr. 16
16. http://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_j_a_philipse



57

Ti
di

ng
e 

20
10

en deze vruchteloos trachtte te verbergen. Het was 
Hem bekend wat op dat oogenblik Pieters binnenste 
vervulde en wat er in hem omging’.

Op genade van Koning Willem III hoefde Pieter volgens 
Philipse niet te rekenen. Hij zou zich beter tot God wen-
den ‘en zich in ootmoed voor hem neder buigen, omdat 
hij alleen daar zijn rust zou vinden’.12

Op de aanwezigen in de rechtszaal maakte deze slot-
rede diepe indruk. Zij luisterden ademloos. Pieter zat er 
ogenschijnlijk onverschillig bij. Alleen bij het uitspreken 
van het vonnis was hij enige ogenblikken merkbaar ge-
roerd, meldde de verslaggever van het Weekblad van het 
Recht.13

De Ranitz ging in beroep. Nog steeds achtte hij de 
moord onvoldoende bewezen. Het beroep werd verwor-
pen. Vervolgens diende hij een verzoek tot gratie in bij 
de koning. Hij voerde aan dat de doodstraf alleen werd 
uitgesproken wanneer de misdaad in kwestie ‘een bui-
tengewone verdorvenheid van gemoed aanduidde en 
met overleg en welberaden werd gepleegd’. Van voor-
bedachte rade was hier geen sprake. Pieter was immers 
zonder moordwapen van huis gegaan, alleen met de be-
doeling een kaas te stelen. Hij had de moord eerder in 
een opwelling gepleegd, toen hij plotseling betrapt was 
door het slachtoffer.14 Een tweede gratieverzoek was af-
komstig van Lena Pijnacker. Zij hield de koning voor dat 
haar kinderen ‘voortaan gebukt moesten gaan onder de 
schande, die zich hecht aan de nagedachtenis van hem, 
die op het schavot heeft moeten sterven’. 

Pieter Pijnacker zelf richtte als laatste een gratiever-
zoek tot de vorst. Hij benadrukte dat zijn diefstal uit 
pure nood was gepleegd. Door ziekte had hij enkele we-
ken niets kunnen verdienen en zijn gezin had behoefte 
aan levensmiddelen. Daarom was hij de kaas gaan stelen. 
Eenmaal betrapt door Geertrui, was hij in ‘een oogenblik 
van ontsteltenis en verbijstering’ tot zijn daad gekomen. 
De straf was naar verhouding te zwaar in zijn ogen. Dat 
bleek wel uit de slotzin van zijn verzoek waarin hij stel-
de 

‘dat de toepassing van de doodstraf in de tegenwoor-
dige maatschappij slechts wordt toegepast wanneer 
de misdaad een buitengewone verdorvenheid van ge-
moed aanduidt en met overleg en welberaden wordt 
gepleegd en slechts de doodstraf verdient wanneer 
hij in koelen bloede wordt gepleegd’.15 

Alle drie de gratieverzoeken werden op 6 juni 1860 afge-
wezen, waarbij men zich mag afvragen of Philipse hierbij 
nog een rol heeft gespeeld. Hij was een belangrijke ver-
trouweling van de koning en werd door deze regelmatig 
ingeschakeld voor advies.16 

 De executie

Na de afwijzing van de gratieverzoeken wachtte alleen 
nog het schavot. De executie was bepaald op zaterdag 9 
juni 1860, ’s middags om twaalf uur. Van zijn biechtva-

Eenzelfde schavot werd ook op de Markt gebouwd. (Ach lieve tijd. Zeven 
eeuwen Rotterdam, de Rotterdammers en hun recht en orde. Zwolle, 1988)
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der kreeg Pieter in zijn Rotterdamse cel de datum en het 
tijdsstip van de strafvoltrekking te horen.

De voorbereidingen waren al vroeg in gang gezet. Een 
groot deel van de executie werd geregeld vanuit Den 
Haag, door procureur-generaal Van Galen van het Ge-
rechtshof aldaar. De procureur-generaal kwam persoon-
lijk naar Gouda, om de plek waar de strafvoltrekking zou 
plaatsvinden te inspecteren. Het verloop van de executie 
werd uitvoerig met het gemeentebestuur doorgenomen. 
Voor de ordehandhaving en om de ‘nodige plechtigheid 
aan de executie bij te zetten’ zou voornamelijk gebruik 
worden gemaakt van de Rijksveldwacht en de gemeente-
politie. Extra rijksveldwachters werden vanuit verschil-
lende brigades samengetrokken. Normaliter werden hier 
militairen voor ingezet, maar omdat het Goudse garni-
zoen hoofdzakelijk uit nog jonge rekruten bestond, leek 
het de procureur-generaal beter om hier in dit geval van 
af te zien. De Rijksveldwacht zorgde samen met de ge-
meentepolitie voor de afzetting. Commissaris Beukman 
vroeg de burgemeester toestemming om zijn nacht-
wakers ook overdag in te zetten. Zij waren niet alleen 
nodig voor de ordehandhaving. Beukman wilde hen ook 
inzetten tegen zakkenrollers voor wie de Markt met een 
bijeengepakte mensenmenigte een ideaal jachtterrein 
vormde.17 Met deze politiemacht dacht men de executie 
wel in goede banen te kunnen leiden. Mocht het toch 
nodig zijn, dan kon alsnog een beroep worden gedaan 
op het garnizoen. Uiteindelijk werd toch besloten om de 
militaire macht op te trommelen. 

Het schavot kwam uit Amsterdam en werd pal tegen 
de gevel van het kantongerechtsgebouw Arti Legi op de 
Goudse Markt in elkaar getimmerd. Het was de bedoe-
ling dat de veroordeelde direct vanuit het gebouw het 
schavot zou kunnen bestijgen, zonder eerst een wande-
ling af te moeten leggen. Uit oogpunt van de openbare 
orde en veiligheid was dit het beste. Het transport en de 
opbouw namen welgeteld vier dagen in beslag. De bouw 
van deze stellage trok al veel bekijks. 

Het gemeentebestuur besefte hoe ingrijpend een ge-
beurtenis als deze kon zijn. Verwacht werd dat de exe-
cutie veel toeschouwers zou trekken. De aanblik van de 
executie en de dood zou schokkender zijn, dan velen 

zich konden indenken. Daarom besloot het bestuur om 
de jongere kijkers zoveel mogelijk van de Markt te weren. 
Via de plaatselijke schoolcommissie kregen de onderwij-
zers van zowel de openbare als de bijzondere scholen 
de opdracht de leerlingen tot na de terechtstelling op 
school te houden.

De terechtstelling werd uitgevoerd door Dirk Jansen, 
de enige beul of scherprechter die op dat moment in Ne-
derland nog in functie was. Jansen kwam uit Amsterdam 
en verdiende zijn brood als laarzenmaker. Het beulswerk 
deed hij erbij. Zijn oom was scherprechter van Amster-
dam geweest. Dirk assisteerde al sinds zijn achttiende 
bij executies. In 1854 werd hij benoemd tot zelfstandig 
scherprechter. In totaal zou hij tien doodstraffen vol-
trekken.18 

Pieter Pijnacker werd in de vroege morgen van 9 juni 
per open koets bespannen met vier paarden van Den 
Haag naar Gouda overgebracht. Hij werd vergezeld door 
kapelaan Wansink, die hem zijn laatste dagen in de ge-
vangenis had bijgestaan, de deurwaarder crimineel en de 
brigadier majoor van de Rijksveldwacht. 19 Procureur-ge-
neraal Van Galen arriveerde later in de ochtend samen 
met zijn griffier.

In Gouda aangekomen werd Pieter onopvallend via de 
achterdeur aan de Zeugestraat het kantongerechtsge-
bouw binnengebracht. Daar stond ook de Goudse pas-
toor Ranshuijsen al op hem te wachten om hem samen 
met kapelaan Wansink van geestelijke bijstand te voor-
zien. 

17. Beukman aan IJzendoorn, samh, Kamerboeken Bijlagen.
18. http://members.home.nl/riandirksen/beulen.htm
19. De deurwaarder-crimineel was in dienst van het Openbaar Mi-
nisterie en bevoegd tot het doen van alle exploten. Deze functie 
bestaat niet meer. 
20. Officier van justitie aan de Minister van Justitie, dd. 11 juni 1860, 
Nationaal Archief, Algemeen verbaal archief van Justitie, inv. 1735 
21. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 09-06-1860.
22. Rotterdamsche Courant, 10 en 11 juni 1860.
23. De ooggetuigen wordt opgevoerd in het artikel van Van Gessel. 
Een was de grootvader van H. Schoonderwoert die het verhaal aan 
Van Gessel vertelde. 
24. Officier van justitie aan de Minister van Justitie, dd. 11 juni 1860, 
Nationaal Archief, Algemeen verbaar archief van Justitie, inv. 1735 
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Op de Markt had zich in de loop van de ochtend een 
enorme verzameld. De officier van justitie, die over de 
terechtstelling rapporteerde, schatte het aantal mensen 
op zes à zevenduizend.20 Hoewel de grootte van zo’n 
mensenmassa vaak moeilijk is te bepalen, ging het hier 
toch om een aanzienlijke hoeveelheid mensen. Dat blijkt 
ook uit verschillende krantenverslagen. De nrc noemde 
de publieke belangstelling ‘verbazend groot’.21 De Rot-
terdamse Courant sprak van een ‘ontzettende menigte’.22 
Volgens de Nieuwe Rotterdamsche Courant (nrc) en het 
Dagblad van ´s Gravenhage waren vooral veel mensen 
van het platteland op de executie afgekomen. Ongetwij-
feld zullen daar veel Reeuwijkers bij zijn geweest. Een 
ooggetuige sprak van duizenden mensen. Een andere zei 
dat het zwart zag van de mensen, die in een halve cirkel 
om het schavot stonden.23 De menigte werd op afstand 
gehouden door enkele rijksveldwachters, de agenten van 
gemeentepolitie en het gehele Goudse garnizoen infan-
terie dat uit ongeveer 250 man bestond. 

Precies om twaalf uur werd het vonnis voltrokken. Pie-
ter liep in gezelschap van twee geestelijken, onder wie de 

Gebouw Arti Legi, waar in 1860 het Kantongerecht was gevestigd.  
Pal voor dit gebouw werd de executie voltrokken. (foto Cornelis de Keizer, 
Empire Imaging)

Goudse pastoor Ranshuisen, de beul en de beulsknecht 
naar de trap van het schavot. Daar lieten beide geestelij-
ken hem alleen en Pijnacker beklom met gebogen hoofd 
het schavot. Volgens de officier van justitie was Pieter in 
een ‘buitengewone stemming’. Hij zou aan hen nog zijn 
diepe berouw over het voorgevallene hebben getoond. 

De beul droeg een purperrode mantel. Onder het uit-
spreken van de woorden ‘O Here Jezus, in Uw handen 
beveel ik mijn geest besteeg Pieter de laatste trede. De 
beulsknecht ontdeed hem van zijn schoenen, waarna de 
beul hem de strop om zijn hals legde en Pieter op het val-
luik liet plaatsnemen. Enige ogenblikken later opende de 
beul het luik en daarmee was de terechtstelling voltrok-
ken. De officier van justitie schreef in zijn verslag:

De executie zelve die door mij en de genoemde leden 
uit de open ramen op de eerste verdieping werd ga-
degeslagen is in de kortst mogelijke tijd voltrokken. 
De dood van de ongelukkige volgde uiterst spoedig, 
zonder enige kentekenen van heevig lijden. 24

Vóór en tijdens de executie heerste volgens de officier 
een onbegrijpelijke dodelijke stilte. Volgens een oogge-
tuige vielen talloze mensen flauw toen Pieter zijn water 
liet lopen. Na de executie verlieten de mensen rustig het 
marktplein. 

Het lijk bleef tot twee uur in de middag hangen. Daarna 
werd het van het touw gehaald. Inspecteur van gemeente-
politie Hendrik Bouters deed aangifte van overlijden. Het 
stoffelijk overschot werd vervolgens overgebracht naar 
de gemeentelijke begraafplaats aan de Vorstmanstraat in 
de Korte Akkeren. Omdat Pijnacker rooms katholiek was 
werd hij begraven in het toenmalige katholieke gedeelte 
met gewijde grond, voorbij het baarhuisje.

De afschaffing van de doodstraf

De executie van Pieter vond plaats tegen de achtergrond 
van een debat over het nut en de noodzaak van de dood-
straf. De doodstraf en lijfstraffen waren vastgelegd in 
de Code Pénal, de Franse wetgeving die in 1811 was in-
gevoerd. Rechters waren verplicht om bij specifiek om-
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schreven delicten de doodstraf op te leggen. Ook bij een 
aantal niet-kapitale delicten waren rechters verplicht de 
doodstraf op te leggen als de misdadiger al eerder een 
misdrijf had begaan. Niet tot ieders voldoening werden 
deze rechtsregels ook na het vertrek van de Fransen ge-
handhaafd. Vooral in liberale kringen bleek men moei-
te te hebben met lijfstraffen en de doodstraf. In 1824 
noemde Gijsbert Karel van Hogendorp de doodstraf een 
‘verfoeilijk gedenkstuk van overweldiging en dwinge-
landij’. In 1854 schafte de minister van Justitie Donker 
Curtius al een aantal ‘mensonterende straffen’ af. Hier-
bij ging het om geselen en brandmerken op het schavot. 
Volgens de minister had de ervaring geleerd, dat deze 
straffen ‘welke men vroeger voor onmisbaar hield’ nu 
zonder gevaar uit de wetgeving konden verdwijnen.25 
Ook werd de doodstraf voor een aantal misdaden omge-
zet in levenslange gevangenisstraf.

Deze veranderingen waren een gevolg van een nieuwe 
humanitaire geest die in de loop van de negentiende 
eeuw geleidelijk aan veld won. De historica Hanneke 
Hoekstra beschrijft in haar boek Het hart van de natie hoe 
mensen zich steeds meer gingen verplaatsen in het lot 
van anderen. Er was sprake van een onbaatzuchtig me-
dedogen. Deze morele verandering uitte zich onder meer 
in een groeiende afkeer van openbare terechtstellingen 
en de dood van overheidswege. Zij stelt tevens dat de 
doodstraf als gemeenschapsvormend ritueel zijn func-
tie volledig had verloren en illustreert dit met de laatste 
executie in Nederland, die van Johannes Nathan op 31 
oktober 1860 in Maastricht. Nathan was ter dood veroor-
deeld voor de moord op zijn schoonmoeder. Hoekstra 
beschrijft hoe hij ’s ochtends door de doodstille straten 
naar het schavot voor het stadhuis werd geleid. 

‘Gordijnen bleven gesloten, kinderen werden binnen 
gehouden. Het had iets van een verboden handeling. 
[-] Om tien uur beklom Nathan het schavot nadat de 
beulsknecht zijn schoenen had uitgedaan. Enkele 
ogenblikken later liet de scherprechter het valluik 
kantelen, terwijl in de stad een doodse, beklemmen-
de stilte hing’.26 

Deze beschrijving staat in schril contrast tot de execu-
tie van Pieter Pijnacker. Deze executie trok immers dui-
zenden toeschouwers. Misschien sprak Pieters misdaad 
meer tot de verbeelding.27 De berichtgeving had een 
beeld doen ontstaan van een onmenselijk wezen, dat 
met de grootste koelbloedigheid zijn misdaad had ge-
pleegd. Daarna had hij alles in het werk gesteld om zijn 
daad te verhullen. Dit kan een verklaring zijn waarom zo-
veel mensen Pieter zijn straf wilden zien ondergaan. 

De officier van justitie die bij Pijnackers executie aan-
wezig was vond ook dat de terechtstelling aan zijn doel 
voldeed. In zijn rapport refereerde hij aan de stemming 
onder de vele toeschouwers die tijdens de strafvoltrek-
king doodstil waren. 

‘Op grond van dit een en ander vermeen ik te mogen 
vleijen dat de treurige plechtigheid een het doel heeft 
beantwoord en één diepe indruk op het publiek heeft 
gemaakt.’28 

De houding van de Goudse overheid past daarentegen 
veel meer in het door Hoekstra geschetste beeld van 
toenemende humaniteit. Het bestuur nam maatregelen 
om de jeugd van de Markt te weren en nam daarmee 
hiermee afstand van de idee dat van openbare executies 

25. H. Franke, De macht van het lijden. Twee eeuwen gevangenisstraf, 
Amsterdam 1996, p. 77. 
26. H. Hoekstra, Het hart van de natie. Morele verontwaardiging en 
politieke verandering in Nederland 1870-1919, Amsterdam 2005, p. 39; 
H. Steensma, Straffen door de eeuwen heen, de beul het tuchthuis en de 
gevangenis, Den Haag 1982, p. 49.
27. De term koelbloedigheid wordt gebruikt in het Weekblad van het 
Recht, nr. 2113, 17 november 1859.
28. Officier van justitie aan de Minister van Justitie, dd. 11 juni 1860, 
Nationaal Archief, Algemeen verbaar archief van Justitie, inv. 1735
29. H. Hoekstra, Het hart van de natie. Morele verontwaardiging en 
politieke verandering in Nederland 1870-1919, Amsterdam 2005, p. 43-
44. 
30. Hoekstra, p. 44-45.
31. Handelingen Tweede Kamer der Staten Generaal, 17 mei 1870, p. 
1440.
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een opvoedkundige werking zou uitgaan, zoals verschil-
lende voorstanders van de doodstraf beweerden. 
Na de executies van Pieter en Nathan werden in Neder-
land geen doodstraffen meer voltrokken. Vanaf 1861 
werden alle doodstraffen door koning Willem III omge-
zet in levenslang. Mede gevoed door discussies over de 
doodstraf in het buitenland, laaide gedurende de jaren 
zestig van de negentiende eeuw het debat over de dood-
straf weer op. Daarbij stonden conservatieve christelijke 
krachten – vooral van orthodox protestante huize - en 
liberalen lijnrecht tegenover elkaar. De eerste groep be-
riep zich op het gezag van de bijbel. Diverse passages 
in de bijbel legitimeerden de doodstraf, waaronder Ge-
nesis 9:6: ‘Wie des menschen bloed vergiet, zijn bloed 
zal door den mensch vergoten worden, want God heeft 
den mensch naar zijn beeld gemaakt’. Het principe ‘oog 
om oog, tand om tand’ in het Oude Testament werd als 
een positieve rechtsregel opgevat.29 De anti-revolutio-
naire politicus Abraham Kuyper las in de Genesistekst 
de goddelijke opdracht om moordenaars gerechtelijk te 
executeren. 

De liberalen vonden de doodstraf niet langer gepast 
in een beschaafd land als Nederland. Zij verwierpen het 
beginsel dat de staat mocht ingrijpen in het menselijk 
leven. Volgens hen hield het argument, dat van de dood-
straf een afschrikwekkende werking uitging, niet lan-
ger stand. Daarom alleen al had de doodstraf geen nut 
meer. Zij verwierpen de protestants-christelijke uitleg. 
Het bijbelse beginsel: ‘Oog om oog, tand om tand’ kon 
geen uitgangspunt zijn voor de rechtsorde. Niet wraak, 
maar de mogelijkheid tot zedelijke verbetering was een 
belangrijk vereiste voor een deugdelijk strafstelsel.30 Bo-
venal was de afschaffing ‘eene quastie van beschaving en 
verzachting der zeden, ene quastie van nationale deftig-
heid’.31

In 1869 was er een liberale meerderheid in het par-
lement en werd een wetsvoorstel tot afschaffing van de 
doodstraf ingediend. Op 22 mei 1870 werd de doodstraf 

definitief uit het wetboek verwijderd. Philipse behoorde 
tot een van de tegenstemmers toen het voorstel in de 
Eerste Kamer ter stemming werd gebracht. Nederland 
was een van de eerste West Europese landen die de 
doodstraf afschafte. Alleen na de Tweede Wereldoor-
log volgde een kort intermezzo, waarbij in het kader van 
de Bijzondere Rechtspleging 43 oorlogsmisdadigers ter 
dood werden gebracht. Frankrijk schafte pas in 1939 de 
doodstraf af. In Groot Brittannië bleef deze straf tot ver 
in de jaren zestig bestaan.

Met dank aan Loet van Vreumingen voor het aanleveren 
van een deel van de informatie. 

Het katholieke deel van de Algemene Begraafplaats aan de Vorst-
manstraat. Hier werd Pieter Pijnacker begraven. Het graf is inmiddels 
geruimd. (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging) 



62

Ti
di

ng
e 

20
10 De Goudse canon staat nog maar net op het 

internet en nu al is duidelijk dat op deze lijst 
in elk geval één belangrijke Gouwenaar ont-
breekt. Met zijn persoon zou ook een nieuw 
venster geopend kunnen worden op de mu-
ziek, een thema dat in de canon nu nog vrij-
wel volledig ontbreekt. De man die Gouda 
muzikaal op de kaart heeft gezet en alle eer 
daarvoor toekomt, is de achttiende-eeuwse 
organist en klokkenist Joachim Hess (1732-
1819). Deze stadsmuzikant verdient boven-
dien ook een plek in deze Goudana-rubriek, 
aangezien hij verschillende boekwerken 
heeft geschreven over orgels en carillons, 
die tot op de dag van vandaag worden her-
drukt en gelezen. Dat hij relatief onbekend 
is gebleven in deze stad, is voor een deel te 
wijten aan het specialistische karakter van 
zijn geschriften.1 Maar ook zijn sobere le-
vensstijl, die voortkwam uit zijn keuze voor 
een sektarisch kerkgenootschap, droeg niet 
bepaald bij aan zijn roem. Hij wekte daar-
mee argwaan en plaatste zich op die manier 
kerkelijk en maatschappelijk enigszins bui-
ten de Goudse elite van zijn dagen Toch werd 

zijn spel in brede kring gewaardeerd, zozeer 
zelfs, dat het stadsbestuur bereid was diep in 
de buidel te tasten om hem voor de stad te 
behouden. In deze aflevering van Goudana 
zal nader ingegaan worden op zijn levens-
loop, zijn bijzondere religieuze achtergrond 
en zijn geschriften.

Op de bres  
voor Hess

Paul H.A.M. Abels

goudana
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Titelpagina van Joachim Hess’ Korte en eenvoudige handleyding. Exem-
plaar van de vierde druk uit 1779, met stempel van de Goudse Librije. 
(foto P. Abels)
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1. De meeste informatie over Hess in dit artikel is ontleend de in-
leidingen van J.W. Enschedé en A.J. Gierveld op de heruitgaven van 
de Dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (Amsterdam 1906 en 
Buren 1980)  en in een artikel in een organistenblad: F.W. Huisman, 
‘De gebroeders Joachim en Hendrik Hermanus Hess in orgels, in 
Kerk en Muziek. Maandblad van de Vereniging van organisten der Ger. 
Gemeenten 31 (1982/4) 1-49. 
2. Utrechtse Archieven, Archief Evangelische Broedergemeente, 
Predikant en Oustenraad, inv.nr. 1249: levensloop Joachim Hess.
3. J.G.W.F. Bik, ‘Kroniek van de Evangelisch-Lutherse gemeente van 
Gouda’, in: P.H.A.M. Abels e.a. (red.), In en om de Sint-Jan. Bijdragen 
tot de Goudse kerkgeschiedenis, Delft 1989, 109.

warder stadsorganist en –klokkenist Reinold Popma van 
Overingh is geweest, maar ook de vaste organist van de 
lutheranen zal hem mede gevormd hebben. Ook in en-
kele Groningse kerken deed hij ervaring op.

Op voorspraak van de dominee C.A. Muller van de Leeu-
wardense lutheranen werd hij, nog maar net 17 jaar oud, 
in oktober 1749 naar Gouda gestuurd, om zijn muzika-
le gaven te laten horen aan de lutherse kerkenraad. De 
Gouwenaren waren op zoek naar een nieuwe organist. Zij 
hoefden niet lang na te denken toen zij hem in de dienst 
van 2 november hadden horen spelen. Blijkbaar maakte 
hij een zo verpletterende indruk, dat een andere gega-
digde voor de vervulling van de vacature alleen nog met 
de grootste moeite ervan weerhouden kon worden dat hij 
ontmoedigd de kerk verliet zonder zijn gaven te laten ho-
ren. Het eindoordeel  van de kerkenraad stond inderdaad 
al vast, want met algemene stemmen werd uiteindelijk 
gekozen voor de jongeman uit Leeuwarden. Zijn jeugdige 
leeftijd nam de kerkenraad daarbij op de koop toe, hoe-
wel men zeer slechte ervaringen had met de vorige orga-
nist, die nog een jaar jonger was bij zijn indiensttreding 
en door zijn puberaal gedrag veel ergernis had gegeven.3  

Voor een jaarvergoeding van 175 gulden moest Hess 
de zondagse en andere kerkdiensten van de Goudse lu-
theranen in de Joostkapel begeleiden. Daarnaast werd 
van hem verwacht dat hij elke donderdagochtend bij ge-
opende kerkdeuren een uurlang het door Hendrik Niehoff 
gebouwde orgel, dat tot enkele jaren daarvoor (1745) in 
de Sint-Jan had gestaan, zou bespelen als oefening voor 
zichzelf en tot vermaak van geïnteresseerde muzieklief-
hebbers. Het contract waarin deze afspraken stonden, 
moest wegens de minderjarigheid van de organist nog 
door zijn vader ondertekend worden. In een brief aan de 
Goudse kerkenraad drong deze bezorgde ouder erop aan 
zijn zoon goed te begeleiden, aangezien hij een vreem-
deling in de stad was en nog zeer jong. 

Stadsorganist en -klokkenist

De Goudse lutheranen konden relatief kort genieten van 
de bijzondere gaven van hun jonge organist. Na vier jaar 

Afkomst

Joachim Hess was geen Gouwenaar van geboorte, maar 
heeft er wel het grootste deel van zijn lange leven ge-
woond. Zoals zijn naam al doet vermoeden, was hij 
niet van Nederlandse origine, maar telg uit een Duits 
geslacht. Zijn vader, Johann Ludwig Hess, was afkom-
stig uit het Duitse Grünstad in de Palts. Toen deze re-
gio geteisterd werd door de (negenjarige) oorlog, zocht 
de familie een veilig heenkomen in de Nederlanden.  Zij 
streek eind zeventiende eeuw neer in Leeuwarden, waar 
Johann Ludwig het ambacht van kleermaker leerde en 
in 1740 zelfs een eigen bedrijf kon beginnen. Zoals de 
meeste Duitsers was hij de lutherse religie toegedaan en 
in de kring van lutheranen vond hij ook zijn toekomstige 
echtgenote, de uit Oost-Friesland afkomstige Etta Mar-
garetha Schmidt. Het stel trouwde in 1727 in de lutherse 
kerk van Leeuwarden en zou twee zonen krijgen: op 24 
september 1732 werd Joachim geboren en op 13 oktober 
1735 zijn broer Hendrik Hermanus.2 

De jongens Hess waren oorspronkelijk voorbestemd 
om in het voetspoor van hun vader te treden en kleer-
maker te worden. Joachim koesterde echter al vroeg de 
wens om predikant te worden, maar moest zich erbij 
neerleggen dat het zijn ouders aan geld ontbrak om een 
dergelijke studie te financieren. Als alternatief stortte 
hij zich in de vrije tijd toen maar op orgelmuziek. Zijn 
muzikale gaven waren aanzienlijk en al op jonge leeftijd 
mocht hij het orgel van de lutherse kerk bespelen. Het 
is aannemelijk dat een van zijn leermeesters de Leeu-
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Het Moreau-orgel in de Sint-
Janskerk, dat maar liefst 65 
jaar door Joachim Hess werd 
bespeeld. (foto Tidinge)
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diende hij zijn ontslag in bij de kerkenraad, omdat hij 
een eervolle benoeming had aanvaard als organist van 
de Grote Kerk van Maassluis. Blijkbaar waren echter niet 
alleen de Goudse lutheranen van zijn spel geporteerd, 
want met ongekende voortvarendheid werd hij overge-
haald om naar Gouda terug te keren. Pas zes weken was 
hij in Maassluis om daar het toch zeker niet bescheiden 
Garrelsorgel te bespelen,4 toen hij op 5 januari 1754 een 
benoeming aanvaardde als organist van de Sint-Janskerk. 
Hij werd geacht tevens de beiaard te bespelen, zodat hij 
zich ook stadsklokkenist mocht noemen. Zijn werkgever 
was nu niet langer de kleine lutherse gemeente, maar 
zijn jaarsalaris van 300 gulden werd opgebracht door 
het stadsbestuur van Gouda en de grote gereformeerde 
gemeente. Vanaf dat moment stond hem het toen nog 
maar net gebouwde Moreau-orgel (1736) ter beschik-
king, wat voor Hess naast het hogere inkomen ook een 
belangrijke motivatie kan zijn geweest om terug te keren 
naar Gouda. Niet voor niets was zijn het eerste boekje 
dat in 1764 van zijn hand verscheen, gewijd in dit voor 
Nederland zeer bijzondere instrument.

De 21-jarige muzikant had zich met de verwerving van 
deze functie verzekerd van een meer dan redelijk in-
komen. Dat stelde hem in staat een gezin te stichten. 
Christiana Frederica Muller, een dochter van de lutherse 
predikant uit Leeuwarden die hem de weg naar Gouda 
had gewezen, kwam daarvoor over uit Friesland nadat 
het paar in het Friese Rijperkerk in de echt was verbon-
den. Zij kwam niet in haar eentje naar Holland, maar 
bracht ook haar zwager Hendrik Hermanus Hess mee. Die 
werd door Joachim overgehaald zijn kleermakersgerei in 
het speldenkussen te steken en zich om te laten scholen 
tot orgelbouwer. ‘Komaan, er is hier geen orgelmaker’, 
zo hield hij zijn broer voor. Een dergelijke loopbaanver-
andering leek zeer riskant, temeer omdat Hendrik nog 
nooit enig timmermans- of loodgietersgereedschap in 
handen had gehad. Met hulp van een Duitse knecht zou 
de andere Hess er niettemin in korte tijd in slagen zich 

te ontwikkelen tot een gerespecteerd orgelbouwer. Joa-
chim stond hem daarbij met raad en daad terzijde, waar-
bij diens geoefende muzikale gehoor van grote waarde 
zal zijn geweest.

Hendrik trok in Gouda aanvankelijk in huis bij Joachim 
en diens vrouw. Deze woning kreeg al snel meer inwo-
ners. In 1755 werd dochter Margaretha geboren. Twee 
jaar later namen de broers hun moeder in huis, nadat 
hun vader aan een beroerte was overleden. Een nood-
lottige ziekte maakte in 1759 een einde aan het leven 
van Joachims vrouw Christiana. Nog in hetzelfde jaar 
hertrouwde hij. Met Catharina Schouten uit Rotterdam 
trof hij een vrouw met enig financieel vermogen, dat hem 
in staat stelde op 4 maart 1760 een groot huis te kopen 
aan de Westhaven 30, genaamd ‘de Pot’. Hij zou dit huis 
bewonen tot 1794, toen hij verhuisde naar het pand van 
zijn naar Leiden verhuisde broer aan de Turfmarkt.

Kerkelijke Werdegang 

Joachim Hess bespeelde het orgel tijdens gereformeerde 
kerkdiensten in de Sint-Jan, maar bleef na zijn eerste 
huwelijk lidmaat van de lutherse gemeente. Zijn oudste 
dochter werd dan ook in de Joostkapel gedoopt. Rond 
de tijd dat hij zijn nieuwe huis aan de Westhaven be-
trok, kwam het tot een verwijdering tussen Hess en de 
Goudse lutheranen. Die werd veroorzaakt door zijn con-
tacten met leden van de Evangelische Broedergemeente 
in Zeist, de zogeheten Herrnhutters. Hij raakte volledig 
in de ban van deze opwekkingsbeweging, die in streng 
geordende leefgemeenschappen streefde naar een op-
gewekt en verinnerlijkt geloofsleven. Aanhangers had-
den in 1722 een onderkomen gevonden op het landgoed 
van graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, waar zij het 
plaatsje Herrnhut (‘onder de hoede van de Here) sticht-
ten. De broederschap kende een sterke zendingsijver 
en stichtte ook nederzettingen in de Nederlanden, zo-
als in IJsselstein (1736), Haarlem (1744) en Zeist (1746). 
Later zou Hess in zijn levensloop optekenen dat het bij 
zijn eerste bezoek aan Zeist was alsof een onzichtbaar 
iemand tegen hem zei  ‘Hier ist der Ort, hier musst du 
sein’ (Dit is de plek waar je moet zijn).

4. T. Mastenbroek, J.J. Bosman, De Grote Kerk Maassluis 1639-1989, 
Maassluis 1989, 82.
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Handtekeningen van de gebroeders Hess (foto P. Abels)

De Herrnhutters oefenden sterke aantrekkingskracht uit 
op leden van verschillende kerken en protesten van die 
zijde lieten dan ook niet lang op zich wachten. Zo waar-
schuwde de Amsterdamse gereformeerde kerkenraad 
al in 1738 tegen deze vorm van sektarisme en dweperij 
(‘enthusiaterij’).5 Ook de Goudse kerkenraad kwam in 
het geweer, toen in 1777 bleek dat ook enkele lidmaten 
zich inlieten met ‘de sociëteit der zoogenaamde Herrn-
hutters’. Een vrouwelijk lidmaat keerde toen onder be-
dreiging van censuur terug naar de gereformeerde ge-
meente, maar een ander werd uiteindelijk ‘afgesneden’ 
en geschrapt uit het lidmatenregister.6  

Het is tegen deze achtergrond opmerkelijk dat er geen 
klachten van de gereformeerde kerkenraad zijn overgele-
verd over de organist de kerkdiensten in de Sint-Jan mu-
zikaal begeleidde. Joachim Hess ontpopte zich namelijk 
vanaf 1773 als de leider van een kleine ‘gemeenschaps-
kring’ van Goudse Herrnhutters, die elke zondag in een 
woonhuis bijeenkwamen om voorlezing bij te wonen van 
zogeheten Gemeinnachrichten. Dit waren in het Neder-
lands vertaalde preken en zendingsverslagen, alsmede 
levensverhalen van bekeerde broeders en zusters. De 
berichten werden voorgelezen door Joachim Hess. Ook 
werd er gezongen uit de liederenbundel van G.H. Loskiel 
(waarin enkele liederen stonden die door Hess vertaald 
waren). Hess voelde zich er niet altijd gemakkelijk bij, 
wetende dat zijn gereformeerde broodheren een gruwel 
hadden van deze ‘verborgene angel en geestdrijverij’. 
Het schaamrood steeg hem soms naar de kaken, zo no-
teerde hij in zijn levensverhaal, als hij naast de gerefor-
meerde predikanten in de kerkbanken schoof.

Wat trok hem dan toch zo aan in die Hernnhutse broe-

dergemeente? Uit de vele brieven die Hess naar zijn 
geestverwanten in Zeist schreef en uit zijn eigenhandig op 
papier gestelde levens- en bekeringsgeschiedenis komt 
de Goudse organist naar voren als een intens vrome en 
nederige gelovige, die zichzelf zeer gering achtte tegen-
over zijn Schepper. Hij voelde zich zeer aangetrokken tot 
de verinnerlijkte geloofsbeleving van de Broederschap 
en was lange tijd intens op zoek naar een eigen ‘ont-
moeting’  met God. Het lange wachten werd in de nacht 
van 9 op 10 mei 1805 beloond, toen God volgens hem in 
zijn droom verscheen en twee uur met hem sprak. 

De Herrnhutters drukten ook een behoorlijk stempel 
op de maatschappelijke moraal van Hess. Zo was hij een 
groot voorstander van een strikte scheiding tussen broe-
ders en zusters en van hun streven naar grote soberheid 
en zedigheid. Daarom was hij bijvoorbeeld een uitge-
sproken tegenstander van toneelspel, kermisbezoek en 
dansen. Ook het dansen rond de vrijheidsboom bezag 
hij in 1795 met grote afkeer en slechts met tegenzin gaf 
hij toe aan de opdracht van het nieuwe Goudse stadsbe-
stuur om als beiaardier elk heel uur de ‘Marseillaansche 
marsch’ te spelen. Als orangistische organist glom hij 
overigens wel weer van trots, toen hij bij stadhouder-
lijke bezoeken aan Gouda in 1756 en 1768 het Wilhelmus 
mocht spelen.7

De liefde voor muziek moest voor Hess echter bovenal in 
dienst staan van en eer bewijzen aan God.  Daarin kwam 
hij in de Broedergemeente ook volop aan zijn trekken. 
De blijheid van een opwekkingsbeweging vroeg om luide 
gezangen, die niet zonder ondersteuning van orgelklan-
ken konden. Bij dit alles voelde hij zich zeer thuis tussen 

5. H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 
Kampen 2006, 556-558.
6. samh, archief NH Gemeente Gouda, inv.nr. 9: acta kerkenraad, 
9-6-1777.
7. In formatie uit de brieven van Hess over de patriottische woelin-
gen in Gouda is te vinden in: F.W. Huisman, ‘Onrust in Gouda’, in: 
De Schatkamer 1 (1986-1987) 42-47.
8. Een brief van de hand van zoon Ludwig over zijn eigen gedrag is 
te vinden in Utrechtse Archieven, Archief Evangelische Broederge-
meente, Predikant en Oustenraad, inv.nr. 1249.
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geestverwanten. Toen zijn tweede vrouw in 1784 over-
leed, was het voor hem dan ook een uitgemaakte zaak 
dat zijn nieuwe echtgenote in de kringen van Herrnhut-
ters gezocht moest worden. De Broeders in Zeist kwa-
men op zijn verzoek al snel op de proppen met een ge-
schikte kandidate. Met deze vrouw, de weduwe Susanna 
van Bommel, trad Hess op 24 september 1784 in Zeist in 
het huwelijk. Al na vijf jaar kreeg zij pokken en moest hij 
ook haar ten grave laten dragen. Opnieuw gaf hij toen 
de Zeister broeders mandaat een vrouw voor hem uit te 
zoeken, waarbij hij zelfs aangaf haar niet voor de huwe-
lijkssluiting te hoeven zien omdat hij de keuze van de 
Heiland zondermeer zou accepteren. Of dit ook de prak-
tijk is geweest, blijft onduidelijk. Zeker is alleen dat hij 
op 10 mei 1790 wederom in Zeist in het huwelijk trad. 
Zijn vierde echtgenote, de Deense Hedwig Sundström, 
schonk hem drie dochters. Maar ook zij overleed jong, 
op Eerste Kerstdag 1801.

Zowel deze drie dochters, als Ludwig Hess, zoon uit het 
huwelijk met Catharina Schouten, woonden enige tijd bij 

de Broedergemeente in Zeist. Zoonlief lijkt zijn muzikale 
talent geërfd te hebben, want volgens vader beschikte hij 
over ‘een zeer goede genie tot de musiek’. Over zijn ge-
drag waren zijn ouders echter minder goed te spreken.8 
Het liefst zou Joachim Hess ook zelf verhuizen naar zijn 
medebroeders en –zusters in Zeist. Zijn arbeidscontract 
én zijn verbondenheid met zijn Herrnhutse gemeen-
schapskring in de stad weerhielden hem daar echter van. 
Ook toen hij in 1778 de kans kreeg om in Utrecht organist 
van de Dom te worden, liet hij deze promotiemogelijk-
heid om die redenen aan zich voorbijgaan. Daarbij hielp 
het ongetwijfeld dat het Goudse stadsbestuur hem ook 
absoluut niet wilde laten gaan en zijn jaarwedde daarom 
verdubbelde tot 600 gulden. Niet iedereen was daar toen 
blijkbaar blij mee, want Hess tekende bij die gelegenheid 
ook het oordeel op van de catechiseermeester van het 
Goudse Weeshuis, die verzuchtte dat de ‘gansche stad 
nog Herrnhuts [zal] worden’ .

De vrees van deze meester was wat overdreven, want 
de Herrnhutse kring in Gouda bleef door de jaren heen 
beperkt in omvang. Uit de vele brieven – meer dan drie-
honderd – die Hess vanuit Gouda naar Zeist stuurde, 
waarin hij verslag deed van de lotgevallen van zijn gezel-
schap, bleek dat de bijeenkomsten door nooit meer dan 
twintig Gouwenaars werden bezocht. Opmerkelijk was 
daarbij wel dat zich onder hen maar liefst drie organis-
ten bevonden. Naast Hess waren dit Jan van Egen van de 
Waalse kerk en Pieter Calis van de lutheranen. Ook de 
orgelmakers Van Arkel en J.P. Schmidt, die in dienst was 
bij Hendrik Hess, woonden de bijeenkomsten bij, even-
als diens zoon Andreas Hess. Hendrik zelf moest lange 
tijd niets hebben van de religieuze voorkeuren van zijn 
broer, maar toonde later wat meer begrip. Bij de bij-
eenkomsten liet hij zich echter nooit zien. Afgaand op 
de samenstelling van dit gezelschap zou verondersteld 
kunnen worden, dat de sfeer en geloofspraktijk van de 
Herrnhutters in het bijzonder appelleerden aan personen 
die beroepshalve bezig waren met kerkmuziek.

In 1795 viel het Goudse gezelschap Herrnhutters door 
politieke tegenstellingen uiteen. Het verlangen om zich 
bij zijn Zeister broederschap te vestigen werd bij Joachim 

Het Moreau-orgel in de St. Janskerk (foto Tidinge)
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Hess nu allengs sterker. Maar pas in 1813 kon hij deze 
droom eindelijk verwezenlijken, toen hij na een dienst-
verband van bijna 65 jaar9 het spel op het Moreau-orgel 
en op de beiaard in de toren van de Sint Jan eindelijk met 
een gerust hart aan iemand anders kon overlaten. Hij zou 
nog ruim zes jaar tot grote tevredenheid te midden van 
zijn Zeister geestverwanten wonen, tot hij in juni 1819 
door een val van de trap aan bed gekluisterd werd. Hij 
overleed enkele maanden later op de gezegende leeftijd 
van 87 jaar. Op 3 januari 1820 werd hij begraven in de 
tuin van het Zusterhuis, waar zijn lichaam rust onder een 
van de vele gelijkvormige grafsteentjes.

Joachim Hess als musicus en muziekleraar

Vanaf Hess’ aanstelling als organist van de Goudse 
lutheranen was het verzorgen van het orgelspel tijdens 
kerkdiensten zijn hoofdtaak. Daar kwam in 1754 door 
zijn aanstelling als stadsbeiaardier het bespelen van de 
klokken bij. Maar hij liet het zeker niet bij deze taken. 
Dankzij zijn muzikaliteit was hij ook geknipt als dirigent. 
Jarenlang had hij dan ook de leiding van het ‘Stads mu-
ziek-collegie’ of ‘Musiek Concert’, een stedelijk koor dat 
bij officiële gelegenheden optrad, maar ook louter tot 
vermaak. Dit wereldse element stuitte hem als Herrnhut-
ter meer en meer tegen de borst, reden waarom hij er in 
1786 de brui aan gaf.

Andersoortige gelegenheidsuitvoeringen gaven Hess 
klaarblijkelijk meer voldoening en wellicht ook aanvul-
lende inkomsten. In het bijzonder gold dit voor de orge-
linwijdingen van enkele instrumenten die door zijn broer 
gebouwd waren, zoals in de lutherse kerk van Bodegra-
ven (1771), de Schiedamse Gasthuiskerk (1773), de gere-
formeerde kerk van Haastrecht (1791, gefinancierd door 
Adriaan Jacob Bisdom van Vliet) en de Nieuwe Kerk in 
Haarlem (1791).

Gelegenheidswerk van Hess uit 1780, geschreven voor zijn oude werkge-
ver, de lutherse kerk in Gouda.(foto P. Abels)

Eerste pagina uit levensbeschrijving van Joachim Hess in het archief van 
de Evangelische Broedergemeente te Zeist.(foto Marieke Abels)
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9. Bij zijn 50-jarig ambtsjubileum had hij nog een zilveren tabaks-
doos gekregen, waarin de namen van alle kerkmeesters gegraveerd 
waren. H. Van Dolder-de Wit, Het orgel in de St.-Janskerk, Gouda 
1996, 12.
10. A. Lehr, Beiaardkunst in de Lage Landen, Tielt 1991, 186-187 en 
194.
11. Lehr, Beiaardkunst, 161.

Joachim Hess genoot op den duur landelijk grote be-
kendheid als deskundige op het terrein van orgels en 
klokkenspelen. Vandaar dat hij diverse keren door over-
heden en kerkelijke gemeenten werd ingeschakeld om 
advies te geven over aanschaf of restauratie van deze 
instrumenten.10 Hij mag dan door zijn functie stevig aan 
Gouda gebonden zijn geweest, dit weerhield hem er niet 
van in dergelijke situaties stad en land af te reizen. Zijn 
bevindingen in den lande – in 1811 noteerde hij dat hij tot 
dat moment in totaal 112 orgels had bespeeld! - heeft hij 
waarschijnlijk uitvoerig genoteerd, zodat hij deze infor-
matie op enig moment kon gebruiken bij het schrijven 
van zijn boeken, in het bijzonder zijn bekendste werk, 
de Dispositiën der merkwaardigste Kerk-Orgelen uit 1774. 
Hierin beschreef hij de beroemdste orgels in de Neder-
landen, Duitsland en enkele gebieden daarbuiten.

Van groot belang voor de overdracht en verspreiding van 
zijn muzikale kennis en technieken waren daarnaast zijn 
muzieklessen aan talentvolle jongelingen. Zijn instructies 
en oefeningen voor de leerlingen heeft hij ook in druk 
uitgegeven, waaruit valt af te leiden dat hij een veelei-
send leraar moet zijn geweest. In zijn boekjes over de 
vereisten van een organist en een klokkenspeler laat hij 
iets van zijn lesmethodes zien, in de vorm van denkbeel-
dige dialogen tussen hem en een leerling. Zo verlangde 
hij dat deze speelde ‘met eene zoo lugtige vlugheid, als 
noodich is, om door  de klepels der klokken een onver-
doofd geluid te doen hooren’.11

Onder zijn leerlingen zouden diverse kinderen van 
Goudse regenten zijn geweest. Maar zijn actieradius 
strekte zich tot ver buiten Gouda uit. Naar eigen zeggen 
zouden niet minder dan dertig van zijn discipelen het 
gebracht hebben tot bezoldigd organist. Onder hen wa-
ren enkele blinde leerlingen, onder wie de hoogbegaafde 

Willem van Brasem, en twee organisten uit Bodegraven. 
Met een van hen, Claes Oosterveld bracht Hess een be-
zoek aan de Herrnhutters in Zeist, waarna deze leerling 
in zijn woonplaats een eigen gemeenschapskring begon. 
Ook de Woerdense tabaksverkoper Dirk van Leeuwen gaf 
hij les, waarbij hij overigens ook hem trachtte te interes-
seren voor de Broederschap. De zendingsdrang, die zo 
kenmerkend was voor de Herrnhutters, liet Hess blijk-
baar ook zien in de contacten met zijn leerlingen. 

De geschriften van Hess

Het grootste bereik, geografisch én in de tijd, had Hess 
echter door zijn geschriften, waarvan er waarschijnlijk 
een tiental in druk zijn verschenen. In deze boekwerken 
en pamfletjes heeft hij zijn kennis van zowel de techni-
sche aspecten van orgels en beiaarden vastgelegd, als-

Woonhuis ‘de Pot’  van Joachim Hess aan de Westhaven, links naast de 
Moriaan. (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging) 
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mede zijn voor het onderricht bedoelde instructies voor 
leerlingen. Daarnaast zijn er enkele gelegenheidswerkjes 
in druk verschenen, alsmede een bundel met composi-
ties. Ook voor hedendaagse liefhebbers van deze instru-
menten bevatten zijn geschriften nog waardevolle inzich-
ten en informatie. Vandaar dat veel van de werken tot in 
de twintigste eeuw nog in herdruk zijn verschenen.

De Goudse boekdrukker Johannes van der Klos en later 
Wouter Verblauw hebben de meeste van deze boekwerk-
jes eind achttiende en begin negentiende eeuw uitgege-
ven. Beide stadsdrukkers tekenden voor zeer verzorgde 
uitgaven, waarin ook de bladmuziek op heldere wijze 
werd afgedrukt. Van der Klos, een Hagenaar die eige-
naar was van drukkerij ‘In de Chronyk’  aan de Markt, 
kreeg in 1763 een aanstelling als stadsdrukker. Van zijn 
persen kwam in die hoedanigheid tot 1794 veel officieel 
drukwerk, maar hij had ook het octrooi op de uitgave 
van het Goudse Glazengidsje. Wouter Verblaauw was de 
opvolger van Van der Klos als stadsdrukker en had zijn 
werkplaats in de Lange Groenendaal.12 Beide drukkers 
tekenden achtereenvolgens voor de volgende titels van 
Joachim Hess.

Beschryving van het groot en uitmuntend orgel, in de St. 
Jans kerk te Gouda, Gouda, Johannes vander Klos 1764, 
12°, 22p. [herdruk 1945, 1965]

Korte en eenvoudige handleiding tot het leeren van ‘t cla-
vecimbel of orgel-spel, opgesteld ten dienste van leer-
lingen, Eerste druk Gouda, Johannes vander Klos 176?; 
tweede druk, idem 1768; derde druk idem 1771, vierde 
druk, idem 1779; vijfde druk, idem 1792, 4°, 32p. [her-
druk 1979]

Luister van het orgel, of nauwkeurige aanwijzinge, hoe 
men door eene gepaste registreering en geschikte bespee-
ling, de voortreffelijke hoedanigheden en verwonderens-
waardige vermogens van een kerk- of huisorgel in staat is 
te vertoonen : tot onderrigting van alle liefhebbers van het 
orgelspel, inzonderheid voor jonge organisten, leerlingen, 
en allen die zig eene bekwaame behandeling van het orgel 
tragten eigen te maaken, Gouda, Johannes vander Klos, 
1772, 4°, 78p. [herdruk 1976]

Dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen, welken in de 
zeven Verëenigde Provincien, alsmede in Duytsland en el-
ders aangetroffen worden, Gouda, Johannes vander Klos 
1774, 8°, 107p. [herdrukken 1906, 1945 en 1980]

Het vocaal en instrumentaal muziek, ‘tgeen op den 23. julij 
1780 in de Lutersche kerk te Gouda, bij gelegenheijd van 
het jubilé der hervorming is uijtgevoerd, [z.pl., z. drukker] 
4° oblong. [herdruk 1980]

Over de vereischten in eenen organist, Gouda, Wouter 
Verblaauw 1807, 8°, 108p.

De handleiding tot het leeren van ‘t clavecimbel of orgel-
spel. Verkort en gemakkelijk gemaakt voor eerstbeginnen-
den, Gouda, Wouter Verblaauw 1808, 4°, 11p.

 12. Dalmatius van Heel, De Goudse drukkers en hun uitgaven, delen 
X en XI, Gouda 1953.

Titelpagina van boek van 
Hess (foto P. Abels) 
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Secondo op de Evangelische gezangen bij de Nederlandsche 
Hervormde Gemeente in gebruik, Haarlem, voor rekening 
van het Zang-Gezelschap te Haarlem, ‘Gods lof ons doel’ 
gedrukt, 1808, 44p. [tweede druk, Haarlem 1810]

Zang-stemmen op de Evangelische gezangen bij de 
Nederlandsche Hervormde Gemeente in gebruik, der-
de druk ‘vermeerderd met de woorden’ Haarlem 1823, 
90p.

Partitium der melodijen van de Evangelische gezangen bij 
de Hervormde Gemeenten in gebruik: gezet, om alle moe-
ijelijkheid voor gewone zangers te ontgaan, op de gebrui-
kelijke sleutels van het psalmgezang, B. mol en B. duur, 
Haarlem, Jacobus Luberti Augustini [1809], 12°, 3 stuk-
jes.

Korte Schets van de allereerste uitvinding, en verderen 
voortgang in het vervaardigen der Orgelen, tot op dezen 
tijd, zijnde een aanhangsel op den luister van het orgel, 
Gouda, Wouter Verblaauw 1810, 4°, 36p.

Waarde 

De oorspronkelijke boekwerkjes van Joachim Hess heb-
ben tegenwoordig een uitzonderlijk hoge antiquarische 
waarde. Zij gelden als zeer zeldzaam en worden dan ook 
tegen hoge prijzen op de veiling en door antiquariaten 
verhandeld. Een tweede druk van de handleiding tot het 
leeren van ‘t clavecimbel of orgel-spel, een boekje van 
slechts 32 pagina’s, wordt bijvoorbeeld aangeboden 
voor 2250 euro. Voor de uitgave uit 1808 over hetzelfde 
thema, 11 pagina’s dun, moet nog altijd 1450 euro wor-
den neergeteld. Hess’ beschrijving van het orgel in de 
Sint-Jan, in één band gebonden met de Nederlandse, 
Duitse en Franse versie van het Goudse Glazengidsje 
werd onlangs op een veiling in Leiden verkocht voor 800 
euro (exclusief veilingkosten).

Van de meeste werkjes zijn in de twintigste eeuw 
echter goedkope herdrukken verschenen, waarvan de 
meeste antiquarisch voor een gering bedrag worden 
aangeboden. Daarmee laat Joachim Hess tot op de dag 

van vandaag van zich horen. Een plek voor hem in de ca-
non zou mooi zijn, zeker ook omdat daarmee misschien 
in plaats van afbeeldingen (een portret heeft deze vrome 
en sobere man waarschijnlijk nooit van zichzelf laten 
vervaardigen) ook eens een geluidsfragment van een van 
zijn composities als ‘illustratie’ toegevoegd zou kunnen 
worden.

Titelpagina van boek van Hess (foto P. Abels) 



72

Ti
di

ng
e 

20
10

Eeuwenlang nemen kerken van verschillen-
de geloofsrichtingen in het Goudse stads-
beeld een vertrouwde plaats in. De Sint-
Janskerk en de Gouwekerk domineren met 
hun reusachtige omvang en torens tot op de 
dag van vandaag de skyline van Gouda. Ie-
dere zondag gaan veel Gouwenaars als van-
ouds naar de kerk om er te zingen, te bid-
den en te luisteren naar de preek. Na afloop 
wordt er nog wat nagepraat, waarna een ie-
der zich huiswaarts begeeft. Met de komst 
van de Marokkanen naar Gouda is hier in 
1976 een element aan toegevoegd: de mos-
kee, al was deze toen nog niet als gebeds-
huis herkenbaar. Pas met de nieuwbouw van 
moskee Nour op de Raam in 1993 heeft de 
minaret – zij het sober en opengewerkt - zijn 
entree in Gouda gedaan. In tegenstelling tot 
de kerken worden de moskeeën dagelijks 
bezocht, in het bijzonder op de vrijdagen. 
Over de ontwikkeling van de moskeeën in 
Gouda en de functie die zij in religieus en 
maatschappelijk opzicht vervullen, gaat deze 
bijdrage.

Moskeeën in Gouda
een plaats om gezamenlijk te bidden

Nico Habermehl

Moskee Nour aan de Peperstraat in 1976 (samh)

1. Goudsche Courant (10 mei 1974).
2. Mededeling Abdellah Laâguili op 17 november 2009.
3. Goudsche Courant (10 mei 1974); Mededeling Abdellah Laâguili op 
17 november 2009.
4. Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009.
5. Goudsche Courant (10 mei 1974) ; Rijn en Gouwe (10 november 
1970); Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009. 
6. Jaarverslag Stichting ‘Rijn en Lek’ (1974) 19, 225; Goudsche Courant 
(23 juni, 14 augustus 1976).

Bidden één van de vijf  pijlers van de Islam

Moslims onderhouden de ‘vijf zuilen van de Islam’: het 
herhalen van de geloofsbelijdenis, vijfmaal bidden per 
dag, een pelgrimstocht naar Mekka, het geven van aal-
moezen en vasten in de maand ramadan.1 De begintijd 
van de gebeden is afhankelijk van de opkomst en de on-
dergang van de zon. Veel gelovigen komen op vrijdag 
rond het middaguur voor de tweede gebedsdienst naar 
de moskee. Eerst houdt de imam een preek van zo’n 20 
tot 40 minuten over een actueel onderwerp, toegelicht 
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vanuit de koran. Bij het schapenfeest (offerfeest) en het 
suikerfeest (aan het einde van het vasten gedurende de 
ramadan) wordt een half uur na zonsopkomst extra ge-
beden. Aansluitend wordt er gepreekt.2

In Gouda bidden mannen en vrouwen in een afzon-
derlijke ruimte. In plaatsen waar mannen en vrouwen 
in één ruimte bidden, bevinden de mannen zich in het 
voorste en de vrouwen in het achterste deel van het ver-
trek. De Islam kent geen zielzorger, te vergelijken met 
een pastoor of predikant. Wel is er de voorganger in het 
gebed, de imam. De moskee heeft een mambar (preek-
stoel), voorzien van een stok, die de imam gebruikt om 
zijn woorden kracht bij te zetten. Het bidden geschiedt 
in geknielde houding, met het gezicht richting Mekka, 
aangegeven door de mihrab (gebedsnis). Vandaar dat de 
gebedsruimte in de moskee is voorzien van tapijt. In de 
bibliotheek ligt de koran in verschillende talen.3

Het grootste probleem van de imam is om met ieder-
een, zowel met de leden als het moskeebestuur, in goe-
de verstandhouding te leven, gelet op de verschillende 
opvattingen binnen de moskee. Vooral botst het nogal 
eens tussen de imam en de ongeschoolde Marokkanen, 
die vaak kritiekloos vasthouden aan hetgeen zij vroeger 
thuis hebben geleerd. Het wordt door het moskeebe-
stuur belangrijk gevonden dat de imam de Nederlandse 
taal beheerst om in contact te komen met de tweede en 
derde generatie Marokkanen.4 

Van een geïmproviseerde gebedsruimte 
naar moskee Nour (Licht)

De Marokkanen die vanaf 1965 in Gouda kwamen wo-
nen, deden hun gebeden op hun pensionkamer of in een 
vertrek, dat hun werkgever beschikbaar stelde. Bidden 
kan namelijk overal, zowel individueel als in groepsver-
band. De voorkeur gaat uit naar gezamenlijk bidden in 
een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Anders is dit 
op de vrijdagen en met het schapenfeest en het suiker-
feest. Dan is het gebed altijd een gemeenschappelijke 
gebeurtenis. Hiervoor is een aparte, daartoe ingerichte 
ruimte nodig. Een enkele keer huurde de Stichting ‘Rijn 
en Lek’ een sport- of verenigingsgebouw. In 1970 wist 

deze organisatie, die de belangen van de gastarbeiders 
behartigde, enige tijd beslag te leggen op een ruimte aan 
de Peperstraat, achter het pand Westhaven 52. In 1974 
kocht de Stichting ‘Rijn en Lek’ het door haar gehuurde 
monumentale pand Westhaven 33, dat drie jaar eerder 
de naam ‘Het Trefpunt’ had gekregen, om er haar hoofd-
kantoor te vestigen. In dit gebouw werd ook een gebeds-
ruimte ingericht.5 

In 1974 traden de Marokkanen, gesteund door de Stich-
ting ‘Rijn en Lek’, in overleg met het gemeentebestuur 
van Gouda voor een eigen gebedsruimte. Overeengeko-
men werd een moskee te vestigen in het gemeentelijk 
gymnastieklokaal Peperstraat 35. Na een opknapbeurt 
en het aanbrengen van het voorgeschreven sanitair werd 
de moskee in augustus 1976 in gebruik genomen.6 De 
huur die jaarlijks moest worden betaald, betekende voor 
de kleine gemeenschap een zware last. Daar kwamen dan 

Plaatsing minaret van moskee Nour aan de Raam in 1993 (Collectie 
A. Laâguili)
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nog de kosten van gas, licht en water bij. Bovendien had 
de aanleg van het sanitair veel geld gekost. Maar ook de 
imam moest worden betaald. Dekking voor deze kosten 
werd gevonden in de wekelijkse collectes en de vrijwil-
lige bijdragen. Al snel trad er een huurachterstand op. 
Een voorstel van Marokkaanse zijde de huur te halveren, 
wees de gemeente van de hand. 

Vanwege de hoge huur, werd al spoedig de mogelijk-
heid onderzocht een pand in eigendom te verwerven. 
Uitgegaan werd van een bedrag van 200.000 gulden, 
dat via giften en leningen bij elkaar moest worden ge-
bracht. Het afsluiten van een hypotheek, zeker voor een 
moskee, past niet in de traditie van het moslimgeloof. 
In 1980 waren er voldoende middelen voor de aankoop 
en aanpassing van het garagecomplex met bovenwoning 
Raam 238. Het was in financieel opzicht een bijzonder 
zware periode, temeer omdat ook nog eens de huur-
achterstand aan de gemeente moest worden betaald. In 
1982 werd de huurschuld in termijnen afgelost.7

Nieuwbouw moskee Nour

De in 1980 gekochte en tot moskee ingerichte panden 
aan de Raam waren oud en hadden te kampen met lekka-
ges. Dat betekende veel onderhoud. Vandaar dat de ge-
dachte uitging naar nieuwbouw. Een plek aan de Bogen 
werd gezien als een goede locatie, maar de gemeente 
weigerde hieraan haar medewerking te verlenen. Beslo-
ten werd nu het oude complex tot op de fundamenten 
af te breken en op de vrijgekomen plaats een nieuwe 
moskee te bouwen. In 1989 startte de inzameling van de 
benodigde gelden. Met collectes en leningen werd één 
miljoen gulden bijeen gebracht. Ook werd in natura bij-
gedragen, zoals de lampen in de moskee. De inzet van de 
architect en de aannemer leverde eveneens een belang-
rijke bijdrage aan het welslagen van het project. Tijdens 
de nieuwbouw, die in 1991 een aanvang nam, vond de 
moskee een onderkomen aan het Nonnenwater, in het 
gebouw van de Watermaatschappij Zuid-Holland Oost.8 

Het resultaat, dat in 1993 zichtbaar werd, mocht er 
zijn: een modern ogende, volledig op haar taak toege-
ruste moskee, door een minaret duidelijk als zodanig 

7. Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009; De Goudse Kla-
roen (7 oktober 1982).
8. Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009; Goudsche Cou-
rant (20 september 1993).
9. Moderne architectuur in Gouda (Gouda 1994) 40-41; Goudsche Cou-
rant (20 september 1993).
10. Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009; Martijn de 
Koning, Zoeken naar een ‘zuivere’ islam. Geloofsbeleving en identiteits-
vorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims (Amsterdam 
2008). 

Moskee Nour aan de Raam (Collectie A. Laâguili)
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herkenbaar. Zowel de plattegrond als de gevel van de 
moskee laten een tweedeling zien, omdat de oorspron-
kelijke structuur van de twee panden in de nieuwbouw 
zichtbaar moest blijven. Deze tweedeling is in de voor-
gevel te herkennen door een gebouw met een minaret 
en een naastgelegen toegangsruimte. De deuren op de 
begane grond en het raam op de eerste etage zijn opge-
nomen in de pui, die is voorzien van een hoefijzerboog, 
een voor de islamitische architectuur kenmerkende 
vorm. De minaret bestaat uit een open aluminium con-
structie, voorzien van een uit Marokko afkomstige kope-
ren maan en bollen. Het gebedshuis telt drie bouwlagen. 
Vrouwen, die de moskee aan de achterzijde betreden, 
bidden in een ruimte op de begane grond. Hier zijn ook 
de schoenenbewaarplaats, de ruimte voor de voetwas-
sing, een leslokaal en een winkeltje met Marokkaanse 
producten. De gebedsruimte voor mannen is op de eer-
ste verdieping. Op de bovenetage, onder het gebogen 
dak, bevindt zich een keuken, de kamer van de imam, 
het kantoor van het bestuur, een gebedsruimte en een 
leslokaal.9 

Maatschappelijke en culturele rol van moskee Nour

Moskee Nour was lange tijd nauw betrokken bij maat-
schappelijke, culturele en educatieve activiteiten. Al in 
een vroeg stadium ging de moskee over tot het verzorgen 
van lessen in de Arabische taal voor kinderen in de leef-
tijd van zes tot veertien jaar. Later vonden ook alfabeti-
seringscursussen voor volwassenen plaats. Verder werd 
advies gegeven over gemeentelijke nota’s, die betrek-
king hadden op de Marokkaanse Gouwenaars, en boden 
vrijwilligers hulp bij het schrijven van brieven. Bovendien 
vonden vanuit moskee Nour allerlei culturele activiteiten 
plaats in samenwerking met de Stichting ‘Rijn en Lek’, de 
Raad van Kerken en Stichting Woonhuis. 

Eén van de belangrijkste activiteiten was wel de huis-
werkbegeleiding van 1989 tot 2005. Gekozen werd voor 
de moskee, omdat de ouders daarin vertrouwen stel-
den. Begonnen werd met een groepje van vijf jongens, 
later gevolgd door vijf meisjes, om uit te groeien tot 155 
leerlingen, terzijde gestaan door achttien Nederlandse 

vrijwilligers. Samenwerking vond plaats met de Vrije 
Universiteit Amsterdam, die jaarlijks twee tot vier sta-
giaires leverde. Als zodanig is Martijn de Koning vier jaar 
lang coördinator huiswerkbegeleiding geweest. Hij heeft 
deze activiteit gecombineerd met het doen van onder-
zoek naar de geloofsbeleving en identiteitsvorming van 
jonge Goudse moslims. De uitkomsten daarvan zijn in 
2008 gepubliceerd.

Aanvankelijk werd gewerkt zonder subsidie, later le-
verde de Stichting Woonhuis een bijdrage in de kosten. 
Na de millenniumwisseling begon de gedachte post te 
vatten dat huiswerkbegeleiding geen taak van de mos-
kee was. De moskee was immers een religieuze en geen 
maatschappelijke instelling. In 2005 ging de huiswerk-
begeleiding over naar Stek Jeugdzorg, eerst gevestigd in 
de Jan Ligthartschool en vervolgens in een pand aan de 
Jacob van Lennepkade. Anderhalf jaar later was de huis-
werkbegeleiding verdwenen. Ook andere activiteiten, 
zoals hulpverlening aan jongens en meisjes, het samen 
met de scholen organiseren van ouderavonden en het 
tolken bij gesprekken met leerkrachten werden buiten 
de moskee geplaatst en kwamen zo tot een einde.10

Interieur van moskee Nour aan de Raam in 1993 (Collectie A. Laâguili)
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Moskee Al-Fath (Het Begin)

In het midden van de jaren tachtig ontstonden twee groe-
peringen binnen moskee Nour. Eén groep wilde de rama-
dan tegelijk met de Arabische landen laten beginnen. De 
andere groep gaf er de voorkeur aan de vastenmaand te 
laten beginnen volgens de Marokkaanse kalender. Overi-
gens ging het niet om grote verschillen; het betrof hoog-
uit één dag. Maar het gaf wel grote praktische problemen 
binnen de Marokkaanse gemeenschap, omdat de rama-
dan een familiegebeurtenis bij uitstek is. Dit verschil van 
inzicht had overigens een dieper liggende oorzaak, na-
melijk het willen vasthouden aan de Marokkaanse tra-
dities. Juist in de jaren tachtig was er een sterke, vanuit 
Marokko aangestuurde beweging onder de Marokkanen 
in Nederland gaande, om de identiteit van het land van 
herkomst te laten prevaleren boven de integratie in het 
nieuwe vaderland.11 

Mede ingegeven door het feit dat moskee Nour altijd 
vol was, besloot de meer op Marokko georiënteerde 
groepering een eigen moskee te stichten. Na een suc-
cesvolle inzamelingsactie werd het pakhuis Spiering-
straat 36 gekocht en tot moskee ingericht. Daaraan 
voorafgaand waren de bewoners uit de omgeving op een 
informatieavond in ‘Het Trefpunt’ geïnformeerd over de 
plannen. Enkele bewoners van de Spieringstraat hadden 
problemen met een moskee zo dicht bij hun woning. Zo 
heeft de bewoonster van het huis tegenover de moskee 
destijds haar pand verkocht. Anderen daarentegen waren 
blij met wat leven in de toch wel saaie buurt. De opening 
van de moskee, die de naam Al-Fath kreeg, vond plaats 
in 1987. Al-Fath werd in tegenstelling tot Nour, die aan-
sluiting vond bij andere moskeeën in Nederland, gezien 
als een echte Marokkaanse moskee. Overigens werd elk 
contact met de Amicales, die zich ten doel stelde de 
band tussen de in Nederland wonende Marokkanen en 
hun moederland te versterken, afgewezen. Inmiddels is 
het verschil van inzicht over het begin van de ramadan 
bijgelegd. Moskee Al-Fath hanteert nu dezelfde data als 
moskee Nour.12

Moskee Al-Fath aan de Spieringstraat (foto Cornelis de Keizer, Empire 
Imaging)

11. Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009.
12. Mededeling Ali Chouli op 30 november 2009.
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Moskee As-Salaam (De Vrede)

In het stadsdeel Oosterwei, waar veel Gouwenaars van 
Marokkaanse afkomst wonen, is in 1998 moskee As-Sa-
laam, De Rijkestraat 2, in gebruik genomen. As-Salaam 
is ontstaan in nauwe samenwerking met moskee Nour, 
maar heeft een eigen bestuur. Een in het wegdek aan-
gebracht Vredespad van blauwe stenen vormt een let-
terlijke verbinding tussen moskee As-Salaam en de er 
tegenover gelegen protestantse Vredeskerk. Anno 2010 
is het moskeebestuur in gesprek met de gemeente over 
de bouw van een nieuwe, grotere moskee, eveneens ge-

vestigd in Oosterwei. Er wordt binnen de Marokkaanse 
gemeenschap ook wel gedacht aan één groot Islamitisch 
centrum in Gouda. Knelpunt vormt echter het opgeven 
van de huidige moskeeën.

Het vredespad tussen de As-Salaam Moskee en de hervormde Vredeskerk 
aan de De Rijkestraat (foto Peter Schreuder)
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ondergronds

Opgraving in het drooggelegde grachtje Achter de kerk 
(foto P. de Mooij)

‘40 jaar Golda boven water’

Marcel van Dasselaar
78

In het jaar 2009 bestond de Archeologische 
Vereniging Golda 40 jaar. In het pandje Ach-
ter de Kerk 11 is een jubileumtentoonstel-
ling ingericht, die een aantal hoogtepunten 
laat zien uit 40 jaar archeologisch onderzoek 
van de vereniging. De nadruk ligt op pro-
jecten die te maken hebben met het water 
in de stad. Dit artikel belicht het deel van 
de tentoonstelling over de oudste ontwikke-
lingsfases van de stad. Verder is er veel aan-
dacht voor de opgraving in het grachtje Ach-
ter de Kerk, die vorig jaar plaatsvond tijdens 
de restauratie van de onderdoorgang van de 
Dubbele buurt (zie afbeelding). Dankzij de 
samenwerking met musemgoudA is de ten-
toonstelling tot en met augustus 2010 gratis 
toegankelijk, tijdens de openingstijden van 
het museum.

Natuurlijke situatie

Voor de tentoonstelling is de informatie die in de afge-
lopen jaren uit verschillende archeologische onderzoe-
ken is verzameld, opgenomen in kaarten, waarvoor de 
kadastrale kaart van 1828 als onderlegger is gebruikt. 
De eerste kaart beschrijft de natuurlijke situatie en de 

ontginningsperiode van het veengebied, waarin er nog 
geen sprake was van enige stedelijke ontwikkeling. De 
ondergrond bestaat uit veen en alleen langs de oevers 
van de oevers van de Gouwe en de Hollandsche IJssel is 
een smalle oeverwal van klei gevormd. Bij de vele opgra-
vingen in de Goudse binnenstad is door Golda in de laat-
ste 20 jaar ook regelmatig booronderzoek uitgevoerd, 
waardoor nu meer inzicht is verkregen in de natuurlijke 
bodemopbouw van het veengebied waarop de stad Gou-
da is ontstaan. De belangrijkste ontdekking is de loop 
van een kleirug in de binnenstad en de Kadenbuurt, die 
is gevormd door een veenriviertje, dat in het centrum 
van de stad uitmondde in de Gouwe. Vermoedelijk is 
met deze kleirug het uit archiefbronnen bekende rivier-
tje ‘Oude Gouwe’ getraceerd!

De grote kaart met oude Gouwe: Natuurlijke situatie en de ontginnin-
gen nabij de Gouwemonding.(Golda)              >
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Ontginning van het veen

In de 11e en 12e eeuw werd het gebied rondom Gouda op 
grootschalige wijze ontgonnen, onder leiding van de Bis-
schoppen van Utrecht en de Graven van Holland. Hierbij 
werd het veen ontwaterd door middel van gegraven slo-
ten, die het water op de rivieren loosden. Kades werden 
opgeworpen om de ontginningen te beschermen tegen 
overstromingen. Na de ontginningen ten oosten en ten 

westen van Gouda, die uitwateren op de Hollandsche 
IJssel, bleef het stroomgebied van de monding van de 
Gouwe nog braak liggen, terwijl in het noordelijke deel 
van de binnenstad op de Gouwe werd afgewaterd. Op 
de kaart van 1828 zijn de eerste ontginningshoeven met 
een breedte van 30 roeden, of circa 112 meter, nog te 
herkennen buiten de stad en in het grootste deel van 
de binnenstad. Bij het riviertje de Oude Gouwe is aan 
de waaiering van de perceelsgrenzen te zien dat bij de 
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ontginning nog rekening moest worden gehouden met 
dit watertje. De Boelekade vormde hier wellicht de grens 
tussen de percelen die vanuit de Gouwe zijn uitgezet en 
het water van de Oude Gouwe.

In het latere stadscentrum van Gouda zijn niet alleen 
de ontginningsloten, maar ook de kades langs de mon-
ding van de Gouwe nog zichtbaar. De kades herkennen 
we nu in de Tiendeweg, de Hoge Gouwe, de Groeneweg 

en de Keizerstraat. Mogelijk is er nog een kade aangelegd 
tussen Kuiperstraat en Walestraat vóór de komst van de 
Haven rond 1250. Vanaf dat moment kwam de bedijking 
op ‘zeenivo’ langs de Oost- en Westhaven tot stand en 
werd Gouda een echte damstad. Vóór die tijd lag in dit 
open gebied het Hof van de Heren van der Goude, waar-
van op de tweede kaart de belangrijkste structuren zijn 
weergegeven.
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De Motte, het hof en de voorhof

Het middelpunt van de ontginningen in de omgeving van 
Gouda was het Hof van de heren Van der Goude, in het 
centrum van Gouda. In 1990 werd door een aantal leden 
van Golda het vermoeden geuit dat de Molenwerf, een 
ronde door water omgeven structuur, wel eens het over-
blijfsel zou kunnen zijn van een motte of rond kasteel, 
die wel moest zijn aangelegd door de eerste stadsheren 
van Gouda, de familie Van der Goude. Bij de opgraving op 
het oostelijke deel van het Hof in de Patersteeg (1992), 
zijn tot nu toe de oudste vondsten uit de Goudse bin-
nenstad gedaan. Sinds de negentiger jaren zijn er nieuwe 
ideeën over het Hof en de motte gevormd, waarbij met 
name de plaats van de voorhof(stede) een belangrijke 
plaats inneemt. Niet alleen het gebied ten oosten van 
de Molenwerf behoorde tot het gebied van de heren Van 
der Goude, ook in het noordelijke deel van de Oosthaven 
ligt een terrein dat tot het oudste bezit van de stadshe-
ren behoorde. Op het kaartmateriaal uit 1828 geven de 
kavellijnen het beloop van de ringgracht rond de voorhof 
aan. De motte zelf heeft meestal een hoogte van 6 meter 
of meer en de voorhof ligt enkele meters boven maai-
veld. Op de voorhof kunnen huizen, een boerderij en een 
kapel worden aangetroffen. Wij vermoeden dat het koor 
van de huidige Gasthuiskapel de plaats aangeeft van de 
eerste kapel van omstreeks 1150. Tevens zou de as van 
deze kapel evenwijdig aan de as van het mottecomplex 
liggen.

Aanleg van de Haven en het ontstaan van de stad

Omstreeks het midden van de 13e eeuw nam de invloed 
van de Hollandse graaf in de omgeving van Gouda toe. 
Vanwege de strategische ligging van Gouda in het grens-
gebied tussen Utrecht en Holland was Sophie, de doch-
ter van de Goudse heer Dirk van der Goude, een gewilde 
bruid voor de bondgenoten van de Hollandse graaf, Flo-

ris de Vijfde. Door te trouwen met Sophie kreeg de be-
langrijkste metgezel van Floris, ridder Jan van Renesse, 
de zeggenschap over de heerlijkheid Gouda. In deze tijd, 
de tweede helft van de 13e eeuw, komt Gouda ook als 
stad tot bloei. Dat werd gehonoreerd met het verlenen 
van stadsrechten in 1272. Met name de aanleg van de 
Haven heeft een belangrijke rol gespeeld bij de econo-
mische ontwikkeling van de stad. De Gouwe, zoals die 
oorspronkelijk langs de Spieringstraat liep, zal weinig 
geschikt zijn geweest voor de scheepvaart. Er werd een 
plan ontworpen om een nieuwe haven ‘in den droge’ aan 
te leggen. Op de kaart is aangegeven hoe dit ruimtelijk 
vorm kreeg, in het gebied waar vóór die tijd het adellijke 
complex van de heren Van der Goude lag. We zien dat 
de oorspronkelijk rechte lijn van de Haven ombuigt bij 
de Voorhofstede en gedeeltelijk samenvalt met de ring-
gracht. De toegangsweg naar de Motte liep waarschijnlijk 
vanaf de dam over de Gouwe en via de Dubbele Buurt. 
Deze route zou afgesneden worden als de Haven recht-
door getrokken was. Waarschijnlijk stonden er al panden 
bij de kruising met de Gouwe. Dit buurtje, dat nog lang 
de naam ‘Voorhofstede’ droeg, werd in het uitgevoerde 
plan geïntegreerd. Dat kan dan tevens de verklaring zijn 
waarom de ligging van de Donkere Sluis bij de achterge-
vels de indruk wekt van een verbouwing en niet van een 
geplande situatie.

Conclusie

De afgelopen 40 jaar is er door Golda veel onderzoek ver-
richt, met name in de Goudse binnenstad. Het overgrote 
deel van de informatie die wordt opgegraven dateert van 
na 1600, maar heel af en toe komen er ook oudere snip-
pertjes van de stadsgeschiedenis naar boven. We hebben 
nu een redelijk goed beeld van het ontstaan van de stad, 
waarvan de tentoonstelling een beeld geeft. Met name 
voor de  alleroudste geschiedenis van Gouda, is er voor 
de archeologie echter nog veel ‘nieuws’ te ontdekken!   

<  Proeve van reconstructie van de Motte met voorhof en aanleg van  
     de Haven. (Golda)
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Eindelijk goed nieuws van het 
IJsselfront! 

Na jaren lobbyen en leuren is nu eindelijk de kogel door 
de kerk. Na de Gedeputeerde Staten (december 2009) 
zijn nu ook de Provinciale Staten akkoord gegaan met 
het verstrekken van subsidie voor de restauratie van de 
Stolwijkersluis. Dit heugelijke nieuws is een grote over-
winning voor al die partijen die zich langdurig voor het 
herstel van dit pittoreske sluisje hebben ingezet. 

Maar hoe zat het ook al weer met de Stolwijkersluis? 
Het sluisje ligt aan de overzijde van de IJssel aan de 
Gouderakse Dijk. Het is in 1800 gebouwd in het kader 
van plannen om een deel van de Krimpenerwaard uit 
te venen. Die plannen zijn mislukt, maar de sluis ligt er 
nog en is nu een rijksmonument. Jammer genoeg is de 
sluis niet meer in gebruik en is hij erg vervallen. De sluis 
vormt samen met de Stolwijkse Vaart, het veenweide-
landschap van de polder Veerstalblok, de buurtschap 
Stolwijkersluis en de zellingen langs de rivier een cul-
tuurhistorisch waardevol ensemble. In het landschap is 
de middeleeuwse ontginning nog goed herkenbaar. De 
discussie over het behoud en herstel van de sluis duurt 
al twintig jaar voort. Vele mensen, verenigingen en or-
ganisaties hebben zich hiervoor breed gemaakt. Onder 
hen ook een aantal historische verenigingen. Zonder ie-
mand te kort te willen doen noemen wij hier de Stichting 
Historische Sluizen en Stuwen Nederland, Stichting Cul-
tuurhistorisch Overleg Krimpenerwaard, de Historische 
Vereniging Oud Stolwijk, Museumhaven Gouda en onze 
eigen Historische Vereniging die Goude. 

Het besluit van Provinciale Staten komt nadat twee 
eerdere aanvragen voor rijkssubsidie waren mislukt. Nu 

Tekening van de Stolwijkersluis (stichting Veenvaren Krimpenerwaard)

de Provinciale Staten van Zuid-Holland eindelijk hebben 
ingestemd met het voorstel van het College van Gedepu-
teerde Staten om de zogenaamde Plasterk-gelden deels 
te besteden aan de restauratie van de sluis ziet de toe-
komst van de Stolwijkersluis er weer rooskleurig uit. De 
Plasterk-gelden zijn rijksgelden die minister Plasterk van 
OC&W aan de provincies heeft toegekend om met voor-
rang dringend noodzakelijke restauraties uit te voeren. 
Dit in het kader van de crisisbestrijding; om die reden 
moet nog dit jaar met de uitvoering van de restauratie 
worden begonnen. De volgende en naar verwachting 
laatste stap wordt gezet op 31 maart als de Verenigde 
Vergadering van het hoogheemraadschap Schieland en 
de Krimpenerwaard (eigenaar van de sluis) bijeen komt 
en een besluit neemt over de bijdrage van het hoog-
heemraadschap aan de restauratie. Naast provincie en 
hoogheemraadschap neemt ook de gemeente Gouda 
deel in het consortium voor restauratie van de sluis.

goudse historie in het nieuws

82



83

Ti
di

ng
e 

20
10

In maart van dit jaar is het project ‘Buitenplaats Gouda’ 
van start gegaan met een lezing over de Goudse poli-
ticus en historicus De Lange van Wijngaerden (1752-
1820). Buitenplaats Gouda is een samenwerking tussen 

Buitenplaats Gouda
goudse historie in het nieuws Verzetsmuseum Zuid-Holland  en museumgoudA. Cen-

traal in dit project staan de vragen: Wat maakt Gouda tot 
een unieke plaats? Wat zijn de geheimen van de stad? 
Hoe manifesteert het bijzondere van Gouda zich. In een 
serie van zeven lezingen zal antwoord worden gegeven 
op deze vragen. Vanzelfsprekend zal de geschiedenis van 
de stad in deze lezingen er in deze lezingen herhaaldelijk 
aan bod komen. 
Wij houden u op de hoogte van de volgende lezingen.

De Stolwijkersluis gezien vanaf de schouw van Jaap Jager van stichting Veenvaren Krimpenerwaard – www.veenvaren.nl
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Peter van Eijkelenburg

Deze keer Alie Ruijgrok,  ruim vijftig jaar 
werkzaam geweest als assistente bij apo-
theek Grendel en een leven lang vrijwilliger 
bij de katholieke kerk in Gouda. Daarvoor 
kreeg zij in september 2009 de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice .

‘Uit de oorlogsjaren weet ik nog heel veel. Dat ik ’s 
nachts de vliegtuigen hoorde overkomen boven ons huis 
aan de Spoorstraat. Ik maakte de rest van het gezin wak-
ker. Ga toch slapen, riepen ze. Nee, het is oorlog!, riep 
ik terug. 

En dat alles geleidelijk aan slechter en minder werd, 
heel sober. Het zo rijke verenigingsleven in Gouda kwam  
stil te liggen, deels omdat het verboden werd door de 
Duitsers. Zoals de katholieke meisjesvereniging De Graal, 
waar ik jeugdleidster was.

 Ik ging met de fiets op strooptocht ging langs boeren 
in de omgeving, op zoek naar voedsel. Bij een boer in 
Waarder, die ik had leren kennen in de apotheek, heb ik 
in die oorlogsjaren heel veel kisten spinazie weggehaald. 
En ik ben een keer met onze prachtige massief eiken 
sjoelbak naar hem toe gefietst. Ik had het ding rechtop 
tegen mijn rug vastgebonden.  De onderkant steunde op 
de bagagedrager van mijn fiets. Die sjoelbak heb ik bij 
hem verpatst voor een hele grote zak bruine bonen. 

‘Je moet worden  
wat je bent’

Alie Ruijgrok vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het 
verleden 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 Alie Ruijgrok (1918)

Ook ging ik elke ochtend vroeg, voor mijn werk bij 
Grendel, naar een boer op de Haastrechtsedijk, om melk 
te halen. Ik dronk daar dan soms eerst wel enkele liters 
weg,  voor ik mijn lege flessen vulde en weer naar huis 
fietste.

Er was veel nodig, want we hadden een groot gezin. 
Mijn ouders hebben vijftien kinderen gekregen. Twee 
van hen zijn in de oorlog als baby overleden, aan kink-
hoest, de ander aan maagdarmproblemen. Later is nog 
een broertje verdronken bij het spelen langs de Katten-
singel.

In de Hongerwinter ben ik met een van mijn zussen op 
fietsen met harde banden naar het oosten van het land 
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gegaan. Dat was naar Vorden, waar een broer van ons 
ondergedoken zat bij een aalmoezenier van de verken-
nerij. Die tocht duurde in totaal tien dagen. We sliepen 
onderweg bij mensen thuis en in scholen. De terugweg 
hebben we vanaf Zutphen moeten lopen met de fiets aan 
de hand, omdat alleen de velgen nog over waren. Ik had 
vijf bevroren konijnen aan mijn stuur hangen. In onze 
fietstassen hadden we grote zakken graan.

Broodbonnen

Het bombardement van het Jozefziekenhuis heb ik 
meegemaakt. En bij het bombardement van het Goud-
se station vlogen alle ruiten uit de achtergevels van de 
Spoorstraat. Nieuw glas was er niet, dus alles moest 
dichtgetimmerd worden met planken. Vader bleef al-
leen achter in ons huis, wij trokken in bij een tante in de 
binnenstad. Na de oorlog hebben we die glasschade wel 
vergoed gekregen.

Ik kreeg in de oorlog ook af en toe broodbonnen van 
een collega bij Grendel. Die woonde in het park en had 
de bonnen over. Zij had kennelijk genoeg andere dingen 
te eten op een of andere manier.

Dat soort ervaringen heeft me gehard voor het verdere 
leven, denk ik. Ik heb er iets positiefs van meegekregen.

De bevrijding was natuurlijk een groot feest. Een buur-
man van ons had nog een fles wijn op zolder bewaard! 
Op 5 mei was er om drie uur ’s middags een bijeenkomst 
voor de hele bevolking van e stad, in de St Janskerk. De-
ken Bots heeft daar gepreekt. Na afloop zwierden we 
met z’n allen gearmd over de Markt. Het miezerde, maar 
daar lette je niet op. Je wist ook niet naast wie je liep, je 
haakte zo maar ergens in. In uitbundige slingers ging het 
over de Markt en over de Kleiweg.

Bibliotheek

Mijn moeder was Maria Streng, uit Gouda. Vader was An-
thony Ruijgrok, timmerman uit Reeuwijk, die later in ver-
zekeringen ging. Ze kochten voor 6.000 gulden een huis 
aan de Spoorstraat, op nummer 27. Onder in dat pand 
was een winkelruimte, waar mijn ouders een sigarenzaak 
begonnen. Het is het pand waar later slotenmaker Kalk-
hoven in is gekomen.

Ondanks de soberheid van die jaren hadden we een 
uitstekende jeugd. Mijn vader deed het goed met zijn 
verzekeringswerk. Hij had er nog allerlei baantjes bij. En 
er was natuurlijk de sigarenwinkel. We hadden het niet 
rijk, maar ook niet arm. Het was heel gezellig in huis. We 
hadden die sjoelbak, een toverlantaarn en allerlei spel-
letjes. Met Sinterklaas kwamen er honderden pakjes. En 
we haalden allemaal veel boeken uit de bibliotheek. Mijn 
vader las onze boeken altijd eerst. Zogenaamd om ons 
te controleren. Ik wil weten wat jullie lezen, zei hij dan. 
Maar intussen had hij er zelf heel veel plezier aan. Hij zat 
vaak hardop te lachen als hij onze boeken las. Terwijl hij 
zelf ook wel serieuze boeken las. Ik kan me herinneren 
dat hij in een boek van Victor Hugo bezig was.

Als jong meisje. (collectie Ruijgrok )
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Grendel

Ik was het zevende kind in ons gezin. Van de vijftien zijn 
er nu nog vier over. De oudste is 97, een Trappistin in 
België. Mijn Bewaarschool was aan de Lage Gouwe, waar 
nu de Greep zit. Daarna de meisjesschool van de zusters 
aan de Westhaven, het grote pand waar later het pension 
van Compaxo in kwam. Op de Nieuwehaven 310 was de 
Petrus Canisius-mulo. Ik volgde er een veelzijdig pakket, 
met wiskunde. Daar ben ik in 1933 geslaagd. En na nog 
een jaartje handelsschool kon ik naar apotheek Grendel. 
Ik kwam daar al jarenlang regelmatig, om medicijnen 
voor mijn moeder op te halen. En mijn vader kende hem 
van zijn werk als verzekeringsman. Al toen ik twaalf was 
wist dat ik daar zou willen gaan werken. 

Een opleiding tot apothekersassistente bestond toen 
nog niet, dus Grendel zelf heeft mij alles geleerd. Al de 
eerste ochtend kreeg ik van hem les in het maken van 
zalfjes, drankjes en aspirines. Hij was een enige baas. Hij 
kwam altijd op feestjes, en met Sinterklaas deed hij ook 
altijd mee.

De apotheek zat toen op de Lange Tiendeweg, maar 
nadat ik bijna veertig jaar daar gewerkt had, verhuisde 
de apotheek in 1973 naar de Dunantsingel. Daar ben ik 
nog tot 1986 aan het werk gebleven.

Blijmoedig geloof

De achternaam van mijn moeder was Streng, maar streng 
was zij helemaal met. Zij dacht breed, was al heel vroeg 
oecumenisch gezind. Wij hadden een blijmoedig geloof, 
we mochten overal naar toe. Moeder was niet geleerd, 
maar wel heel wijs. Ook in de zin dat je haar niets wijs 
maakte. 

Wij hoorden bij de Maria Hemelvaart-parochie, van de 
kerk aan de Kleiweg. Pastoor daar was J.F.A. Bots. Die 
was heel goed, ook voor de vorming van de jeugd. Ik heb 
als opgroeiend kind genoten van de rijke symboliek in 
de katholieke kerk. Je maakte zoveel mee, waardoor je 
bijna ongemerkt je vorming tot volwassenheid kreeg. Op 
zondagmiddag ging je naar het lof, en dat deed je graag. 
Het was ook een uitje. Er was nog geen TV, moet je be-

denken. Gelukkig komt veel van die katholieke symbo-
liek van vroeger weer terug.

De katholieke kerk leeft nu, zeker in Gouda. We heb-
ben hier een goed team van pastores, we hebben ruim 
honderd vrijwilligers en zelfs wel zeven koren! En de 
vernieuwingen staan niet stil. Vrouwen mogen nu mis-
dienaar zijn, en dan heten ze misdinette’s. Nee, dat is 
geen woordgrapje. Het zijn vaak tieners, of jonger nog, 
die misdinette’s. Vroeger zou ik dat ook graag hebben 
willen zijn, maar dat mocht toen nog niet.

Ik heb alle veranderingen in de kerk met instemming 
meegemaakt, heb ze toegejuicht en ben er blij mee ge-

Aan het werk in november 1986, kort voor haar afscheid na 52 (!) jaar bij 
apotheek Grendel. (collectie Ruijgrok)
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weest. Zoals de jeugd van nu op de eigen manier een 
kerkdienst maakt, met computers en al, en met na af-
loop aansluitend meteen een eigen disco! Het geloof 
blijft eender, alleen de expressie ervan wordt anders, 
moderner. Tegelijk weten de jongeren van nu dat rust en 
stilte ook nodig zijn, voor bezinning.

Onze pastoor, Dick van Klaveren, is nog geen vijftig. 
Hij is humoristisch en waardig tegelijk. Hij geeft ruimte 
aan de jeugd. Dat is niet overal zo. Als een pastoor de 
moderne tijd niet verstaat, dan loopt het allemaal anders 
in zo’n parochie. 

Bergje hagelslag

Werk als misdienaar zat er dus niet in voor mij, maar 
als kind deed ik wel andere klusjes vanuit de katholie-
ke kerk. Je had bijvoorbeeld de ‘Kindervoeding’. Vóór 
schooltijd kwamen kinderen brood eten bij de zusters 
aan de Westhaven. Ik hielp daar bij het smeren van de 
boterhammen. Dat ging heel eenvoudig. Een beetje bo-
ter op een snee brood, je drukte die ondersteboven op 
een bergje hagelslag en dat was het dan. En op zaterdag-
middag ging ik bij een familie alle kinderen in bad doen, 
in de keuken. 

Later was ik lid van De Graal, de katholieke meisjesbe-
weging. De Duitsers hebben die vereniging in 1941 ver-
boden, want die was te progressief, vonden ze. Het was 
inderdaad een vooruitstrevende club voor die tijd. Met 
veel sport, wandeltochten, allerlei activiteiten en uitjes. 
Ook allemaal met de bedoeling je tot een goed christen 
te vormen. Ik zie ons nog zitten in een bomvol Olympisch 
stadion in Amsterdam, voor het ontvangen va de Pink-
sterzegen. Bij De Graal werd je als christen en als mens 
gevormd, spelenderwijs eigenlijk, zonder dat je het goed 
in de gaten had. Ik was er jeugdleidster vanaf mijn zes-
tiende jaar.

Bromfiets

Na de oorlog kwam er de ‘Jongerengemeenschap’ voor in 
de plaats. Die heb ik in Gouda mede opgericht en ik ben 
er voorzitter van geweest. Elke zomer gingen we met een 

grote groep meisjes een weekje met de bus naar Lim-
burg. Van daar uit maakten we dan dagtochtjes naar Val-
kenburg, naar de Ardennen en de Eifel. Die tochten had 
ik zelf eerst allemaal zorgvuldig uitgezet. Daarvoor ging 
ik een week lang met de brommer de routes verkennen, 
kijken waar we koffie zouden drinken, welke attracties 
we zouden bezoeken enzovoort. Dat waren de jaren vijf-
tig, echt de jaren van het Rijke Roomsche Leven. 

Die ‘Jongerengemeenschap’ had het clubhuis achter 
de Peperstraat, naast de Gouwekerk. Boven hadden we 
daar drie grote zalen ter beschikking. De katholieke pad-
vinders, de verkenners en de gidsen, zaten ook in dat 
gebouw. Later ging de Jongerengemeenschap over in de 
Mater Amabilisschool. Dat was een soort vorming voor 
meisjes van 16 tot 18 jaar. Het was elke middag van vijf 
tot zeven uur. Ze kregen er les in van alles en nog wat. 
Koken en naaien natuurlijk, maar ook maatschappelijke 
en godsdienstige vorming.

De Gonz

Voor alle groepen jongeren bestonden dat soort ver-
enigingen. De Gonz bijvoorbeeld, bestond voor de oor-
log al. Was bestemd voor de katholieke middenstands-
jeugd. De naam was afgeleid van Aloysius Gonzaga, een 
Italiaanse heilige uit Italië, eind zestiende eeuw, patroon 
van de jeugd. De Gonz organiseerde bijvoorbeeld dauw-
trappen, feesten en andere gezelligheid. Maar intussen 
draaide het ook daar om de vorming van de jeugd.

Voor de katholieke arbeiderskinderen was er Kolping, 
genoemd naar de Duitse priester Adolf Kolping. De ge-
reformeerden en de hervormden hadden ook hun eigen 
verenigingen voor de jeugd. En natuurlijk was er de AJC, 
voor de socialistische jeugd, heel actief met optochten 
en manifestaties. 

Bijbelclubje

Met het echte kerkelijke werk, de catechese bijvoor-
beeld, ben ik ook in de jaren vijftig begonnen, als leidster 
van gespreksgroepen met jeugd. Ik volgde tegelijkertijd 
allerlei cursussen daarvoor, bijvoorbeeld aan de pasto-
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rale school in Breda. Daarna twee jaar theologiestudie in 
Utrecht. En vanaf 1955 mocht ik les gaan geven in bijbel-
kennis. Dat ben ik heel lang blijven doen. Nog steeds heb 
ik mijn Bijbelclubje, dat is echt een hobby. Ik heb net nog 
een Studiebijbel gekocht, heel boeiend

Nu ben ik voor de katholieke parochie van Gouda bij-
voorbeeld contactpersoon voor de bewoners van de drie 
flatgebouwen hier rond het Plesmanplein. We hebben 
totaal ongeveer dertig van deze contactpersonen in Gou-
da. Zij proberen de parochianen bij te staan in bijzondere 
omstandigheden. Eigenlijk komt dat in de plaats van het 
huisbezoek dat de pastoors en de kapelaans vroeger de-
den. Die hebben daar nu geen tijd meer voor.

Kneusjes

En ik breng de blaadjes van de parochie rond. Daar-
naast probeer ik een beetje zicht te houden op een paar 
mensen in mijn omgeving die het moeilijk hebben. De 
kneusjes in het leven. Mensen die het net houden als ze 
een beetje steun krijgen en contact. Soms is heel weinig 
al genoeg , zodat ze het net redden. Ik ken die mensen 
uit de relatiekring die ik in al die jaren opgebouwd heb 
in de parochie. Persoonlijke begeleiding, pastorale con-
tacten.

Alle christenen kunnen iets voor elkaar betekenen. Wij 
vormen met elkaar, over de hele wereld, de kerk. Dat 
besef dringt steeds meer door. De pastor is niet altijd 
meer nodig voor alles. Leken kunnen ook veel doen. en 
dat gebeurt. We hebben in Gouda nu drie vrouwelijke 
gebedsvoorgangers. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat 
elke vrijdagochtend in de kleine kapel een gebedsdienst 
is. Omdat de pastores daar geen tijd meer voor hebben. 

Ik ben ook actief geweest in de 8 meibeweging, een 
progressieve katholieke stroming die zo’n twintig jaar 
geleden bestond. Jammer genoeg kwamen daar geen 
jongeren op af, dus de club stierf uit. Maar het geloof 
blijft altijd. Al wisselt de uitingsvorm per generatie. Alle 
mensen die gedoopt zijn, vormen samen één wereldwij-
de gemeenschap. En ik ben dankbar dat ik daar al zo lang 
deel van mag blijven uitmaken.

KLM-bedevaarten

De avonden houd ik voortaan voor mezelf. Dan ga ik niet 
meer weg en wil ik ook geen bezoek meer thuis hebben. 
Ik zit dan voor mezelf te mediteren. Ik overdenk hoe 
goed ik het altijd heb gehad en nog steeds heb. Ik wil 
zeker honderd worden. Zo’n paar uur rust in de avond 
is goed. Net als één dag per week rust en stilte goed is. 
En dat hoeft niet de zondag te zijn. Vanuit die rust kun 
je daarna weer veel dingen doen voor de mensen. Ik heb 
altijd behoefte gehad om heel veel mensen om me heen 
te hebben. Niet om me op één iemand te richten. Trou-
wen zat kennelijk niet in mijn genen. Je moet worden wat 
je bent, heb ik altijd gezegd. 

Een paar jaar geleden, toen ik negentig zou worden, 
heb ik het plan opgevat om drie bedevaarten te doen. 
Om me spiritueel voor te bereiden op het bereiken van 
die leeftijd. De drie reizen heb ik zelf georganiseerd, 
steeds met een ander gezelschap. Eerst naar Kevelaer,  
daarna Lourdes natuurlijk, en tenslotte naar Medju Ge-
orge, dat is in Bosnië Herzegovina. De KLM- bedevaar-
ten heb ik ze voor mezelf genoemd, als ezelsbruggetje. 
Sinds die drie reizen is het leven voor mij helemaal een 
feest geworden. Elke dag ben ik dankbaar en blij dat ik 
het zo fijn heb en dat ik nog steeds iets kan betekenen 
voor mensen.

En toen ik dan uiteindelijk inderdaad negentig werd, 
heeft mijn familie een heel groot feest voor mij op touw 
gezet. Omdat ik altijd als een soort familie-tante werd 
beschouwd. Ik was niet getrouwd en dus altijd voor ie-
dereen beschikbaar, was de gedachte. En dat was ook 
zo. 

Hier in de Tunnelflat heb ik een buurvrouw die veel 
jonger is dan ik, maar die wel al aan het dementeren is. 
Zij heeft bepaalde waandenkbeelden. Maar zij is mijn 
naaste, letterlijk. Daarom komen haar zorgen op mijn 
weg, en let ik speciaal op haar. 
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Apotheker

Dat ik zo lang bij apotheek Grendel ben gebleven, be-
tekent natuurlijk dat ik het prachtig werk heb gevonden 
altijd. Nog drie jaar na mijn pensioen ben ik er gebleven. 
Alle ontwikkelingen in het apothekersvak meegemaakt in 
die ruim vijftig jaar. Ik vond eigenlijk alles aan dat werk 
leuk om te doen. Maar vooral het contact met de col-
lega’s en met alle mensen die in de winkel kwamen vond 
ik belangrijk.

Zelf apotheker worden heb ik nooit overwogen. Daar-
voor was een universitaire studie nodig, en daar had ik 
geen tijd voor, naast mijn werk bij Grendel en al mijn an-
dere activiteiten.

Bij mijn afscheid bij Grendel, in 1986, was er een heel 
groot feest. En een lintje van de koningin. Prachtig.’

Taart op Alie’s 65-ste verjaardag. Boven: Alie 81 jaar (collectie Ruijgrok )
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