Nieuwe Park
goudse wijk vol tegenstellingen
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Het bestuur van die Goude geeft ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de vereniging in 2012 een nieuw straatnamenboek
uit. Hierin worden ook de straten opgenomen die na de uitgave van de straatnamenboeken door A. Scheygrond in 1979 en 1981
tot stand zijn gekomen. Het nieuwe straatnamenboek neemt de wijken als uitgangspunt. Per wijk wordt een historische schets
gegeven met aansluitend een beschrijving
van de straten. Deze opzet biedt de wijkbewoners inzicht in hun woon- en leefomgeving.
Als voorproefje volgt hier de beschrijving
van Nieuwe Park, zij het nog zonder de volledige opsomming van de straten. Voor deze
wijk is gekozen omdat het Nieuwe Park, de
naamgever van de wijk, op 28 oktober 2010
honderd jaar bestaat.

Ingang Burgemeester IJzendoornpark vanaf stationszijde
(foto: Nico J. Boerboom)
Plattegrond huidige Nieuwe Park (cartograﬁe: Peterpaul Kloosterman)

Nieuwe Park wordt begrensd door de Burgemeester
Jamessingel, de Spoorstraat, de Kattensingel en de Nieuwe Gouwe Oostzijde. De wijk bestaat uit twee delen:
Nieuwe Park Oost en Nieuwe Park West met als scheiding
de in aanleg zijnde Burgemeester van Hofwegensingel. In
het oostelijk deel liggen woningen, scholen en zorgcentra, en in het westelijke deel stedelijke voorzieningen,
kantoor- en bedrijfspanden. Het woongedeelte, met
daarin centraal gelegen het Van Bergen IJzendoornpark
en het Nieuwe Park, kent een grote verscheidenheid aan
huizen. In 2009 woonden in Nieuwe Park 1.321 Gouwenaars, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen
‘parkers’ en ‘dijkers’. De twaalfde-eeuwse Winterdijk,
die op een enkele plaats zijn oorspronkelijke karakter
heeft behouden, doorsnijdt het woongedeelte. Tussen
de Winterdijk en de spoorlijn ligt een voor Gouda nog
uniek stukje moerasbos. Nieuwe Park is een wijk die postaal deel uitmaakt van de Binnenstad.

Winterdijk en Kattensingel
De Winterdijk was langs de Gouwe aangelegd om te
voorkomen dat de ontginning Bloemendaal bij hoog water onder water zou lopen. Vanaf de Kattensingel liep
de dijk naar het noordwesten, richting Waddinxveen.
Langs de Winterdijk vonden aanvankelijk weinig activiteiten plaats.
In 1765 liet Cornelis Oosterling daar
ter hoogte van de huidige Roos van
Dekemastraat beukmolen ‘De Eendragt’ bouwen. Deze werd later ook
als korenmolen gebruikt. In 1824
ging de molen in vlammen op.
De Kattensingelgracht is bij de
stadsuitbreiding van omstreeks 1350
aangelegd. Lange tijd grensden de
moestuinen van de binnenstadbewoners aan de Kattensingel. De bebouwing was toen nog incidenteel.

Later werden er bedrijven gevestigd, waaronder enkele
wasserijen, die daar voldoende ruimte vonden voor hun
bleekvelden. Daarna ging het snel. Aan het begin van de
negentiende eeuw was de Kattensingel vrijwel volgebouwd.

Wassen en bleken
De eerste grootschalige bedrijvigheid in het Nieuwe
Parkgebied bestond uit wasserijen. Het Goudse IJsselwater was in vroeger eeuwen veel schoner en kalkarmer
dan het veen- en polderwater elders in Holland. Vandaar
dat zich in de achttiende eeuw wasserijen in Gouda vestigden. In de loop van de negentiende eeuw nam hun
aantal toe tot zo’n twintig. Ze vestigden zich vooral langs
de singels waar nog voldoende plaats was voor bleekvelden. De omvang van deze bedrijven varieerde sterk. De
grote wasserijen hadden wel vijftig of meer personeelsleden. Het waren meestal familiebedrijven. Elke wasserij
had vaste klanten die over Holland verspreid woonden.
Ongeveer tachtig procent van het wasgoed kwam van
buiten Gouda, vooral uit de grote steden. De gegoede
klasse liet meestal slechts eenmaal per jaar het wasgoed
wassen en bleken.

Kattensingel circa 1904 (collectie N. Habermehl)
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Ligging

zijn fabriek, die te lijden had van de economische malaise in de Frans-Bataafse tijd, in 1809. Na het vertrek van
de Fransen in 1813 ging het weer beter met het bedrijf.

Stoommachine doet zijn intrede
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Monumentale ingangspartij uit 1849 van wasserij ‘De Drie Notenboomen’ (Foto Nico J. Boerboom)

Wasserij ‘De Drie Notenboomen’ aan de Kattensingel
kreeg in 1849 een monumentale ingangspartij met boven
de dubbele groene deuren een gebeeldhouwd reliëf van
drie ineengestrengelde notenbomen met daarin twee
duiven. De achtergrond van het reliëf is een fresco met
voorstellingen uit het wasserijbedrijf: links een Hollands
landschap met twee personen, die een wasmand dragen,
in het midden een bleekveld en rechts twee vrouwen, die
de was in een houten tobbe schoon stampen.
Loodwitfabriek ‘Het Klaverblad’ werd in 1786 door Pieter Blok gevestigd op het terrein van twee wasserijen aan
de Kattensingel: ‘De Witte Lely’ en ‘De Rijzende Zon’.
Het loodwit, een witte verfstof, was van goede kwaliteit
en vond aftrek in binnen- en buitenland. Blok verkocht

In 1866 lieten drie Goudse wasserijen stoommachines
plaatsen. Een vierde wasserij volgde in 1873 en drie jaar
later beschikten bijna alle wasserijen over stoomkracht.
Stalhouder P. van Hofwegen vestigde in 1882 een badinrichting in de voormalige wasserij ‘De Blauwe Haan’ aan
de Kattensingel. Een stoommachine zorgde voor warm
water. Na zijn dood in 1889 werd het gebouw verkocht
aan C. van Eijk, die het pand tot kaaspakhuis verbouwde.
Timmerman J. Vergeer stichtte rond 1894 aan de Kattensingel Kistenmakerij en Kuiperij ‘De Woelgeest’, terwijl H. Boumans er drie jaar later een nieuwe stoomwasinrichting liet bouwen. Verder waren daar nog wasserij
‘De Rozenboom’ en de garenfabriek van Split en De Vetter. Ondanks protesten van de nabijgelegen wasserijen
over de te verwachten roetvorming, introduceerde loodwitfabriek ‘Het Klaverblad’ in 1856 de stoommachine.
Dat kwam de productiviteit ten goede. In 1885 had het
bedrijf dertien arbeiders in dienst. Plotseling en ogenschijnlijk zonder aanleiding werd de loodwitfabriek in
1898 gesloten.
Smid G.J.D. Arends kocht in 1886 een perceel op de
hoek van de Kattensingel en de Winterdijk. Hier vestigde
hij twee jaar later zijn werkplaats. Hij schafte een stoommachine aan en maakte in de singelgracht een vijzeldok
voor het lichten van stoomschepen. Er werkten toen zo’n
tien mensen. In 1894 vond een forse uitbreiding van de
fabriek plaats en een jaar later deed een tweede stoommachine zijn intrede. Vanaf 1900 werd Arends niet langer
smid of machinist genoemd, maar machinefabrikant. De
arbeiders woonden in huizen langs het begin van de Winterdijk, sedert 1903 Van Strijenstraat geheten. In 1909
werd de machinefabriek door de erfgenamen van Arends
en diens compagnon verkocht aan J.G. Hupkes.
Omdat er langs de Winterdijk nog volop ruimte was,

Het station, via een modderpad naar de stad
Ook in ander opzicht was de technische vooruitgang een
belangrijke impuls voor de ontwikkeling van Nieuwe Park.
In 1855 werd de spoorlijn (enkelspoor) tussen Rotterdam
en Utrecht in gebruik genomen. Halteplaats Gouda, toen
nog deel uitmakend van de gemeente Broek, kreeg een
Station uit 1869 (Collectie N. Habermehl)

station in de vorm van twee houten bouwketen. Van het
station liepen de reizigers via een modderpad tussen het
spoor en de Jan Verzwollewetering naar de Spoorwegstraat en vandaar naar de Kleiweg. Na de verdubbeling
van het spoor naar Rotterdam en de totstandkoming van
de verbinding met Amsterdam kwam in 1869 een modern station in neoclassicistische stijl tot stand, inclusief
onderdoorgang en restauratie. Het gebouw telde twee
etages, waarvan de bovenste dienst deed als woning van
de stationschef. In 1870 kwam de verbinding met Den
Haag gereed. Vanuit Gouda waren de vier grote steden
nu eenvoudig en snel te bereiken. Als laatste werd in
1934 de spoorlijn naar Alphen aan den Rijn in gebruik genomen. Ten westen van het station ontwikkelde zich het
Lombokterrein, een spoorwegemplacement met goederenopslag en -distributie.
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vestigden zich ook hier wasserijen. Zo lag daar in 1875
wasserij ‘De Blaauwe Duif’. Ook Krijn van Eijk bezat er
een wasserij. Een voordeel van deze wat afgelegen locatie was dat de wasserijen op enige afstand lagen van de
opkomende industrieën langs de Kattensingel met hun
stoommachines. Dat kwam het bleken van de was zonder
meer ten goede.
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Om het toenemend aantal reizigers van dienst te kunnen zijn, werd het modderpad langs het spoor in 1872
getransformeerd tot een rechte iepenlaan, geﬂankeerd
door een plantsoen: de Stationsweg. Datzelfde jaar volgde de aanleg van de Crabethstraat, vanaf het station te
bereiken met een bruggetje over de Jan Verzwollewetering. Via de Crabethstraat kwamen de reizigers uit op de
Kattensingel. Vandaar bracht een voetveer hen naar de
binnenstad. De bebouwing aan de westelijke kant van de
Crabethstraat liep door tot het Stationsplein, terwijl de
oostelijke straatwand overging in het Crabethpark. Aan
de Crabethstraat en het Crabethpark werden duurdere
huizen gebouwd. Rond die tijd verrees op de oostelijke
hoek van de Crabethstraat en het Stationsplein café-hotel-restaurant ‘La Station’, dat later tevens dienst deed
als wachtkamer voor de stoomtram naar Oudewater.

vankelijk de bedoeling was, doorgetrokken naar Utrecht.
Bovendien leidden ongelukken tot driemaal toe tot een
rijverbod in de Goudse binnenstad. Het laatste rijverbod
in 1907 werd de onderneming fataal.
Reeds in een vroeg stadium werden plannen ontwikkeld voor de aanleg van een tramlijn van het station naar
de Krimpenerwaard. De werkzaamheden, die uiteindelijk
in 1903 een aanvang namen, liepen forse vertraging op
doordat regelmatig delen van het dijklichaam wegzakten in de slappe veenbodem. Maar vanaf 1914 sukkelde
dan toch een stoomtram met twee reizigerswagons en
een goederenwagon vijfmaal per dag met een snelheid
van 30 kilometer per uur door de polder van Gouda naar
Schoonhoven. Nadat de Duitse bezetter de rails had gevorderd voor de oorlogsindustrie, werd de verbinding in
1942 stopgezet.

Stoomtrams en ‘havermotoren’
In het laatste kwart van de negentiende eeuw zijn diverse pogingen gedaan om Gouda door trams te verbinden
met plaatsen in de omgeving. De voorbereidingen voor
een trambaan naar Bodegraven gingen in 1880 van start.
Twee jaar later was de dienstregeling een feit. De tram
reed zeven maal per dag over een smalspoor van 75 cm
breed, hetgeen veel schommelingen tot gevolg had. De
route liep vanaf het station via de Graaf Florisweg richting
Reeuwijk en Bodegraven. Vanwege de geringe belangstelling was er een fors exploitatietekort. De maatschappij restte weinig anders dan de locomotieven te vervangen door paarden. In 1917 was er zelfs geen geld meer
voor de ‘havermotoren’ en ging de tramlijn ter ziele.
Het initiatief tot de aanleg van een tramverbinding
naar Oudewater werd in 1882 genomen. Ondanks de
vele problemen vanwege de slappe veenbodem, was de
aanleg een jaar later gereed. De trambaan liep vanaf het
station via de Crabethstraat, de Kattensingel, de Kleiwegbrug en de binnenstad naar de Goejanverwelledijk
en vandaar verder naar Haastrecht en Oudewater. Omdat de lijn verliesgevend was, werd deze niet, wat aan-

Villa ‘Honk’ uit 1910 (Collectie N. Habermehl)

Voor publiek toegankelijk park
Achter de Kattensingel werd aan het begin van de nieuwe eeuw één van de fraaiste stadsparken aangelegd. Dat
had de stad te danken aan burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn, die bij zijn overlijden in 1895 een bedrag
van 40.000 gulden naliet om daarvan op enige afstand
van de stedelijke bebouwing een voor het publiek toegankelijk park aan te leggen. Hij gaf daarbij expliciet aan
dat de ‘wandelplaats’ van twee kanten bereikbaar moest
zijn, zodat men niet langs dezelfde weg hoefde terug te
keren. De keuze voor de locatie tussen de spoorlijn en
de Winterdijk werd ingegeven door de slechte kwaliteit
van de grond ter plaatse. Vandaar dat het terrein onbebouwd was gebleven. Landschapsarchitect Hendrik Copijn maakte in 1897 een ontwerp in landschapsstijl, dat in
1901 werd uitgevoerd. Het resultaat was een romantisch
park met slingerpaden, vijvers en knuppelbruggetjes,
omgeven door grasvelden en bosschages. De Leeuwenpoort: twee bakstenen kolommen, elk voorzien van een
leeuw afkomstig van de in 1843 gesloopte Kleiwegpoort,
vormde de entree van het park aan de stationszijde.
Rond het park ontstond geleidelijk een woonwijk met
vrijstaande villa’s, landhuizen en woningen voor gegoede middenstanders. De luxe, in 1905 onder architectuur
van W. Kromhout gebouwde, middenstandswoningen
Van Beverninghlaan 19-23 zijn het meest weelderige en
best bewaard gebleven voorbeeld van Jugendstil in Gouda. Aan de Van Beverninghlaan 38 verrees in 1910 Villa

Het Rode Dorp, hechte maar gesloten gemeenschap
Een deel van het gebied werd tegen de Eerste Wereldoorlog bestemd voor sociale woningbouw. Het Rode Dorp,
of Rooie Dorp op zijn Gouds, kwam in 1915 tot stand. De
socialistische woningbouwvereniging ‘Het Volksbelang’
gaf opdracht dit uit acht blokken bestaande complex
te bouwen naar het ideaal van het tuindorp. Een tuindorp werd gekenmerkt door een aantal straten en een
centraal gelegen plein, voorzien van een plantsoen. Het
Rode Dorp was een variant op dit ‘tuindorpideaal’. Het
Rode Dorp, Parkstraat circa 1920 (Collectie N. Habermehl)
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Het Nieuwe Park circa 1920 (Collectie N. Habermehl)

‘Insulinde’, later omgedoopt tot Villa ‘Honk’, met een
imponerende dakpartij, bekroond door een koepeltje.
De exotische veranda en de ‘tropenhelm’ op het koepeltje verwijzen naar de Indische jaren van opdrachtgever
J.A. van Rijn van Alkemade, die assistent-resident op
Java was geweest. De villa heeft enige tijd dienst gedaan
als burgemeesterswoning. Hier woonden onder meer de
burgemeesters J.G. Gaarlandt, K.F.O. James en R.M. van
Reenen.
In 1910 werd het Van Bergen IJzendoornpark uitgebreid met een gebied, gelegen tussen de Winterdijk en
de Nieuwe Gouwe Oostzijde: het Nieuwe Park. Dit park
is symmetrisch aangelegd met een vijver in het midden
en een wandelpad er omheen. Aanvankelijk zijn alleen
op de vier hoekpunten villa’s gebouwd. Later zijn ook de
lange zijden tussen deze villa’s, oorspronkelijk voorzien
van wandelpaden en groen, bebouwd.
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69 woningen tellende complex strekte zich uit van de
Ferdinand Huyckstraat tot de Kanaalstraat. Beide straten
waren met elkaar verbonden door de Parkstraat. De huizenblokken bestonden uit laagbouwwoningen en hadden
een tuintje. Een aantal hoekwoningen was voorzien van
een derde laag. Deze huizen bevatten een beneden- en
bovenwoning.
De naam Rode Dorp is ontleend aan zowel de kleur
van de dakpannen als aan de politieke gezindheid van
de woningbouwvereniging en daarmee van de bewoners. Er was variatie in de hoogte van de bebouwing met
aandacht voor het metselwerk. Daarnaast versprongen
de blokken ten opzichte van elkaar. De achterzijde van
de woningen in het Rode Dorp kenden oorspronkelijk
openslaande deuren, voorzien van mooie details. Ook
de voordeuren waren met soortgelijke details afgewerkt.
Voor die tijd waren de woningen modern met een toilet
en stromend water. Eigen voorzieningen zoals scholen
waren er niet, maar wel twee groentewinkels en een tabakszaak. De bewoners van het Rode Dorp vormden een
hechte, zij het gesloten gemeenschap. Het was een dorp
in de stad met een eigen visvereniging, die jaarlijks een
groot feest organiseerde.

Bouwen en dempen
De monumentale villa ´Huize ‘Elizabeth’ werd in 1919
aan het Van Bergen IJzendoornpark 22 gebouwd. Het
uit rode baksteen opgetrokken huis heeft een vrijwel
rechthoekige plattegrond en gaat schuil onder een overstekend dak. De hoofdingang heeft een forse luifel met
pannendak waarop twee gestileerde leeuwenbeelden,
die het huis ‘bewaken’. Van 1959 tot 1967 deed de villa
dienst als verpleegtehuis voor 25 langdurig zieken. Op
de plaats van de laatste grote buitentuin in Nieuwe Park
werd in 1921 de Van Swietenstraat aangelegd. Aan beide
zijden van de straat verrezen ruime herenhuizen in een
stijl, die baksteenexpressionisme wordt genoemd.
Na nieuwbouw aan de Turfmarkt werden de Gereformeerde Kerk A aan de Kattensingel en de bijbehorende
kosterswoning in 1931 verkocht. Vijf jaar later werd de

Huize ‘Elizabeth’ uit 1919 (Collectie N. Habermehl)

Stationspleinkerk met pastorie en kosterswoning tegenover het station gebouwd. Hier kerken de bevindelijk
gereformeerden, bij wie de persoonlijke band met God
centraal staat. Het gebouw heeft een karakteristieke
vorm, dankzij de steile daken en het spitse met koper
beslagen klokkentorentje.
De Jan Verzwollewetering, die een steeds groter ostakel begon te vormen, werd in 1938 gedempt. Daarmee
verdwenen de bruggen in de Spoorwegstraat, de Crabethstraat, de Van Swietenstraat en de Van Strijenstraat.
Ter plaatse werd een hoofdriool aangelegd, dat doorliep
tot het gemaal aan het einde van de IJssellaan. Nog datzelfde jaar bouwde de Goudse Verzekering Maatschappij
op de plaats van café-hotel-restaurant ‘La Station’ haar
hoofdkantoor. In 1940 kreeg de Spoorwegstraat, sedert
1948 Spoorstraat geheten, een tunnel. Op 6 november
1944 bombardeerden de geallieerden de spoorlijn bij
Gouda. Daarbij werden het station en het bijbehorende
emplacement zwaar beschadigd.

Goudsche Machinefabriek breidt uit
In 1914 liet J.G. Hupkes door aannemer H.J. Nederhorst
op de hoek van de Kattensingel en de Van Strijenstraat
een nieuw pand neerzetten. Hierin werden het kantoor
en de tekenkamer ondergebracht. Rond diezelfde tijd
werd de fabriekshal aan de zijde van de Kattensingel
voorzien van een neoclassicistische voorgevel met pi-

Hoofdkantoor Goudsche Verzekeringen uit 1938 (Collectie N. Habermehl)

Transformatorgebouw uit 1943 (foto Nico J. Boerboom)

lasters, een balustrade en een door ramen geﬂankeerd
poortgebouw met bovenlicht. Hierbij bleef het niet. Regelmatig moest het bedrijf worden uitgebreid om aan de
vraag te kunnen voldoen.
In 1936 wist directeur Hupkes beslag te leggen op de
wasserij die naast de fabriek lag. Dat bood voorlopig
voldoende perspectief om te kunnen uitbreiden. Aanvankelijk wist het bedrijf zich tijdens de oorlog staande
te houden, maar in 1944 kwam hieraan een einde toen
de bezetter de materiaalkraan dichtdraaide en een deel
van het machinepark op transport naar Duitsland zette.
Omdat inmiddels ook een aantal arbeiders in Duitsland
tewerk was gesteld, werd de productie noodgedwongen
stopgezet. Wel werden nog reparatiewerkzaamheden
verricht.

en is direct beïnvloed door de beroemde Amerikaanse
architect Frank Lloyd Wright, die onder meer het Guggenheim Museum in New York ontwierp. Ook de gevels
worden gedomineerd door horizontale elementen, zoals
het brede betonnen bordes tegen de voorgevel en de lateien boven de openingen. Die openingen zijn overigens
na het naar binnen brengen van de benodigde apparatuur dichtgezet. Achter het hoofdgebouw ligt een kleine
werkplaats van later datum. Deze is evenwel in dezelfde
stijl gebouwd. Er zijn plannen om in het transformatorgebouw een kantoor te vestigen.

Karakteristiek transformatorgebouw
Het karakteristieke transformatorgebouw aan de Kanaalstraat 1a werd in 1943 neergezet om een koppeling tussen de elektriciteitscentrales van enkele plaatsen uit de
omgeving met Gouda mogelijk te maken. Van het vrijstaande gebouw, dat is opgetrokken uit gele baksteen,
verschillen het voorste en achterste deel in hoogte. Beide delen hebben een ver overstekend plat dak, waarvan
het hoogteverschil wordt benadrukt door een opbouw,
die is voorzien van een gebogen dak. Dit spel met lijnen en vlakken is typerend voor het Nieuwe Bouwen

‘Duivenkoning van Gouda’
In Nieuwe Park woonde onder anderen C.A.M. Spruijt,
ook wel bekend als de ‘duivenkoning van Gouda’. Na zijn
huwelijk in 1922 kocht hij het nieuw gebouwde huis Van
Beverninghlaan 36 met het bijbehorende perceel grond
van 3.000 m². Op het terrein achter zijn huis bouwde hij
duivenhokken en zo ontstond het befaamde duivenpark.
Gemiddeld waren er zo’n 5.000 duiven te vinden. Eenmaal in de veertien dagen was het park op zondag open.
Met bussen tegelijk kwamen duivenliefhebbers uit heel
Europa naar Gouda. De bezoekers liepen dan een uur
of drie langs de zeventig volières. Spruijt organiseerde
ook wedvluchten. Daarnaast hield hij tentoonstellingen.
Om zijn hobby te kunnen ﬁnancieren, schreef Spruijt, in
het dagelijks leven directeur van drukkerij Koch en Knut-
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Duivenhokken achter de woning Van Beverninghlaan 36 (Collectie
C.A.M. Spruijt)

tel, meer dan twintig handboeken en brochures over
het houden en fokken van duiven. Thans herinnert niets
meer aan het eens wereldberoemde duivenpark.

Woningen en woonwagens
Tussen het Rode Dorp en de Winterdijk verrezen van
1956 tot 1958 zeven blokken split-level woningen van
drie bouwlagen onder een plat dak, bekend als de ‘blokwoningen’. De onderbouw is ingericht als berging. De
‘Blokwoningen’ uit 1958 (foto Nico J. Boerboom)

portieken zijn iets uitgebouwd en aan de achterzijde zijn
balkons aangebracht. Op een lage borstwering na zijn
de huizen aan de voor- en achterzijde vrijwel volledig
voorzien van glas. Vanwege aanhoudende lekkage zijn
over de platte daken later daken met een ﬂauwe helling
gebouwd. De huizen, die haaks op de Winterdijk staan,
hebben een openbare groenstrook als gemeenschappelijke tuin. Al jaren worden de vrijkomende huurwoningen
door de huidige eigenaar, woningcorporatie ‘Woonpartners’, verkocht. In 2009 was ongeveer de helft in het bezit van particulieren. De straten dragen de welluidende
namen van romanﬁguren uit de negentiende eeuw als
Max Havelaar, Jan Compagnie en Eline Vere. In de jaren
zestig zijn langs de Winterdijk voor de werknemers van
Unilever de zogenaamde ‘Unileverwoningen’ gebouwd.
Evenals de ‘blokwoningen’ betreft dit kleinschalige woningbouw.
Begin jaren zestig werden de daken en ramen van de
woningen in het Rode Dorp gerenoveerd. Ook de elektriciteits- en de waterleidingen werden vervangen. Bovendien kregen de woningen een douchecel. Deze werd
naar keuze boven of beneden geplaatst, of in de houten aanbouw. In de jaren tachtig klaagden de bewoners
over tocht en kou. Bij een grote onderhoudsbeurt kregen
de woningen dubbel glas. Bovendien werden de gevels
voorzien van een isolerende laag. Daarvoor moest wel
een ‘prijs’ worden betaald. Bij het plaatsen van isolatieglas veranderde de indeling van de raampartijen: hoog
doorgetrokken ramen zonder roedeverdeling. Verder
verdween het fraaie metselwerk achter de isolatielaag.
In 1994 was de keuze ‘renoveren of nieuwbouw’. In overleg met de bewoners werd besloten tot nieuwbouw over
te gaan. In 2007 vertrokken de laatste bewoners. Korte
tijd later werd het Rode Dorp, bakermat van de sociale
woningbouw in Gouda, gesloopt.
Ook woonwagenbewoners kregen een plek in Nieuwe
Park. Om de Goudse woonwagenbewoners beter te laten
integreren, wilde de gemeente hen conform het provinciaal beleid huisvesten op kleine woonlocaties. Vandaar
dat de gemeente in 1994 ten noorden van het hoofdkantoor Civiele Werken van de Bataafsche Aanneming
Maatschappij (bam) aan de H.J. Nederhorststraat vijftien

Station uit 1948 (Collectie N. Habermehl)

Voorzijde van het station uit 1984 (foto Nico J. Boerboom)

plaatsen inrichtte voor bewoners van het woonwagencentrum aan de Goudkade. Een deel van de bewoners
vond de plekken op dit Nieuwe Parkerf te klein. Bovendien voldeden ze in hun ogen niet aan de wettelijke normen. Dat leidde tot de nodige ongenoegen tussen de
bewoners en de gemeente. Uiteindelijk werd het terrein
in nauw overleg met de bewoners opnieuw ingericht.
Dat ging wel ten koste van het aantal plaatsen: twaalf in
plaats van de oorspronkelijke vijftien. Achter het terrein,
met een fraai uitzicht op het laatste stukje oude Winterdijk, heeft de gemeente een vissteiger en een ontmoetingsplaats voor de bewoners aangelegd.

in Nederland. Bij gebrek aan volume kreeg het station
een monumentale kroonlijst. Op het middelste bouwdeel stond een klok, aan weerszijden geﬂankeerd door
klassieke godinnen, gemaakt door Jo Uiterwaal. Op de
zijvleugels werden van dezelfde kunstenaar beelden van
Goudse ambachten geplaatst.
Aansluitend op de renovatie van het station werd in
1949 een rechtstreekse verbinding tussen het station en
de Kleiweg tot stand gebracht: de Vredebest. Hiertoe
werd een doorbraak in de singelwand van de Kattensingel gemaakt, wat ten koste ging van sociëteit ‘Vredebest’, voorheen uitspanning en kofﬁehuis ‘De Romein’.
Slechts de naam bleef behouden. Langs de oostzijde van
de Vredebest kwam een rij winkels met bovenwoningen
tot stand.
In 1984 werd een nieuw station gebouwd naar een
ontwerp van architect M.W. Markenhof. Het station
kreeg evenals zijn voorganger één laag en werd voorzien van drie kleine en twee grote tongewelven, die de
beide ingangen overspannen. In de boogvelden werden
vijf beelden uit 1948 herplaatst. De perronoverkapping
bleef grotendeels bewaard. Hierin zijn de sporen van het
bombardement uit 1944 nog zichtbaar aanwezig. Het
overdekte busstation werd in 2002 wegens bouwvalligheid gesloopt.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide de Goudse Verzekering Maatschappij uit tot een onderneming met meer

Herstel en nieuwbouw station
Gouda vormde een belangrijk knooppunt van spoorlijnen, die liepen van Rotterdam en Den Haag naar het achterland. Dat was ook de reden waarom het station en het
naastgelegen emplacement tijdens de oorlog meerdere
malen door de geallieerden werden gebombardeerd. Na
de oorlog werd het zwaar gehavende station onder handen genomen door architect Sybold van Ravesteyn, die
het verbouwde tot een gebouw met één verdieping. Het
hoofdgebouw werd aan beide zijden voorzien van bijgebouwen, die dienden als ﬁetsenstalling (links) en wachtkamer voor buspassagiers (rechts). Tevens werd een
overdekt busstation aangelegd, het eerste in zijn soort
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dan vierhonderd werknemers. Door deze groei raakte
de huisvesting te klein. Vandaar dat het kantoor van ‘De
Goudse’ tegenover het station moest wijken voor het in
1980 opgeleverde gebouw ‘De Zwaluw’, dat bijna volledig bezit van het Crabethpark heeft genomen. In 2000
behoorde het bedrijf tot de middelgrote verzekeraars in
Nederland.
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Van machinefabriek naar stadswoningen
De Goudsche Machinefabriek pakte na de bevrijding de
draad voortvarend op. Regelmatig vonden uitbreidingen
plaats, die ten koste gingen van de woningen aan de
westkant van de Van Strijenstraat en een aantal huizen
aan de Kattensingel. Rond 1988, er waren toen 140 mensen bij het bedrijf werkzaam, besloot de directie wegens ruimtegebrek over te gaan tot nieuwbouw op het
industrieterrein Coenecoop in Waddinxveen. Dit bood
optimale mogelijkheden voor een gunstige situering van
de productieruimten ten opzichte van de kantoren. Bijkomende voordelen waren de betere bereikbaarheid en
- niet onbelangrijk zoals de geschiedenis leerde - voldoende mogelijkheden tot uitbreiding.
Half oktober 1990 verliet De Goudsche Machinefabriek
het oude complex aan de Kattensingel. Korte tijd later
werden de fabrieksgebouwen afgebroken. In 1994 vond
de bebouwing plaats van het eerste deel van het vrijgekomen terrein: appartementen langs de Kattensingel
en woningen langs de Van Strijenstraat en de Van Vreumingenstraat. In 2010 en 2011 wordt op deze locatie en
op die van zeepfabriek ‘Gouda’ de nieuwbouwprojecten
‘Gouds MagniFiek’ en ‘De Abessijn’ gerealiseerd. Het
project ‘Gouds MagniFiek’ bestaat uit vier villa’s en 32
stadswoningen met tuin en dakterras. De stadswoningen
worden gebouwd in de vorm van een hof, begrensd door
de Lepelaerstraat, de Van Strijenstraat, de Van Vreumingenstraat en de Verspuystraat. Langs de Kattensingel, op
de plaats van het kantoor van de zeepfabriek, wordt het
project ‘De Abessijn’ gerealiseerd, bestaande uit elf appartementen.

Wasserijen verdwijnen
Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal wasserijen
gestaag af. De ontwikkeling van chemische reinigingsmiddelen maakte de bedrijfstak minder afhankelijk van
schoon oppervlaktewater. Bovendien kregen de Nederlandse huishoudens de beschikking over wasmachines.
Gezinnen die ‘de was de deur uit deden’ werden zeldzamer en de wasserijen concentreerden zich steeds meer
op de industriële reiniging in opdracht van bedrijven en
instellingen. In de jaren zeventig sloten de laatste wasserijen hun poorten.
In 1974 heeft de Oudheidkundige Kring (thans Historische Vereniging) ‘die Goude’ uit eigen middelen 10.000
gulden aangewend om het reliëf en fresco van ‘De Drie
Notenboomen’ te laten opschilderen. Deze schenking
was bedoeld als een aanmoediging op de voorgenomen
restauratie van het pand door de nieuwe eigenaar, de gemeente Gouda. Dit zou echter nog meer dan dertig jaar
op zich laten wachten. Links van de ingang bevindt zich
nog een klein, witgepleisterd bedrijfspand, dat eveneens
is gerestaureerd. Het achterterrein, waar zich vroeger de
bleek moet hebben bevonden, is overwoekerd door onkruid.

Gouwezicht, Gouwespoor en Gouwehoek
Nieuwe Park West omvat het Gouwezichterrein en de
bedrijventerrein Gouwespoor en Gouwehoek. Op de
voormalige Enecolocatie, thans Gouwezicht geheten,
hebben de afgelopen periode ingrijpende veranderingen
plaatsgevonden. Duidelijk aanwezig is het kerkgebouw
uit 2008 van de Gereformeerde Gemeente, vanwege de
hoge opvallende kap in de volksmond wel ‘de mijter’
genoemd. De kerkzaal telt maar liefst 1.300 zitplaatsen,
tien vergaderruimten en een inpandige kosterswoning.
Daarnaast ligt sedert 2005 het politiebureau Centrum
West, uitgerust met een cellencomplex. Achter het politiebureau wordt een vestiging van supermarkt Hoogvliet
gebouwd. Deze vestiging vervangt de supermarkt aan
de Ferdinand Huyckstraat. Verder is op deze locatie het
hoofdkantoor van Oasen drinkwater gevestigd. Om de
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De Goudse Waarden, afdeling vmbo, aan de Kanaalstraat (Collectie N. Habermehl)

bereikbaarheid van het terrein te vergroten, wordt thans
de Burgemeester van Hofwegensingel aangelegd. Deze
weg loopt vanaf het kruispunt bij de Steve Bikobrug door
het moerasgebied tussen het kantoor van de bam en het
politiebureau om vervolgens achter het cellencomplex
linksaf te buigen het terrein op.
Ten westen van Gouwezicht, op de plaats van de gebouwen van de Melkunie en de sportvelden waar voetbalvereniging ‘Gouda’ in 1959 en 1960 haar grootste successen behaalde en ook ‘Jodan Boys’ lange tijd voetbalde,
ligt sedert 1999 bedrijventerrein Gouwespoor. Langs
wegen met namen als Keerkring, Meridiaan, Noordpool,
Zuidpool, Evenaar, Globepad, Noordelijk Halfrond en
Zuidelijk Halfrond zijn fraai vormgegeven kantoor- en
bedrijfspanden gesitueerd. In 2001 is daar ook de brandweerkazerne gevestigd. Het gebouw biedt plaats aan
zo’n 20 brandweervoertuigen, de 24-uurs uitrukdienst
en kantoorpersoneel. Verder zijn er in het pand instructielokalen aanwezig.

Tussen de spoorlijnen en de Nieuwe Gouwe Oostzijde,
ligt het bedrijventerrein Gouwehoek. Bij het Muizengat,
de nauwe doorgang onder het spoorwegviaduct bevinden zich nog twee blokjes woningen uit 1911. Na de
openstelling van het veel bredere Hamstergat werd het
Muizengat voor het doorgaand verkeer afgesloten.

Onderwijs voor de jongeren
Langs de Winterdijk liggen drie scholen: de afdeling
vmbo van ‘De Goudse Waarden’, ‘Het Segment’ en ‘Park
& Dijk’. De afdeling vmbo van de christelijke scholengemeenschap ‘De Goudse Waarden’ kent vier leerwegen,
waarvan er twee op de locatie Winterdijk 10 worden
verzorgd: de theoretische en de gemengde leerweg. De
twee andere, meer praktisch georiënteerde leerwegen
en het praktijkonderwijs worden verzorgd op de locatie
Kanaalstraat 31. ‘Het Segment’, een openbare regionale
school voor praktijkonderwijs, is sinds eind 2005 tijde-
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lijk gehuisvest in ‘De Rietgors’ aan de Winterdijk 14. Dit
gebouw was met het vertrek van de afdeling vmbo van
het Antoniuscollege vrijgekomen. Naar verwachting zal
de nieuwbouw aan het Van Bergen IJzendoornpark 45 in
de loop van 2010 worden opgeleverd. Daarna wordt ‘De
Rietgors’ gesloopt. Er zijn plannen om op de vrijkomende plek drie scholen voor speciaal onderwijs te vestigen:
de Samuëlschool, De Ark en de dagopvang Gemiva. ‘Park
& Dijk’ is een christelijke scholengemeenschap voor speciaal basisonderwijs. Met het in gebruik nemen van de
nieuwe vleugel in 2009 is de school als unielocatie gehuisvest aan de Winterdijk 6. Aansluitend is de Parklocatie aan het Van Bergen IJzendoornpark afgestoten. In
september 2010 is de keramiek- en lasopleiding van de
Stichting Bevordering Beroepsopleidingen (SBB) Gouda
verhuisd naar de voormalige openbare school voor speciaal basisonderwijs ‘Het Spectrum’ aan het Van Bergen
IJzendoornpark 49.

Zorg voor de ouderen
Huize Gouwestein werd begin 1956 als rusthuis in gebruik genomen. Het complex met de kenmerkende kapel
en toren kenmerkte zich door een sobere schoonheid.
De bewoners van 65 jaar en ouder genoten in de begintijd een redelijke gezondheid en konden zichzelf verzorgen. Daarop waren de voorzieningen afgestemd. Tussen
1974 en 1976 vond een ingrijpende renovatie plaats. Drie
wooneenheden werden samengevoegd tot twee, waarbij
elke nieuwe wooneenheid een eigen keukentje, toilet en
douche kreeg. De oude ziekenboeg werd ontmanteld en
vervangen door een modern ingerichte ziekenafdeling,
terwijl de keuken van het huis nieuwe apparatuur kreeg.
Na verloop van tijd veranderde het rusthuis zich tot een
zorgcentrum met 134 plaatsen. Om aan de toegenomen
vraag naar zorg te kunnen voldoen en de bewoners meer
ruimte te bieden, vond van 2008 tot 2010 nieuwbouw
plaats. Vanuit het zorgcentrum vindt ook dienstverlening
plaats aan senioren die in de omgeving wonen, onder
meer in de wooncomplexen ‘Het Binnenhof’ (1989) en
‘Gouwestaete’ (2010). In Huize Winterdijk, gebouwd in
het midden van de jaren zeventig, wonen zo’n 155 oude-

ren zelfstandig in een ﬂatwoning. Het is een zorgcentrum
op reformatorische grondslag. Nieuwbouw vindt plaats
in 2010. Van een andere orde is het Thomashuis aan de
Winterdijk 4, een ruime bungalow met tuin, waarin mensen met een verstandelijke beperking een zo zelfstandig
mogelijk bestaan leiden.

Toekomstige ontwikkelingen
Nieuwe Park is volop in ontwikkeling. Langs de Kattensingel worden op de plaats van de voormalige Goudsche Machinefabriek woningen gebouwd. Achter het
politiebureau verrijst een supermarkt. Op de plaats van
het Rode Dorp zijn nieuwe woningen gepland. Naar verwachtingen start de bouw van deze huizen in 2011. In de
Spoorzone, een smalle strook langs de spoorlijn Rotterdam-Utrecht van het Hamstergat tot en met het Albert
Plesmanplein, komen kantoren, woningen, onderwijsinstellingen en een stadskantoor. Het project ‘Leisurelocatie Hamstergat’ voorziet in de realisatie van voorzieningen voor vrijetijdsbesteding en ontspanning, waaronder
een discotheek. Van recente datum is het plan tot herontwikkeling van het gebied rond de Vredebest. Het plan
voorziet in de realisatie van een nieuw attractief winkel- en woongebied. De voorgenomen verbinding van de
Burgemeester Mijssingel via een spoortunnel met de in
aanleg zijnde Burgemeester van Hofwegensingel zal op
termijn de bereikbaarheid van de bedrijfsterreinen sterk
verbeteren. Nieuwe Park kent een actief wijkteam dat
over al deze plannen nauwe contacten met de gemeente
onderhoudt en de bewoners informeert over de ontwikkelingen in hun wijk. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten
of via de wijkkrant en de website.
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Zorgcentrum Gouwestein uit 2010 (foto Nico J. Boerboom)
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Imelda van der Linden

Michiel de Ruiter, Maarten Tromp en Piet
Hein; nog steeds worden zij beschouwd als
nationale zeehelden. Maar naast dit illustere gezelschap zijn er nog andere zeehelden, weliswaar wat minder bekend, maar in
hun tijd zeer populair. Een daarvan is Johan
Arnold Zoutman uit Reeuwijk. In museumgoudA is een bescheiden selectie te zien van
kleinoden die verwijzen naar deze streekgenoot.
Zoutman werd geboren in 1724. Zijn geboortehuis, buitenplaats ‘Cantwijk’, stond vlakbij de huidige Reeuwijkse
brug. Op zijn dertiende jaar begon hij zijn carrière als
marineman bij de Amsterdamse Admiraliteit. Vele jaren
later, inmiddels opgeklommen tot de rang van schoutbij-nacht, verwierf hij eeuwige roem tijdens de slag bij de
Doggersbank in de vierde Engelse oorlog (1780-1784).
Het gebeurde allemaal op 5 augustus 1781, toen hij met
zijn eskader een konvooi koopvaardijschepen naar de
Oostzee begeleidde. In de buurt van de Doggersbank
stuitten zij onverwacht op een Engels eskader. Tot hun
schrik vermoedelijk, want de Engelsen beschikten over
een sterke oorlogsvloot die op alle zeeën gevreesd werd.
Na wat wederzijdse uitdagingen en beledigingen kwam
het tot een zeeslag. Zoutman met zijn veel lichtere en
minder goed uitgeruste schepen moet gedacht hebben:
“Wie niet sterk is moet slim zijn” en hij heeft de snellere

Penning ter herinnering aan de slag op de Doggersbank. Links een altaar met onderscheidingen. Zichtbaar ook de logo’s van de wic en de
voc, zinnebeelden van de koophandel, waarvoor Nederland de strijd
voert. Rechtsonder de Hollandse leeuw klimmend over een anker en oorlogstuig. De teksten luiden: ‘Door beledigingen gedwongen’ en ‘ Op Doggersbank, 5 aug. 1781’. J.G. Holtzhey. (foto I. van der Linden)

Miniatuur met portret van Johan Arnold Zoutman. Olieverf op ivoor.
Einde achttiende eeuw (foto I. van der Linden)

Gedicht van dichter/metselaar
Jan Helmer uit 1812:
Men zegt, dat, toen de Brit, stoer op zijn overmacht,
Bij Doggersbank ’s Lands vloot dacht weerloos
te verrassen,
De Ruiters’ schim met kracht opdenderde uit
de plassen.
En, als een sterke God rondwarend door de vloot,
De kracht van Zoutman sterkte en ons bijstand bood.

wendbaarheid van zijn kleine schepen gebruikt om de
vijand te bestoken. Na een urenlange strijd waren zowel
de Engelse als de Hollandse vloot ﬂink gehavend en waren er vele tientallen doden en gewonden te betreuren.
De zeeslag eindigde onbeslist omdat de twee eskaders
zich ongeveer gelijktijdig terugtrokken, met als gevolg
dat beide landen de overwinning claimden. Toen Zoutman terugkeerde op Texel, overigens zonder zijn missie
naar de Oostzee te hebben kunnen voltooien, werd hij
als nationale held binnengehaald, en bleef dat nog vele
jaren tot ver na zijn dood in Den Haag in 1793. De slag bij
Doggersbank was de laatste zeeslag onder de Republiek
der Zeven Verenigde Provinciën en luidde ook het einde
van de voc en van de Nederlanden als grootste zeevarende natie in.
Het eerbetoon dat Zoutman en zijn manschappen
tijdens en ook na hun leven ten deel viel was overweldigend. Onderscheidingen werden hem uitgereikt door
Stadhouder Willem V en de Staten Generaal. Voor alle
manschappen was er een speciaal ontworpen eremedaille en een ‘bonus’. En het volk? Zij eerden hun zeehelden met optochten, ontvangsten, gedichten*, prenten
en zelfs met toneelstukken. De vrouwen bonden zijden
linten om hun hoed met de naam van Zoutman erop!
Zoutman’s naam is later ook verboden aan een fort,
een marineschip, evenals aan heel wat Nederlandse
straten en wegen, waaronder in Gouda en Reeuwijk.
Zoutman ligt begraven in de grote kerk van Geertruidenberg in het familiegraf van de familie van Heusden, zijn
schoonfamilie.
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Breipenschede. De zilveren schede is versierd in stampwerktechniek wordt
toegeschreven aan Isaac Lingenaar 1781. Te zien is o.a. een met een strik
bekroonde medaillon met het borstbeeld van schout-bij-nacht Zoutman
in admiraalsuniform. De schede kan met het oog aan de kleding worden
vastgemaakt. (foto I. van der Linden)
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Paul Begheyn SJ

Gouda heeft enkele belangrijke jezuïeten
voortgebracht. Tussen 1545 en 1755 traden
dertig Gouwenaars tot de jezuïetenorde
toe. De beroemdste van hen was Claes Florisz, beter bekend onder zijn Latijnse naam
Nicolaas Goudanus. Hij werd in 1517 in Gouda geboren. In 1545 sloot hij zich aan bij de
Jezuïetenorde. Hieronder volgt het opzienbarende levensverhaal van Nicolaus Goudanus.
Op 31 augustus 1534 liet Claes Florisz uit Gouda zich als
student inschrijven aan de universiteit van Leuven, waar
hij lid werd van de pedagogie ‘Het Vercken’, een van de
gebouwen die studenten huisvestten.1 Hij kwam uit een
arme familie, waarover weinig meer bekend is dan dat
hij minstens één broer had, en dat zijn moeder in 1559
nog in leven was. Op 22 maart 1537 voltooide hij zijn
studies als baccalaureus in de theologie, en omstreeks
hetzelfde jaar ontving hij de priesterwijding. In Leuven
verkondigde hij de Heilige Schrift, totdat de universiteit
hem tussen 1541 en 1545 voordroeg als pastoor te Bergen op Zoom. Daar werd hij ook geestelijk leidsman van
markiezin Jacqueline de Croy, de weduwe van de heer
van Bergen op Zoom. Claes Florisz – die inmiddels meer
bekend stond onder de Latijnse naam Nicolaus Goudanus, soms ten onrechte als Gaudanus - was een succesvol predikant. Hij trok toehoorders tot uit Antwerpen toe
en blies de plaatselijke katholieke kerk weer nieuw leven

Claes Floriszn. Beter bekend als Nicolaus Goudanus (collectie Begheyn SJ)

in. Tijdens een bezoek aan Leuven maakte hij kennis met
Cornelis Wischaven, een Vlaamse priester die kort tevoren toegetreden was tot de in 1540 gestichte Broederschap van Jezus, beter bekend als de Sociëteit van Jezus
of jezuïetenorde. Goudanus, getypeerd als ‘een zeer geleerd, innemend en vroom man, die blaakte van ijver om
de zielen te helpen’, voelde zich zeer tot deze nieuwe
religieuze gemeenschap aangetrokken. Hij sloot er zich
in het voorjaar van 1545 te Leuven bij aan. Daarmee werd

1. Tenzij anders vermeld zijn de gegevens ontleend aan mijn onuitgegeven biograﬁe Nikolaas Florisz Goudanus, Nijmegen 1966; Paul
Begheyn, ín: Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Roma/
Madrid 2001, 1790-1791.
2. Petrus Canisius stierf in Fribourg op 21 december 1597.

armoede, kuisheid gehoorzaamheid aan de orde en gehoorzaamheid aan de paus. Deze laatste gelofte maakte
het mogelijk jezuïeten in te zetten op elke plaats waar de
paus dat nodig en nuttig acht. Dit was een uitverkiezing
die aan slechts weinigen was voorbehouden. Een karakterisering van die vier geloften in een document uit hetzelfde jaar 1550 biedt als het ware een beschrijving van
Goudanus’ levensloop: ‘Zij die zich als eersten in deze
Broederschap aaneensloten [...] legden deze vierde gelofte af, opdat de Paus hen zou verspreiden tot grotere
eer van God en overeenkomstig hun eigen bedoeling om
de wereld rond te trekken, en opdat zij, als zij ergens de
gewenste vrucht niet zouden oogsten, vandaar telkens
naar een andere plaats zouden kunnen gaan, altijd op
zoek naar Gods grotere eer en het heil van de zielen.’
Goudanus ontving een nieuwe bestemming: hoogleraar
aan de in treurige staat verkerende universiteit van Ingolstadt in Beieren. Met het oog daarop promoveerde hij in
augustus 1550 tot doctor in de theologie aan de universiteit van Bologna. In Ingolstadt ontmoette hij zijn landgenoot Petrus Canisius. Goudanus gaf er colleges over de
Romeinenbrief en de Ethica van Aristoteles, preekte, bezocht zieken en gevangenen, en organiseerde openbare
disputen. De perspectieven in Ingolstadt waren echter
ongunstig, zodat de twee Nederlanders in maart 1552
vertrokken naar Wenen. Daar konden zij vruchtbaarder
werken in het college, waar Rooms-koning Ferdinand
om gevraagd had. Hij hoopte met goed onderwijs, met
name in de universiteiten in zijn rijk, de kwaliteit van het
katholieke geloof te verbeteren. Goudanus gaf aan de
Weense universiteit colleges over het boek Genesis en
de Romeinenbrief, maar moest zijn taken aan anderen
overdragen toen hij acht maanden lang te lijden had van
de vierdaagse koorts, een ziekte die lijkt op malaria. Behalve met een slechte gezondheid had Goudanus ook te
kampen met een regelmatig terugkerende melancholie.
Met vaderlijke bezorgdheid schreef Ignatius hem in 1553
een brief over de gave der tranen, die in de zeer uitvoerige correspondentie van Ignatius een bijzondere plaats
inneemt. Maar evenals in Ingolstadt leek de inzet van
de jezuïeten aan de Weense universiteit weinig effect te
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hij de tweede Nederlander die jezuïet, na de Nijmegenaar Peter Kanis of Canisius.
Deze Petrus Canisius was in mei 1521 in Nijmegen geboren. Hij trad op 8 mei 1543 tot de jezuïetenorde toe.
Hij is de auteur van een zeer invloedrijke en veel vertaalde catechismus, waarmee hij de meest gepubliceerde
Nederlandse schrijver uit de geschiedenis is geworden.
Hij was een talentvol bestuurder, organisator, theoloog
en pedagoog. Hij werd in 1925 heilig verklaard. Vele instellingen in Nederland en daarbuiten dragen of droegen
zijn naam. Ook in Gouda werd een school naar hem vernoemd. Dit was de inmiddels opgeheven Petrus Canisiusmavo aan de Bernadottelaan. 2
Vanuit Rome liet Ignatius van Loyola, stichter van de
jezuïetenorde begin 1548 aan de markiezin weten dat hij
Goudanus bij zich wenste te ontbieden voor verdere vorming. Hoewel Goudanus liever in Bergen op Zoom wilde
blijven, ontkwam hij niet aan dit gebod. In Rome werden de kwaliteiten van Goudanus zozeer gewaardeerd,
dat hij samen met de Spaanse jezuïet Alonso Salmerón
werd aangewezen voor een gezantschap naar Polen,
waar de katholieke kerk in gevaar verkeerde. Toen dat
plan door het onverwachte overlijden van de opdrachtgever kwam te vervallen, belastte Ignatius Goudanus met
de oprichting van een college in Venetië, nu de jezuïeten ontdekt hadden hoe belangrijk een goede vorming
was voor geestelijkheid en leken. In maart 1550 vertrok
Goudanus met negen jonge jezuïeten naar het noorden.
Zij namen hun intrek in een armoedig onderkomen waar
zij een maand later het college openden met slechts
twintig leerlingen. Omdat zijn kennis van de Italiaanse
taal nog beperkt was, legde Goudanus zich vooral toe op
zielzorg onder het grote aantal Hollanders, Vlamingen en
Duitsers in de stad. Ofschoon zijn pastoraat weinig succesvol was, achtte Ignatius hem terdege geschikt om de
professie van vier geloften af te leggen, de geloften van
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sorteren gezien het zeer geringe aantal studenten dat de
colleges kwam volgen. Toch bleven de twee Nederlandse
jezuïeten er nog geruime tijd actief in wetenschap, pastoraat en catechese. Canisius, die al sinds begin 1550 de
noodzaak had ingezien van een katholieke catechismus,
kreeg samen met Goudanus van de Rooms-koning opdracht om een dergelijk boekje samen te stellen, hetgeen drie jaar in beslag zou nemen. In de lente van 1555
verscheen deze ‘grote catechismus’ te Wenen, die in
hetzelfde jaar liefst drie maal werd herdrukt. Het is het
meest gepubliceerde boek van een Nederlands auteur in
de geschiedenis.3
Goudanus, wiens gezondheid ernstig was aangetast in
het Weense klimaat, vertrok in maart 1557 naar Rome
om er deel te nemen aan de Algemene Vergadering van
de jezuïetenorde, die een opvolger moest kiezen voor
de in juli 1556 overleden Ignatius. Maar de oorlog tussen
de Spaanse koning Filips II en paus Paulus IV - die uit
weerzin tegen Spaans bestuur in Italië bondgenoot werd
van Frankrijk – zorgde voor uitstel, zodat Canisius en
Goudanus konden vertrekken naar Worms. Daar moest
op gezag van de keizer een godsdienstgesprek tussen
katholieken en protestanten plaatsvinden. Het was het
twaalfde sinds het ontstaan van de Reformatie. Het zou
ook de laatste poging zijn om de beide partijen met elkaar te verzoenen.4 Aan katholieke zijde waren er zes
sprekers (collocutores), onder wie Canisius, en zes assistenten (adiuncti), onder wie Goudanus. De protestantse
delegatie bestond uit een zelfde aantal sprekers, onder
wie Philipp Melanchthon (1497-1560), de rechterhand
van Martin Luther, en zeven assistenten. De vooruitzichten beloofden weinig goeds. In het katholieke kamp bestond weliswaar onderlinge eensgezindheid, maar verschillende deelnemers zagen weinig heil in de zoveelste
poging tot hereniging. Aan protestantse zijde bestonden
er heftige meningsverschillen tussen de geestverwanten
van Melanchthon enerzijds en de vijf aanhangers van Flacius Illyricus anderzijds. Na enkele dagen verbood Melanchthon hun om nog aan het gesprek deel te nemen.
Ten gevolge daarvan ontstonden er conﬂicten rond de
rechtsgeldigheid van de ingekrompen groep deelnemers.

Catechismus van Goudanus (collectie Begheyn SJ)

Pamﬂetten begonnen te circuleren waarin het mislukken
nu eens werd toegeschreven aan de katholieken, dan
weer aan de protestanten.
Goudanus merkte dat zijn gezondheid ten gevolge
van de wijd en zijd in Europa heersende tering verder
verslechterde. Van hogerhand kreeg hij toestemming
om naar de Nederlanden terug te keren. Hij reisde via
Keulen naar Bergen op Zoom, tot groot genoegen van de
thans bedlegerige gravin Jacqueline de Croy. Haar zoon,
markies Jan IV van Glymes, wilde samen met de Goudse
jezuïet nu de parochies in zijn territorium visiteren, op
verzoek van Willem van Oranje, die aldus zijn broer Lodewijk beter zou kunnen inlichten over geloofszaken.
In februari 1559 werden de plannen hiertoe nader uitgewerkt, en zo vertrok Goudanus via zijn geboortestad,
waar hij zijn moeder bezocht, naar Zeeland. Toen hij na
twee maanden al een groot deel van de parochies bezocht, werd hij opnieuw door ernstige ziekte overvallen,
zodat hij zijn werkzaamheden moest staken. Hij trok zich
terug voor herstel in Bergen op Zoom, en reisde na vijf
maanden door naar het jezuïetencollege in Keulen. Van
hieruit stuurde hij op verzoek van de bisschop van Luik
een rapport over diens geestelijkheid, die blijkens zijn

3. Paul Begheyn, Petrus Canisius en zijn catechismus. De geschiedenis
van een bestseller. Peter Canisius and his catechism. The history of a
bestseller, Nijmegen 2005.
4. P.J. Begheyn, ‘Nikolaas Goudanus en het godsdienstgesprek van
Worms in 1557’, Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in
Nederland 11, 1969, 12-53; B. von Bundschuh, Das Wormser Religionsgespräch von 1557, Münster 1988, 260-266.
5. M.J. Yellowlees, ‘Dunkeld en Nicholas de Gouda’s mission to
Scotland, 1562’, Innes Review 44, 1993, 48-57.

Goudanus’ gezantschap had tot gevolg dat vier jonge
Schotse edellieden in de jezuïetenorde traden en dat er
een Schots seminarie werd opgericht in Pont-à-Mousson.
Na zijn terugkeer uit Schotland vestigde Goudanus
zich in Leuven, waar hij belast werd met het geven van
een cursus over de praktijk van het pastoraat, waar uit de
wijde omtrek ongeveer 150 pastores naar toe kwamen.
Daarnaast wijdde hij zich aan de uitleg van de catechismus voor studenten, waarvan een manuscript bewaard
gebleven is, zij het met een verkeerde voornaam. In mei
1564 vertrok hij voor ongeveer een maand naar Holland,
waar hij onder meer zijn geboortestad bezocht om er te
preken, biecht te horen, raad te geven en sacramenten
toe te dienen. Een ooggetuigenverslag maakt melding van
zijn predicatie in de Sint-Janskerk: ‘Zo dikwijls Goudanus
in zijn geboortestad kwam preken, werd in opdracht van
pastoor Joost Bourgeois de preekstoel bekleed met zijden stoffen, en stroomde heel de stad toe om te komen
luisteren. Zeer velen stortten tranen, en allen applaudisseerden bij het horen van zijn preken.’ Zelfs de Goudse
historicus Ignatius Walvis, allerminst een vriend van de
jezuïeten, moest toegeven ‘dat Nicolaus een groot man
geweest is’.
Goudanus keerde terug naar Leuven waar hij op 10
november 1565 op zijn ziekbed overleed. In het overlijdensbericht werd over hem het volgende geschreven:
‘Te Leuven is – tot groot gemis van de universiteit aldaar – doctor Nicolaus Goudanus overleden, een man
met een opvallende eruditie en begiftigd met vroomheid, die zich zeer verdienstelijk
heeft gemaakt door prediking, heilige lessen en andere dienstwerken
van onze Sociëteit […] in Opper- en
Neder-Duitsland, en in Schotland,
dat hij als eerste der onzen als pauselijk gezant heeft betreden om de
koningin in haar taak te sterken en
te troosten.’ Zijn laatste woorden
waren: ‘God is genadig’.
Petrus Canisius
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persoonlijke inspectie hoognodig een verbeterde opleiding behoefde. Goudanus raakte ook betrokken bij de
oprichting van colleges in Leuven en Luik, die overigens
pas tot stand kwamen na zijn dood.
Hoezeer Goudanus tot in de hoogste kringen werd gewaardeerd, blijkt uit het feit dat paus Pius IV hem aanstelde tot pauselijk gezant. Hij moest in 1562 de twintigjarige katholieke koningin Mary Stuart in Schotland
gaan bezoeken. Voor deze zending trok hij drie maanden
uit.5 De ministers van koningin Elisabeth I waren allerminst ingenomen met de komst van de jezuïet, zodat
Goudanus genoodzaakt zag om zich te vermommen in
wereldse hofkleding, met zwaard, laarzen en hoed. De
audiëntie bij Mary Stuart vond in het grootste geheim
plaats, en sorteerde weinig effect. Een bezoek aan de
Schotse bisschoppen – het tweede doel van zijn reis –
vormde een grote teleurstelling, omdat dezen niet met
de gezant gezien wilden worden uit angst lijf en goed te
verliezen. Goudanus stuurde aan de paus drie rapporten
over zijn bezoek aan Schotland, waarin hij de benarde
situatie van de katholieken aldaar beschreef, en vervolgens adviezen gaf om de situatie te verbeteren: Allereerst diende de koningin een katholieke prins te huwen;
ten tweede moest zij katholieke raadslieden aanstellen;
ten derde moesten bisschoppen en prelaten hun functies
naar behoren vervullen; ten vierde moesten er colleges
worden opgericht waar jonge mensen katholiek gevormd
werden; ten slotte moest de Spaanse koning Engelse acties tegen de koningin zien te voorkomen. Die adviezen
werden slechts zeer ten dele gerealiseerd.
Inmiddels werd er in alle havens naar Goudanus gezocht, maar hij slaagde erin om zich vermomd als matroos in te schepen en terug te keren naar het vasteland.

Gouda in 1784. Een ‘duivelse’ schrijver
voor de prins ontmaskerd
Wim Knoops
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De rampzalig verlopende Vierde Engelse
Zeeoorlog (1780-1784) maakte op pijnlijke
wijze duidelijk dat de Republiek geen grote
Europese mogendheid meer was. De economie was in verval, het land verdeeld. Twee
kampen stonden tegenover elkaar: aan de
ene kant de orangisten, de aanhangers van
de stadhouder, en aan de andere kant de
patriotten, hervormingsgezinde burgers,
afkomstig uit de middengroepen in de samenleving, die de Oranjestadhouder Willem
V het liefst zagen vertrekken. Niet alleen
gaven zij hem als hoofd van leger en vloot
de schuld van alle nederlagen, ook vonden
zij dat zijn politieke en bestuurlijke veel te
groot was geworden.
Om de militaire macht van de stadhouder te breken, bepleitten de patriotten burgerbewapening. Zij richtten
exercitiegenootschappen en vrijkorpsen op. In Gouda
leidde de hervormingsgezinde regent mr. C.J. de Lange
van Wijngaarden een vrijkorps. De strijd om de geest
werd gevoerd in de politieke pers. Via eigen tijdschriften, kranten en pamﬂetten overspoelden de patriotten
het land met drukwerk waarin de stadhouder werd aangevallen en het eigen program werd uitgewerkt en aan
het publiek gepresenteerd. In 1784 was de politieke pers
dan ook het meest machtige wapen van de patriotten.

Titelplaat van deel I (1781) van De Post van den Neder-Rhijn. Gravure
van Iz. de Wit naar C. Geelen. (Fotocollectie uitgeverij De Bataafsche
Leeuw, Amsterdam 1987)

Anonieme schrijvers
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Het is dus niet overdreven om te zeggen dat de patriottenrevolutie voor het grootste deel werd gemaakt en
verspreid via de pers. Meest toonaangevend waren tijdschriften als De Post van den Neder-Rhijn en De Politieke
Kruyer. Aan orangistische kant kon men daar weinig van
belang tegenover stellen. Toch gebeurde dat zo af en toe
wel. De enorme omvang van de patriotse pers heeft historici lange tijd een goed zicht op de veel kleinere orangistische pers ontnomen. Wat te denken van de Na-Courant, een obscuur orangistisch blaadje uit 1784. Hierin
werd op felle – en soms wat onmachtige – wijze van leer
getrokken tegen de oppermachtige patriotten, onder
andere die uit Gouda.
Zijn we meestal goed geïnformeerd over de tijdschriften
en kranten zelf, over de schrijvers weten we veel minder
en heel vaak helemaal niets. De reden is dat de meeste
publicaties, artikelen en pamﬂetten anoniem of onder
schuilnaam verschenen. Dat had onder andere te maken
met de soms zeer felle toon. Beledigingen en verdachtmakingen waren niet van de lucht, de toon was hard
en vaak werd er keihard op de man gespeeld. Van onafhankelijke nieuwsgaring was geen sprake, de pers was
er om het eigen program uit te dragen en de tegenstander onderuit te halen. Toch zou het nuttig zijn iets meer
over die schrijvers te weten te komen. Wie waren zij?
Waarom schreven ze in de pers? Kunnen we, door die
mensen te leren kennen, wellicht meer te weten komen
over de politieke strijd van toen?
In zijn boek over de politieke cultuur in Nederland,
Patriots republikanisme, merkte S. Klein terecht op dat
we voor het achterhalen van de identiteit van een anonieme correspondent of pamﬂettist zijn aangewezen op
toevallige vondsten of op referenties van tegenstanders.1
De beide door Klein genoemde situaties deden zich voor
in Gouda, nadat in september 1784 een onbekende auteur een uiterst negatief verhaal over Goudse patriotten
had gepubliceerd. Door een reeks beschuldigingen van
een politieke opponent in De Politieke Kruyer van een
maand later te combineren met een recente vondst in

Het nut der burgerwapening. Eigenbaat, heerszucht, staatszucht, list en
huichelarij worden dankzij de bewapening der patriotse burgers verdreven. Gravure door A. Hulk (1785). (Trustees of the British Museum)

het Koninklijk Huisarchief, kon uiteindelijk de identiteit
van de schrijver worden achterhaald. Dit artikel gaat over
het ontmaskeren van deze uit Gouda afkomstige orangistische auteur.

Artikel in de Na-Courant en reactie in
De Politieke Kruyer
In september 1784 publiceerde de orangistische NaCourant een negatief getoonzet artikel over diverse
Goudse patriotten.2 Het artikel begon met de gebruikelijke tirade tegen de vrijkorporisten. Vervolgens kwam
de Latijnse school ter sprake. Enige (oud-) leerlingen van
die school zouden zich hebben misdragen, aldus de auteur. Onder hen de 18-jarige Nicolaas van Weede en de
17-jarige Lodewijk van Toulon.3

1. S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland
(1766-1787), Amsterdam 1995, p. 95
2. Na-Courant, nr. 6 van september 1784. Streekarchief Midden
Holland [samh], Archiefcollectie [AC] 200, Collectie Varia, nr. 285.
3. samh, AC 183, Archief Latijnse school, inv. nr. 15, Lijsten van leerlingen, 1769-1850.
4. samh, Gaardersarchief, 40e/80e penning Gouda, 1781.
5. Zie: J. Smit (ed.), Een regentendagboek uit de achttiende eeuw, Assen
1957, p. 711-712, 776-777.
6. Naamlyst van de heeren oﬃcieren, onder-oﬃcieren en schutters van
de onderscheiden detachementen, zo als dezelve zedert den 5. September 1786 te Utrecht ter adsistentie zyn ingerukt, Utrecht 1786 (Knuttel
21445), p. 22.
7. Knuttel 20115 en 20622. Van het tweede pamﬂet is het niet zeker
of Hoefnagel de schrijver was.
8. Utrechts Archief, Familiearchief Des Tombe, inv. nr. 624, Levensberigt van den heer mr. L. Toulon, p. 2.
9. Album promotorum Utrecht, 1 november 1786, p. 202.

Dit waren bepaald niet de ideale omstandigheden die
Van Weede nodig had voor zijn opstap naar een vroedschapszetel. Geld kon voor hem niet meer de weg naar
een politiek ambt banen.
In het begin van de jaren ’80 diende zich echter een
nieuwe mogelijkheid aan. De patriottenpartij was sterk
in opkomst. Van Weede besloot van koers te veranderen. In 1785 werd hij lid van de Patriottische Sociëteit.
Zoon Nicolaas, toen negentien jaar en student in de medicijnen te Utrecht, meldde zich aan bij het vrijkorps en
vertrok in september 1786 naar het door de stadhouder
bedreigde Utrecht.6
Die koerswijziging bleef niet onopgemerkt. Al in 1782
en 1783 stelde de bekende pamﬂettist Nicolaas Hoefnagel de politieke ommekeer van Van Weede in twee
pamﬂetten aan de kaak. Najaar 1782 verscheen als eerste Als ’t u Belieft een Aalmoesje, als ’t u beliefd mijn
lieve Doorluchtige Prins en Lieve Goede Erfstadhouder;
in 1783 verscheen De Goudasche en Utrechtsche Optica,
dat te zien is als een vervolg.7 Van Weede werd als een
politieke opportunist en draaikont door Hoefnagel neergesabeld.
De tweede jeugdige onverlaat, Lodewijk van Toulon,
was een zoon van de Goudse patriotse burgemeester mr.
Martinus van Toulon. Lodewijk van Toulon bezocht vanaf
zijn elfde de Latijnse school, die toen een voortreffelijke
naam had en een bloeiend bestaan leidde.8 Mede door
de kwaliteit van het onderwijs kon hij, naar zijn eigen
zeggen, al op zijn vijftiende (1782) naar de universiteit
van Utrecht voor de studie in de rechten. Hij voltooide
die op 1 november 1786. Hij was toen pas negentien jaar
oud.9
Terug naar de zomer van 1784. Waaruit bestonden de
misdragingen van de beide studenten? Allereerst waren
ze patriotsgezind, net als hun vaders. De Na-Courant
suggereerde dat beiden de universiteit van Utrecht niet
zozeer bezochten voor hun studie, ‘maar meest denkelijk om zig nog meer in ’t Nieuwe Patriotsche Utrechtsche
School van Mars te perfectioneeren, en in brutaliteiten
en debauches alle anderen te boven te gaan’. Wat ze te
Utrecht hadden opgestoken, brachten ze te Gouda in de
praktijk. In juni 1784 probeerden Van Weede en Van Tou-
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Nicolaas van Weede stamde uit een Utrechtse familie die van oudsher tot het orangistische kamp mocht
worden gerekend. Zijn vader, de fabrikant Jacob Justus
van Weede, werd in 1740 geboren te Utrecht en kwam
in 1761 naar Gouda, waar hij in 1765 poorter werd en in
de gereformeerde Janskerk met Petronella van Mechelen
trouwde. In 1766 werd hun enige kind Nicolaas geboren. Alle activiteiten van vader Van Weede waren op één
doel gericht: het verwerven van een politiek ambt, hetzij
rechtsom, hetzij linksom. Als aanloop daarheen vervulde
hij in de schutterij van Gouda de functies van vaandrig,
luitenant en kapitein (1766-1775). Bovendien was Van
Weede als eigenaar van een textielfabriek kapitaalkrachtig genoeg om in februari 1781 de burgemeesters een
hypothecaire lening van 11.700 gulden te verstrekken,
met als onderpand enige huizen en oofttuinen binnen
en buiten de stad.4 Een zetel in de vroedschap leek een
kwestie van tijd.
Toch kwam het er niet van. Van Weede deelde in de
economische malaise. Het ging bergafwaarts met zijn fabriek. Eind 1786 was er sprake van een schuld van 68.000
gulden en in 1787 hing de fabriek op de rand van faillissement.5 Het stadsbestuur wilde de onderneming, in
het belang van de stedelijke economie, niet failliet laten
gaan en besloot Van Weede ﬁnancieel te ondersteunen.
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lon verschillende leerlingen van de Latijnse school over
te halen zich bij het exercitiegenootschap aan te sluiten
en mee te doen aan de wapenhandel. Die benaming is
goed gekozen, want het Goudse vrijkorps bestond toen
nog niet. Wel oefenden enige schutters zich op vrijwillige
basis. Uit deze groep van ruim honderd personen kwam
in de zomer van 1785 het vrijkorps voort.
De leerlingen weigerden echter tot het exercitiegenootschap toe te treden, reden waarom ze door de twee
Utrechtse studenten ‘op de publicque straat, in ’t gaan
naar, het zij in ’t komen uit de School, gestadig voor
verdoemde Prinslui, Oranje b….. hebben gescholden,
Mr. Martinus van Toulon (1736-1818), burgemeester van Gouda in 1783,
1784 en 1787. In: Vaderlandsche historie (het vervolg op Wagenaar), deel
XVI, 296-297.(samh)

en allerleije molesten en dreigementen hebben aangedaan’. Ook de beide vaders en rector Vatebender kregen een veeg uit de pan. De directeur van de Latijnse
school Vatebender, een man met uitgesproken patriotse
sympathiën, stond erbij en keek ernaar, maar deed niets
om het te verhinderen. Logisch, want hij was ‘hun Leermeester in ’t nieuwerwetsch Patriottismus’ geweest.
Burgemeester Van Toulon deed evenmin iets en nam ze
zelfs nog in bescherming. En wat Nicolaas Hoefnagel in
1782 en 1783 had geschreven over de gewijzigde politieke opstelling van Jacob Justus van Weede, werd nu in
de Na-Courant bevestigd: ‘hij en zijn zoon, ja zelfs zijn
gantsche Famielje [hebben] het Nieuwe Patriottismus
[…] aangenomen, en [willen] nu als roet10 tegen den Prins
en zijn Vrienden […] zijn’. Verder verhaalde de onbekende auteur van enige jongemannen, catechisanten van
de zeer oranjegezinde dominee Metske, die op 8 maart
(de verjaardag van Willem V) met oranje kokardes op hun
hoed hadden gelopen, en om die reden door de baljuw
hardhandig waren aangepakt. Twee van die jongens werden met naam en toenaam genoemd: Arij de Mol, ‘die bij
zijn Ouders inwoont en sterk van Broeders en Zusters is’
en Jan Nieuwland. Bij dit ene artikel bleef het overigens
niet. Een tweede deel, in nr. 6 al aangekondigd, werd in
nr. 7 van de Na-Courant gepubliceerd, maar deze aﬂevering is helaas niet teruggevonden.

Informant voor Oranje
Hoe kon een volwassen schrijver weet hebben van gedetailleerde kwesties over leerlingen van de Latijnse
school? Was hij wellicht zelf Gouwenaar en had hij dan
een zoon op de school van Vatebender? Waarom was hij
zo goed bekend met de belevenissen van de kinderrijke
familie De Mol? Deze vragen waren in eerste instantie
niet te beantwoorden, omdat het artikel, zoals welhaast
gebruikelijk in die tijd, niet was ondertekend. De tekst
bood evenmin aanwijzingen, zodat de primaire vraag
naar het auteurschap aanvankelijk niet kon worden beantwoord.
Gelukkig merkte in oktober 1784 vanuit Gouda een

10. Zwart (“roet”) was de kleur van de patriotten. Zo liepen de beide
studenten met zwarte kokardes op hun hoed.
11. Jan voor de Vuist in De Politieke Kruyer, deel IV, nr. 178, 5 oktober
1784, p. 308-311.
12. Koninklijk Huisarchief (kha), Archief van stadhouder Willem V,
inv. nr. 622.
13. R. Huijbrecht e.a., Album advocatorum. De advocaten van het Hof
van Holland 1560-1811 (Den Haag 1996), p. 118.
14. samh, Kohier verponding, 1772 (verpondingsnr. 2646).
15. samh, AC 183, Archief Latijnse school, inv. nr. 15, Lijsten van leerlingen, 1769-1850.
16. Smit, Regentendagboek, p. 560.
17. samh, Ledenlijst Oranjesociëteit; Plunderlijsten van september
1787.
18. samh, Resoluties magistraat, 9 maart 1784; Smit, Regentendagboek, p. 442; Ledenlijst Oranjesociëteit, 1787.

juridisch geschoold en uit de brieven aan de stadhouder
komt hij naar voren als een ijverig orangist.
Over deze tot nog toe vrijwel onbekende informant
valt het een en ander te achterhalen. Duval was afkomstig
uit Den Haag. In 1757 voltooide hij zijn studie in Leiden
en werd hij door het Hof van Holland tot de advocatuur
toegelaten.13 Later verhuisde hij naar Gouda, waar hij in
1760 trouwde met Ida Catharina Prinse, weduwe van Jan
Willem Grothe. Kennelijk was de bruid vermogend, maar
de bruidegom niet, want bij het Middel op het Trouwen
werd zij aangeslagen voor dertig gulden, terwijl er bij
hem geen bedrag vermeld staat. Zij gingen wonen op de
Gouwe, aan de westzijde en kregen twee kinderen, een
zoon Johannes Jacobus Thomas en een dochter Anna Antonetta.14
De stukjes van de puzzel vallen op hun plaats. Zo blijkt
uit de leerlingenlijsten dat dat Johannes Thomas Duval
van februari 1780 tot 30 juni 1785 op de Latijnse school
zat.15 Verder laat zich aantonen dat Duval bevriend was
met enkele notoire Goudse orangisten. Zo noteerde burgemeester Willem van der Hoeve in februari 1785 in zijn
dagboek dat mr. Samuel Duval zijn zoon naar de universiteit van Leiden wilde vergezellen, omdat die daar
rechten wilde gaan studeren. 16 Om niet door een lange
afwezigheid uit de stad zijn burgerschap (poorterrecht)
te verliezen, verzocht Duval een adres in Gouda aan te
mogen houden. De burgemeesters keurden zijn verzoek
goed en hij nam formeel zijn intrek bij de pottenbakker
Jan Pluijm aan de Nieuwe Haven. Deze Jan Pluijm behoorde tot de stadhoudersgezinde partij, want in 1787 trad
hij naar voren als commissaris van de Oranjesociëteit en
bovendien deed hij mee aan de plunderingen van 17 en
18 september.17
Ook de familie De Mol behoorde tot de kennissenkring. Op 9 maart 1784 meldde de kolonel van de schutterij in de vergadering van de magistraat dat Arij de Mol
op de Turfmarkt zich niet aan de “nieuwe staets-exercitie” wilde onderwerpen, een duidelijk teken voor de
politieke gezindheid van Arij de Mol, want vooral de
oranjegezinde schutters moesten niets hebben van deze
patriotse nieuwigheid.18
Zoals gezegd had Arij de Mol veel broeders en zusters.
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zekere ‘Jan voor de Vuist’ (eveneens anoniem, maar wel
zeker een Goudse patriot) in een ander blad, De Politieke Kruyer, op ‘dat men goedgevonden heeft onlangs
in het 6de en 7de Nommer van zeker Geschrift, ’t welk
den naam van Na-Courant voerd, eene aanëenschakeling
van schandelijke logens en verdraijingen te plaatzen’. Jan
voor de Vuist vergeleek de schrijver ervan in zowel naam
als karakter met een ‘duivel’, die bovendien niet veel
deed met zijn juridische kennis.11 Er volgde nog een aantal beledigingen en persoonlijke aanvallen (een greep:
aterling, dolleman, vloeker, zuiper en hoerenloper, door
het laatste had hij zich, hoewel gehuwd, ‘vuile kwalen’
op de hals gehaald, huiselijk geweld; sinds kort was hij
als trouw kerkganger bij dominee Metske ogenschijnlijk
‘ﬁjn’, maar hij deed dit alleen om eenvoudige en godsdienstige lieden makkelijker tot zijn zaak over te halen,
want om geloof gaf hij niets) maar de schets was helder:
een juridisch onderlegd mens, inwoner van Gouda, een
orangist, met een achternaam die op ‘duivel’ lijkt, getrouwd, en wellicht met een zoon op de Latijnse school
van de patriotsgezinde rector Vatebender.
Met deze aanwijzingen wordt de zaak opeens duidelijk: in het Koninklijk Huisarchief bevinden zich heel wat
brieven van personen die met Willem V in correspondentie stonden. Zo ontving de stadhouder uit Gouda, en later Leiden, geregeld brieven van een zekere advocaat Mr.
Samuel Duval.12 De naam lijkt veel op ‘duivel’, Duval was
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Een van de oudere broers was de pijpenmakersknecht
Pieter de Mol. Van hem vinden we in het Koninklijk Huisarchief een brief, gericht aan Duval (die hem op zijn
beurt blijkbaar aan de stadhouder had doorgestuurd)
van 23 september 1787, waarin hij zeer uitgebreid vertelt
over de gewelddadigheden tegen de patriotten en hun
ontwapening. De brief vangt echter aan met enige familiedetails (als ongevallen en ziektes), waaruit blijkt dat
Pieter op zijn minst een goede bekende was van Duval.
Uit andere bronnen is bekend dat hij met twee broers
(wellicht was Arij daarbij), tot de orangistische plunderaars van september 1787 behoorde.19 Blijkbaar was de
familie De Mol in september 1787 druk doende om de
uitstaande rekeningen van 1784 met de patriotten te
vereffenen, maar hier is vooral van belang dat is aangetoond dat Duval in nauw, persoonlijk contact stond met
meerdere Goudse orangisten, als Jan Pluijm en de familie
De Mol.

Een ‘duivelse’ schrijver voor de prins
Was Samuel Duval een schrijver die meer publiceerde
of was dit artikel een incident? Nee, dat laatste zeker
niet, want, zoals gemeld, hij schreef in de Na-Courant
een vervolg, en ook schreef hij (inmiddels woonde hij te
Leiden) een pamﬂet, getiteld Copie van een Brief, door
een Vader aan zijn Zoon, student te Leiden, geschreeven,
dat was gedateerd 15 november 1786.20 Ook meldde ‘Jan
voor de Vuist’ in zijn Kruyer-artikel dat deze ‘aterling’ te
boek stond als de schrijver van nog verscheidene andere
oproerige geschriften.
In de Copie van een Brief raadde de vader (m.a.w. de
schrijver) zijn zoon speciaal de lezing aan van de nrs. 6
en 7 van de Na-Courant, dus juist die aﬂeveringen waarin
Duval zijn artikelen had gepubliceerd. Dit advies is mijns
inziens te opmerkelijk om hier nog van toeval te kunnen
spreken. In die nummers kon, aldus de vader, precies
worden gelezen wie tot het ‘slag van die Oproermakers’
moest worden gerekend, en waarom.
Een heel direct verband tussen Duval en de Na-Courant vinden we vervolgens in april 1787. Blijkbaar was er
een ﬁnancieel conﬂict ontstaan met de uitgever Hendrik

Arends te Amsterdam; die zou hem, zo schreef Duval,
erkentelijk moeten zijn, met name voor ‘uwe door mij uit
den drek geredde Nacouranten’.21
Er kunnen nog wel andere interessante hypothesen
worden geformuleerd. Werd het Duval, na het artikel in
De Politieke Kruyer, wellicht te heet onder de voeten in
Gouda en vergezelde hij daarom zijn zoon (een mooi, vaderlijk excuus) naar Leiden? Wel was het zo dat de vader
niet alleen meeging, maar ook zich zelf als academicus
inschreef. Of wilde hij dichter bij uitgever, redactie en
verspreiders van de Na-Courant zijn? Was het hem daarbij toch (ook) om het geld te doen? ‘Jan voor de Vuist’
wist dat laatste wel zeker en merkte op dat de schrijver
een ‘laage Huurling’ was die alleen schreef om verdienste: ‘konde het slechts dienen om zijn vervallen staat te
verbeteren’. Die vervallen staat had hij dan te wijten aan
het feit dat hij een tijdje terug de boot had gemist bij
de begeving van een proﬁtabel ambt. Wellicht was dit
de schuld van een patriot. Had dit hem verbitterd? Een
aanwijzing vinden we in Copie van een Brief. De schrijver
windt zich daar op over het feit dat ene Pieter de Moraaz
te Den Haag een ‘kostelijk Ampt’ van de prins heeft gekregen, terwijl nota bene diens broer, Anthony Joannes
de Moraaz, notaris en procureur te Schiedam, secretaris was van het patriotse Vaderlands Genootschap in die
stad, door de schrijver betiteld met ‘al dat Schiedams
oproerig Vee’. Het lijkt erop dat Samuel Duval zelf op dit
ambt had gerekend.

Nasleep
Nog één keer komen we Duval tegen als vader én orangist. Op 27 juli 1789 schreef hij aan de bejaarde Hendrik Fagel, de grifﬁer van de Staten-Generaal, een brief,
waarin hij steun vroeg bij de publicatie van de dissertatie
van zijn zoon, Johannes Jacobus Thomas Duval. Die zou
last hebben van patriotse tegenwerking (die was blijkbaar in academische kringen nog aanwezig).
Hierbij was ook de hoogleraar Adriaan Kluit betrokken.
Duval sloot namelijk een afschrift bij van een brief van
Kluit aan hem, waarin de eerste schreef niets te hebben
aangetroffen dat strijdig was met de ware constitutie van

het land. Er waren dus zekere bedenkingen over de inhoud of kwaliteit van het manuscript gerezen.22 De actie
van Duval was succesvol; zijn zoon kon met de hulp van
Kluit in 1789 promoveren in de rechten en de dissertatie werd in datzelfde jaar gepubliceerd, in 1790 gevolgd
door een meer uitgebreide, Nederlandse editie. 23
Kluit bleef ook later bij zijn mening, want nog in 1802
zou hij het boek verdedigen, door over dit academische
incident uit 1789 op te merken: “Deze Verhandeling stak
den tegenstanderen van de Stadhouderlijke waardigheid
en de Patriotten van dien tijd te zeer in ’t oog, en moest
daarom in hare geboorte gesmoord”. Vervolgens onthulde hij wat er was gebeurd en waarom het ging. Men
had geprobeerd promotie en uitgave door tijdrekken te
frustreren, en pogingen aangewend de auteur te ontmoedigen, etc. Het boek, aldus Kluit, deed niets meer
dan op een correcte wijze de positie van de stadhouder
onder de graven en in de Republiek beschrijven, in het
laatste geval ook vastgelegd in de Unie van Utrecht; het
was voor patriotten natuurlijk veel oud zeer zoiets weer
in een wetenschappelijk proefschrift te moeten lezen en
toelaten.24
Uiteindelijk kwam de zoon goed terecht als advocaat
19. kha, Archief Willem V, inv. nr. 622; samh, AC 200, Collectie Varia, inv. nr. 4 en 6.
20. Knuttel 21418.
21. Gemeentearchief Leiden, Bibliotheek, Collectie Le Francq van
Berkheij, band 22-6.
22. Nationaal Archief, Archief 1.10.29 (Collectie Fagel) , inv. nr. 2687,
brief van 27 juli 1789 van Samuel Duval uit Leiden aan Hendrik Fagel (de oude).
23. Album promotorum Leiden, 2 juli 1789 (p. 129); J.J.Th. Duval, De
vera mente foederis Trajectini circa gubernatores Hollandiae et Zeelandiae, Leiden 1789; Geschied- en staatkundige verhandeling van het recht
verstand der Unie van Utrecht, met betrekking tot de heeren stadhouders
van Holland en Zeeland, Utrecht 1790. Kort overzicht in: A.J. van der
Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel 4, Haarlem 1858,
p. 415. Over het conﬂict, zie: E.V. Vrij, ‘Het collegegeschil tussen de
hoogleraren A. Kluit en J. Luzac in 1786’, in: Leidsch Jaarboekje (1971),
p. 121-142, aldaar 135 en 141 (tekst bij voetnoot 53).
24. A. Kluit, Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar
1795, deel 1, Amsterdam 1802, p. 57-58, aldaar voetnoot 89.
25. W. Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands, deel 12, Amsterdam
1839, p. 148.
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Ds. Dirk Jan Metske (1733-1795), de oranjegezinde predikant van de St.
Janskerk te Gouda. Stippelgravure (1796) van Hendrik Roosing. (sahm)

aan het Hof van Justitie van Holland.25 Maar in dit artikel ging het primair om het traceren en ontmaskeren van
een anonieme auteur. Het bewijs dat Samuel Duval de
schrijver was van het artikel in de Na-Courant is geleverd.
Wie dan ‘Jan voor de Vuist’ wel niet geweest zou kunnen zijn? Hier komen we vooralsnog niet verder dan de
constateringen: waarschijnlijk een inwoner van Gouda,
goed bekend met het wel en wee van Samuel Duval, een
patriot, met toegang tot de kolommen van de Kruyer, en
iemand die in staat bleek een uiterst venijnig stukje politiek proza af te leveren.

ondergronds

De zoektocht naar een molen in
het land van Thuyl
Tidinge 2010
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Marcel van Dasselaar

Op 18 september jongstleden vond de feestelijke heropening plaats van de gerestaureerde Mallemolen aan de Moordrechtse
Tiendeweg in Gouda. De huidige stenen
Mallemolen, die in 1803/1804 werd gebouwd,
heeft als voorloper een wipwatermolen gehad die al vanaf ongeveer 1530 de polder
Broekhuizen bemaalde. Wat tot voor kort
niet bekend was, is dat er iets noordelijker
langs de Gouwe nóg een molen heeft gestaan, die minstens net zo oud was. Het archeologisch onderzoek voorafgaand aan de
nieuwbouw van Residence Elzenhof aan de
Stoofkade heeft resten van deze 15e of 16eeeuwse molen blootgelegd.
Historisch onderzoek en booronderzoek in 2004
In 2004 ontstonden de plannen om de bestaande camping Elzenhof te moderniseren. Omdat het gebied langs
de Gouwe, samen met de Broekpolder, een hoge archeologische verwachting had, diende voorafgaand hieraan
een archeologisch onderzoek plaats te vinden. Uit het
booronderzoek en het daaraan gekoppelde historische
onderzoek werd geconcludeerd dat op deze locatie moKaart van Rijnland 1615, Floris Balthasar van Berckenrode >

later in de 17e eeuw de voorloper van de boerderij Stoofkade 9 gebouwd. 1

Molens aan de Gouwe

Overzicht van de opgraving

gelijk een 15e- of 16e-eeuwse molen heeft gestaan. De
vorm van het perceel van de boerderij Stoofkade 9, die
via een kade met de Gouwe verbonden was, en de vergelijkbare ligging ten opzichte van de Gouwe als de Mallemolen, leidden tot dit idee. Met name de overeenkomst
tussen de boezem van de Mallemolen en twee vergelijkbare structuren op de kaart van Rijnland van 1615 versterkten het vermoeden (zie afbeelding). Deze beide
molens waren mogelijk kort voor 1615 verdwenen, maar
de boezems zijn nog duidelijk zichtbaar. Op de voormalige molenwerf van de middelste boezemstructuur werd
1. Onder andere zichtbaar op midden 17e-eeuwse kaarten van Rijnland en de kadastrale kaart van 1832.
2. Van de Ven 2003, 126.
3. Van de Ven 2003, 122.
4. Geselschap 1965, 214-215. Drie archiefstukken (224,228 en 229) betreﬀende de aanleg van twee watermolens tussen 1490-1492.
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In de eerste eeuwen na de ontginning kon in het veengebied rond Gouda rechtstreeks op de rivier worden afgewaterd, doordat het veen hoger lag dan het laagwaterpeil
in de Hollandsche IJssel, waarin een ﬂink getijdenverschil
optrad. Door de inklinking van de veengebieden, die
werd veroorzaakt door de ontwatering en oxidatie van
het veen, werd deze natuurlijke afwatering steeds moeilijker. De polders kwamen op den duur lager te liggen
dan de rivier. Om te kunnen blijven afwateren werden in
eerste instantie weteringen gegraven, die bij eb op de
Hollandsche IJssel afwaterden. Eén van de eerste voorbeelden van een dergelijke wetering is de Waddinxveense wetering, die werd aangelegd in 1340. De verzanding
van de Hollandsche IJssel in de 15e eeuw verminderde
echter de directe afwateringsmogelijkheden naar deze
rivier, waarna de regionale hoofdafwatering, via de Gouwe, naar de Oude Rijn werd verlegd.2 Langs de Waddinxveense wetering zijn hiertoe in de 15e en 16e eeuw enkele molens gebouwd op plaatsen waar de wetering de
Gouwe dicht nadert. Het polderwater werd uitgeslagen
in een boezem tussen de Waddinxveense wetering en
de Gouwe. Ook zijn er molens die direct aan de Gouwe
staan en dus zonder boezem direct in de rivier loodsen
(zie afbeelding 1). Vermoedelijk betrof het in alle gevallen wipwatermolens. In het zuidhollandse rivierengebied
was de wipmolen het meest gangbare molentype. Dit
type houten molen kon geheel gedraaid worden en het
scheprad bevond zich buiten de molen.3
Een aantal van de molens langs de Gouwe wordt in
schriftelijke bronnen genoemd. Daar er echter meerdere
langs dit deel van de Gouwe staan, is het op grond van
de bronnen moeilijk exact vast te stellen welke molens
bedoeld worden. Al omstreeks 1490/1492 worden door
de polders van Zuid-Waddinxveen en Broek, Thuyl, Grote
Nesse en Korte Akkeren twee watermolens aangelegd.4 In
1530 krijgt ook Moordrecht van Keizer Karel V toestem-
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ming om ‘molens aan de Goudkade bij de Tiendeweg’
te bouwen, om daarmee uit te wateren op de Gouwe.5
Eén van de Moordrechtse molens uit 1530 is de Mallemolen, de andere Moordrechtse molen ligt noordelijker,
direct aan de Gouwe. Voor de molens die reeds in 1492
werden gebouwd zijn op grond van de 17e-eeuwse kaart
meerdere kandidaten aan te wijzen. Eén van deze twee
molens is vermoedelijk de molen ter plaatse van camping
de Elzenhof , de andere stond mogelijk aan het einde van
de Moordrechtse Veenweg, waar ook een boezem staat
getekend, of ter plaatse van de Waddinxveense molen
(zie afbeelding 1). De Mallemolen en de molen bij camping Elzenhof zijn volgens hetzelfde principe gebouwd.
Beiden molens stonden aan de Waddinxveense wetering
en stonden in verbinding met de Gouwe door middel van
een voorboezem, een door kaden omringd opvangbassin
waar het water in gepompt werd, om het bij laag water in
de Gouwe te kunnen lozen.

Resultaten van de proefsleuf en opgraving
Op grond van het historisch onderzoek en het booronderzoek werd geadviseerd om op de plaats van de reeds
gesloopte boerderij Stoofkade 9 een proefsleuf aan te
leggen. Aangetroffen werden de sporen van de 17e- tot
19e-eeuwse boerderij, met een losse schuur, funderingen en vloeren. Van de verwachte molen werden echter
nog geen sporen aangetoond; deze moesten zich nog
dieper bevinden. Gezien de grote diepte waarop deze
sporen zich bevinden, het hoge grondwaterpeil en de
beperkte ruimte op het volledig door water omgeven
perceel, was duidelijk dat een volledige opgraving technisch ingewikkeld en erg kostbaar zou worden. In overleg met de bevoegde overheid en de opdrachtgever is,
rekening houdend met deze beperkingen, besloten om
de proefsleuf aan de noordzijde van de reeds gegraven
sleuf uit te breiden, waarna het zuidelijke deel van de
verbrede proefsleuf verdiept zou kunnen worden. Op
dit niveau, circa 2,5 tot 3 meter onder het maaiveld,
kwamen onder de resten van de 17e-eeuwse boerderij
eindelijk archeologische resten tevoorschijn, die konden
worden geïnterpreteerd als de resten van de watermolen

Reconstructietekening van de molen in het land van Thuyl.

(zie foto). Linksonder in de foto is de geknikte kademuur
langs de voorwaterloop van de molen zichtbaar, rechtsboven de resten van de 17e-eeuwse boerderij, die verder
al grotendeels zijn verwijderd.
Behalve de waterloop is ook een houten beschoeiing
langs de molenwerf en een bruggenhoofd richting de
noordelijke boezemkade opgegraven. De vondsten in de
watergang zijn niet nauwkeuriger te dateren dan 15e of
16e eeuw. In de ophoging van de molenwerf werden enkele scherven 15e/16e-eeuws aardewerk aangetroffen.
5. Geselschap 1965, 229-230, archiefstuk 310.
6. www.nationaalarchief.nl/beeldbank. Kaartcollectie binnenland
Hingman, inventarisnummer 2428: Kaart van zekere landen gelegen bij Gouda met een platten grond der stad, overgeleverd door
die van Gouda ter verkrijging van het door hen verzochte verlaat.
Ook in het Streekarchief Midden Holland is (een kopie van) deze
kaart van Schieland aanwezig, maar deze is zo beschadigd dat het
gedeelte ontbreekt waarop Gouda en de Gouwe zijn afgebeeld
(sahm: stamnummer 2223 H 2).

Een zeer oude kaart uit het Nationaal archief
In de beeldbank van het Nationaal archief, waarin nog
veel meer fraaie kaarten uit de omgeving van Gouda online te raadplegen zijn, vond ik begin 2010 het ‘deﬁnitieve’ bewijs voor het bestaan van de molen.6 De kaart
van Schieland laat aan de Waddinxveense wetering ten
noorden van de Mallemolen nóg een molen zien, de molen in het land van Thuyl! Waar op de 17e-eeuwse kaarten alleen nog de boezem is afgebeeld, staat op deze
kaart overduidelijk een molen getekend. De kaart zelf
is ongedateerd, maar vanwege het feit dat ‘die Lasaris’
nog buiten de Potterspoort aan de Gouwe wonen, moet
hij van vóór 1574 zijn. Uit de omschrijving van de kaart
in de collectie Hingman blijkt dat de kaart is vervaardigd ten behoeve van de bouw van een verlaat door de
stad Gouda. Als hiermee het Moordrechtse Verlaat is bedoeld, dat duidelijk op de kaart staat aangegeven, dan
Kaart Schieland (voor 1574, wellicht 1545) Nationaal archief, collectie
Hingman. >

is de kaart wellicht te dateren in 1545, het bouwjaar van
het Moordrechtse Verlaat. Daarmee is het tevens een van
de oudste kaarten waarop de stad Gouda in detail staat
afgebeeld.
Literatuur:
Dasselaar, M. van, 2008, Archeologisch onderzoek Stoofkade, camping Elzenhof te Gouda, ArcheoMedia rapport
A05-611-R en A06-018-O, Standaardrapportage Proefsleuven en opgraving, Capelle aan de IJssel.
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De bakstenen waarmee de muur langs de watergang van
de molen zijn gebouwd hebben als afmetingen 18x9x4,5
cm, waarmee deze muur eerder in de 16e eeuw, dan aan
het (einde van) de 15e eeuw lijkt te dateren. Op het allerdiepste niveau, onder de muur langs de watergang, bevond zich echter nog een houten constructie, die wordt
geïnterpreteerd als een uitstekend deel van de houten
bodem van de watergang. Wellicht heeft deze houten
constructie onderdeel uitgemaakt van een oudere houten fase.
De resten van de molen zelf zijn in de opgraving niet
aangetroffen. Deze zijn vermoedelijk nog intact aanwezig onder de huidige nieuwbouw. Een reconstructietekening op basis van de opgegraven resten en de kadastrale
kaart van vóór de herinrichting in 2006 laat zien hoe de
molen en het boezemsysteem er kunnen hebben uitgezien. Daar echter geen resten van de molen zelf waren
opgegraven bleven er toch twijfels of de kademuur geen
onderdeel uitmaakte van een andere waterstaatkundige
constructie.

gouwe verhalen

Cees Zoeteman (1922 )

Cees Zoeteman vertelt
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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.

Peter van Eijkelenburg
‘In mijn eerste jaren als ambtenaar van de burgerlijke
stand had ik soms wel vijf stellen tegelijk in de trouwzaal. Dat was in de tijd dat veel jonge mannen naar Indië
moesten, voor de politionele acties. Als ze getrouwd waren, kreeg de vrouw een kostwinnersvergoeding. Daarom
gingen dus heel veel jongens nog snel even trouwen voor
de wet. Puur een formaliteit om met het boterbriefje die
vergoeding te kunnen innen. Dan had je dus soms vijf
paren met hun getuigen en hun ouders voor je neus. Ik
hield dan voor al die mensen samen ‘n praatje. Maar elk
paar moest natuurlijk wel afzonderlijk het ja-woord geven en de handtekeningen zetten. Die huwelijken waren
vaak op woensdagochtend, want dan was het gratis in
Gouda. Bij de andere huwelijken ging het natuurlijk persoonlijker. Dan had ik de huwelijkskandidaten tevoren
gesproken en op basis daarvan kon ik een toepasselijk
praatje houden.
Het was altijd feestelijk voor de mensen, dus voor de
ambtenaar was het ook leuk om te doen. Een uitje, even
achter je bureau bij de afdeling bevolking vandaan. Je
trok er je beste pak voor aan. Daar kreeg je kledinggeld
voor, 75 gulden per jaar. Je moest een zwart colbert met
vest aan en een grijsgestreepte pantalon. Ik gebruikte
ook wel het jacquet waarin ikzelf was getrouwd. Als ik dat
aanhad, werd dat altijd zeer op prijs gesteld. Tot zolang
het bleef passen natuurlijk! Later kregen we een speciale
toga voor de trouwerijen. Mensen hadden dat gezien in
andere steden, en vroegen of Gouda dat ook niet kon

‘Ik heb hier in Gouda
ruwweg 6000
huwelijken voltrokken’
invoeren. Zo is dat gebruik overgewaaid hierheen.
Vier mensen van de afdeling bevolking waren ambtenaar van de burgerlijke stand, plus nog vijf ambtenaren
van andere afdelingen. Burgemeester James deed het
een hoogstenkele keer ook. Ik herinner me de trouwerij
van een zoon van de familie Goedewaagen, van de plateelfabriek. Dat waren huisvrienden van James. Ze waren
ook overburen: James woonde hoek Crabethstraat/Kattensingel, de familie Goedewaagen woonde Regentesseplantsoen 16. In zo’n geval wilde James wel aan ‘n verzoek voldoen, maar hij kende de procedure niet. Dus ik

Dertien kinderen
Ik ben geboren aan de Korte Vest. Mijn vader was kaashandelaar in Capelle aan de IJssel. Hij kocht overal kaas,
liet die rijpen en verkocht de kazen aan winkeliers in de
omgeving en op markten, dus ook in Gouda. Op zeker
moment huurde hij hier een pakhuis, aan de Molenwerf,
tegenover de leerlooierij die daar toen was. Daarna zijn
mijn ouders ook hier komen wonen. Eerst dus op de
Korte Vest, daarna op Martenssingel 25, waar later wethouder Binee heeft gewoond, en daarna aan Regentesseplantsoen 13, tegenover de Van Swietenstraat. We waren met dertien kinderen, dus was een groot huis nodig.
Daar heb ik tot aan mijn trouwen gewoond.
Als peuter ging ik naar de bewaarschool aan de Nieuwehaven, die toen nog een gracht was. Mijn lagere school
was de Graaf Jan van Nassauschool, aan de Komijnsteeg.
De Mulo deed ik aan de Martenssingel. Schoolhoofd daar
was de heer Bijlsma, zijn familie had een boekwinkel op
de Lange Tiendeweg.

Leerling-ambtenaar
In de oorlog moest ik op transport naar Duitsland, maar
ik heb onderweg ergens kunnen ontsnappen. Ben ondergedoken in Bilthoven en later in Waddinxveen. Daar
heb ik als boekhouder gewerkt bij staalfabriek Glasbeek.
Ik heb ook op het arbeidsbureau in Zoetermeer gewerkt
Cees Zoeteman in 1943 als jongmaatje op het arbeidsbureau in Zoetermeer, staand aan het bureau van zijn chef Maarten van Gogh (foto
collectie Zoeteman)
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instrueerde en hielp hem tijdens de plechtigheid, en hij
tekende de akte.
Een collega van me heeft het eens geturfd. In de ruim
veertig jaar dat ik bij de afdeling bevolking van de gemeente Gouda werkte, moet ik ongeveer zesduizend huwelijken hebben voltrokken. Ik deed er niet per s’e meer
dan m’n collega’s, maar omdat ik het zoveel jaren achtereen gedaan heb, kom je aan dat enorme aantal.
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en bij de gemeente Zevenhuizen als volontair, voor 40
gulden schrijfgeld in de maand. De gemeentesecretaris
daar stuurde me op les bij C.J. van As, toen de gemeentesecretaris van Gouda. Deze Van As vroeg me al snel om
bij hem te komen werken, bij de afdeling bevolking, omdat hij daar te weinig personeel had. Dat kwam goed uit,
want inmiddels woonde ik weer in Gouda. Dus kreeg ik
van Van As een opleiding van vier jaar en werkte intussen
bij de gemeente. Leerling-ambtenaar, klerk, adjunctcommies, commies, in die volgorde ging dat. Daarna
een paar avonden in de week, twee jaar lang, een opleiding bevolkingsboekhouding, in Den Haag. Plus nog een
aparte opleiding militaire zaken, voor de oproepen voor
militaire dienst.
Mijn carrière bij afdeling bevolking Gouda liep verder:
commies eerste klas, hoofdcommies, hoofdcommies
eerste klas, referendaris en tenslotte refendaris eerste
klas. Dat was ik de laatste tien jaar voor mijn pensioen, in
de functie van hoofd van de afdeling bevolking.

Verdonkeremaand
Meteen na de oorlog had je de reconstructie van de bevolkingsgegevens. Veel mensen waren in de oorlogsjaren
verhuisd zonder dat te melden. Of er waren kinderen geboren of mensen gestorven. En natuurlijk waren delen
van het bevolkingsregister verdonkeremaand door het
verzet, om joodse inwoners van Gouda te beschermen
tegen de Duitsers.
Daarom gingen twee mensen van onze afdeling, de
collega’s Gardenier en Bloemendaal, huis aan huis kijken. Wie woont hier, wie is nieuw, wie is nog niet geregistreerd, wie woont hier niet meer? Zo hebben zij veel
ontbrekende gegevens kunnen aanvullen. En natuurlijk
werd toen niet meer de eventuele religie van de inwoners
genoteerd. Dat zou wel extra pijnlijk zijn geweest voor de
weinige joden die na de oorlog nog in Gouda woonden.

Niet joviaal
Mijn eerste burgemeester was James, die ik al eerder
noemde. Een echte aristocraat. Hij was hoge gemeente-

Zoeteman voltrekt het huwelijk van zijn oudste broer, Bas, met Lies van
Dam uit Stolwijk, coupeuse bij Bahlmann, in 1955. (foto collectie Zoeteman )

ambtenaar geweest in Den Haag. Geen joviale man, altijd
op afstand. Hij gaf je nooit een hand. James stond letterlijk boven zijn mensen.
Na James kwam Van Rheenen, en toen Van Dijke. Dat
was wel een benaderbare man, gedroeg zich bijna als een
collega van ons. Vervolgens Broekens. Die woont nu in
Moordrecht, maar komt binnenkort weer in Gouda wonen. Hij heeft tegenwoordig een ringbaardje, om hier
minder herkenbaar te zijn. Dat is niet zo goed gelukt,
vind ik.

Inwoning
In 1948 ben ik getrouwd met een dochter van de aannemer Rehorst, het bedrijf dat ongeveer half Waddinxveen
heeft gebouwd. We trouwden sneller dan we wilden,
want we hadden eigenlijk nog iets langer willen sparen.
Maar er was woningnood, dus moesten mensen met een
groot huis een deel daarvan verhuren. Aan de Martenssingel woonde de directeur van de Middenstandsbank
in een groot huis, maar zonder kinderen. Hij had ruimte
over en moest inwoning tolereren. Hij vroeg de lijst van
woninggegadigden op bij het huisvestingsbureau van de
gemeente. Daar zag hij de naam Zoeteman. Mijn vader
bankte bij hem, dus die naam kende hij. Zo konden wij
zijn bovenwoning krijgen, maar dan moesten we wel
eerst trouwen. Vervolgens hebben we daar drie jaar heel
mooi gewoond.
We hebben twee zoons gekregen en twee dochters,
een tweeling. Onze eerste eigen huis was aan de Jan Luykenstraat, daarna nieuwbouw aan de Joubertstraat 55.
Een hoekhuis met garage en een mooie tuin achter. De
Joubertstraat werd steeds drukker met doorgaand verkeer, dus toen de kinderen het huis uit waren, wilden
we rustiger wonen. Dat werd een patiowoning aan de
Waterlelie. Maar dat huis was praktisch onvindbaar voor
bezoekers. Zelfs als ze na een bezoekje bij ons weer vertrokken, kwamen ze maar moeilijk het wijkje uit. Daarom

trokken we in deze nieuwbouwﬂat aan de Blekerssingel,
nu 28 jaar geleden. Dat was in de tijd van een slappe
woningmarkt. Aannemer Van Willigen kon deze huizen
slecht kwijt. Dus wij konden een aardige korting op de
koopprijs bedingen. En met dikke dubbele ruiten, dus
helemaal geen last van het verkeer onder ons.
Vijf jaar geleden is mijn vrouw Maria helaas overleden,
door een gesprongen aorta. Ze was 83 jaar.

Schoolbesturen
In de jaren dat onze kinderen nog school gingen, heb ik in
diverse schoolbesturen gezeten. De bestuursleden werden gekozen uit de ouders van de leerlingen, op voordracht van de kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente. De kerk riep je tot die functie, zo was het. Voor elke
plaats in het bestuur werden meestal twee kandidaten
aangezocht, dus het waren echte verkiezingen. Als niemand van de ouders bereid gevonden werd, kwam een

Zoeteman trouwt hier zijn zus Els met Jaap van der Sar, docent Beversluisschool (foto collectie Zoeteman )
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Opvolger van gemeentesecretaris Van As werd de heer
Mans, en daarna kwam iemand uit Friesland, Kakebeeke.
Met hem had ik een prima verstandhouding, dat ging
heel goed. Hij was wel een echte levensgenieter, maar
dat hinderde zijn functioneren niet.
Contact met oud-politici of voormalig collega’s heb
ik nu niet meer. Gouda kent ook niet zo’n kringetje van
oud-oudambtenaren en politici dat regelmatig bij elkaar
komt. Ik heb er ook niet zo’n behoefte aan.
De afdeling bevolking was altijd een heel aparte club,
op zichzelf staand, zonder veel contact met de andere
afdelingen. Wij waren helemaal gericht op de bevolking,
de andere afdelingen waren meer op elkaar betrokken.
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Burgemeester James in actie bij het huwelijk van
een zoon van plateelfabrikant Goedewaagen. Cees
Zoeteman (staand) instrueert de burgemeester
(foto collectie Zoeteman )

Huize Winterdijk
Het intensiefste bestuurswerk heb ik gehad bij Huize
Winterdijk. Daar was ik secretaris. De bouw was een initiatief van de Gereformeerde Gemeente. We kregen een
heleboel op ons dak. Eerst overleg met alles en iedereen,
daarna de begeleiding van de nieuwbouw. Vervolgens de
inschrijving van de belangstellenden die daar wilden gaan
wonen. En toen het huis eenmaal klaar en bewoond was,
moest ik de bewoners helpen met het jaarlijks aanvragen
van de huursubsidie. Daar hadden de meesten geen kaas
van gegeten. Dus moesten alle huur- en inkomensgegevens van die mensen op tafel komen.
En als bestuurssecretaris van Huize Winterdijk had ik
uiteraard het normale werk: alle correspondentie, agenda en notulen van de vergaderingen, en het jaarverslag. Ik
heb dat gedaan van begin jaren zestig tot aan 1980. Toen
kwam de scheuring binnen de Gereformeerde Gemeente.

Huize Winterdijk bleef van de Gereformeerde Gemeente
Nederland, en de afsplitsing Gereformeerde Gemeente
Buiten Verband ging niet mee. Toch bleven alle bewoners
van Huize Winterwijk wonen waar ze woonden, ongeacht
of ze tot de ene of de andere richting hoorden. Onder
dat ene dak van Winterdijk ging het onderling toch nog
goed genoeg tussen de gelovigen van de verschillende
richtingen. Tja, zo zijn de mensen.
Na mijn pensioen heb ik vijftien jaar de boekhouding
gedaan van het bedrijf van mijn oudste zoon, Henk. Op
de computer natuurlijk, dat had ik me eigen laten maken.
Hij had in Rotterdam een bouwkundig bureau, Inicio,
met ongeveer vijftien man personeel. Daar ging ik drie
ochtenden in de week naar toe. Inmiddels heeft hij het
bedrijf verkocht en is hij weer iets nieuws begonnen.

Slaapje
Nog een anekdote uit m’n begintijd bij de afdeling bevolking, vlak na de oorlog. Die twee collega’s die langs
de deuren gingen om de bewonersgegevens te controleren, deden dat alleen in de ochtenduren. ’s Middags
zaten wij dan al hun nieuwe informatie in te voeren in
het bevolkingsregister. Een van ons kreeg daarbij ’n keer
zo’n slaap, dat hij even in de trouwzaal onder tafel ging
liggen, achter die rokken die tot op de grond hingen. Hij
lag daar en sliep nog net niet, toen burgemeester James
binnenkwam met een architect, om over de restauratie
van het stadhuis te overleggen. Mijn collega heeft zich
muisstil gehouden en is niet ontdekt.’
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van de leden van de kerkeraad in het schoolbestuur.
Mijn eerste schoolbestuur was dat van de Graaf Jan van
Nassauschool, waar ik zelf als kind al op gezeten had.
Vervolgens kwam het vglo op, het voortgezet lager onderwijs, voor de kinderen die niet naar de ulo konden
en te jong waren om te gaan werken. In het Van Bergen
IJzendoornpark had je drie vglo-scholen: een katholieke, een neutrale, en een protestants-christelijke. Bij die
laatste kwam ik in het bestuur.
Voor de Beversluisschool, voor moeilijk lerende kinderen uit de verre omgeving rondom Gouda, heb ik na mijn
pensioen nog klusjes gedaan. Die had een schooltuin bij
het Hamstergat, op het terrein van groenteteler De Jong,
die een stukje grond ter beschikking had gesteld aan de
school. Op woensdagmiddag was de school dicht en gingen de kinderen naar die tuin. Zij kwamen met speciaal
vervoer vanuit de omliggende dorpen naar school, maar
die busjes voorzagen niet in het vervoer naar de tuin.
Dus reden enkele mensen die een auto hadden, de leerlingen elke woensdagmiddag van de school naar de tuin
en weer terug. Je zag ze soms een heel zakje zaad in éen
keer in de grond leegstrooien. Dan merkte je echt wel
dat het om moeilijk lerende kinderen ging.

