
ffi
-Rà
Ërïlru
ffi
Wrf
*ryf
try.
ryï

'De oudste tabakszaak van Nederland'
De geschiedenis van de familie Van Vreumingen

Janet Hoogendoorn

Het pand aan de Wijdstraat 2O is bij veel Gouwenaars bekend als 'de Tabakszaak
van Gouda'. De Wijdstraat of wel Twistrate wordt reeds vermeld in T334. Zij loopt
van de Markt tot de Dubbele Buurt en de Hoge Gouwe. Twi is een tweeJpro.,g,
gevormd door de Tiendeweg - vóór de verlegging ten behoeve van de bouw van de
St. Janskerk - en het verlengde van de Kleiweg. In het midden van de vijftiende eeuw
is de naam verbasterd tot Wijdstraat.

In de nok van het pand staat op de dakh.lst "De Eenhoorn" Í.eIeze1. Waarom het pand zo
is genoemd, is niet bekend. In de Middeleeuwen werd de eenhoorn gezien ah eèn sym-
bool van Christus en kuisheid. Op een stadsplattegrondkaartvan t58iblqkt dat het pand
aan de Wr;dstraat toen nog bestond uit een voorhuis met 4 verdiepingen, een binnenplaats
en een losstaand achterhuis aan Achter de Kerk met vijf verdiepingen. Later is het pand
aarreerr gebouwd. Het pand heeft in de huidige toestand een diept.,run ca.25 meter.
Het pand heeft vanaf 7367 meer dan 30 verschillende eigenaren gekend, waaronder een
lakenverkoper, een hoedenmaker, een tingieter en een bontwerker. In 1836 kocht
Koekbakker Dirk van Vreumingen het pand. In een notitieboekje van Wiliem Bokhoven
- zoon van Pieter Bokhoven en Cornelia Johanna van Vreumingen, wordt vermeld, dat
deze Dirk van Vreumingen in 1836 een huis aan de Wr;dstraàt kocht voor zijn zoon

Têunis. Op 1 juli van ditzelfde jaar vroeg h5
aan Burgemeester en Wethouders toestem-
ming tot het plaatsen van een "tabaks-eest"

op de bovenverdieping ter breedte van 9
palmen en ter lengte van twee
"Nederlandsche 

Ellen". Het pand werd de
basis van de Tàbakshandel van de familie
Van Vreumingen

De familie Van Vreumingen
De familie Van Vreumingen is afkomstig uit
Duitsland. Stamvader van het geslacht \/an
Vreumingen was Têunis. HrJ werd om-
streeks 1625 in Duitsland geboren in het
gehucht Fróhmingen, nabij de stad Bingen,
gelegen in de huidige deelstaat R4nland-
PaItz. In 1647 trok Têunis naar Nederland
en vestigde zrch in Gouda.Zln enige zoon
Dirk (1670-?) kreeg bij zrjn huwelqk in
1693 een in het Nederlands vertaalde
Lutherbijbel van 1648. De verhollandsing
van de Van Vreumingens had inmiddels
plaatsgevonden.
Het is niet helemaal zeker of het met de Van
Vreumingen brj hun komst in Gouda finan-
cieel ook goed ging. Uit een document
blijkt, dat er eens een probleem is geweest
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inzake achterstallige huur van één der Van Vreumingens, want op 12 februari 1766 eiste
de weduwe van Pieter van Vrijaldenhoven tien gulden voor 25 weken achterstallige huur,
à acht stuivers per week. De zaak werd aangehouden, echter er is geen vonnis gevonden.
Andere leden van de familie ging het meer voor de wind, zoals ene Têunis van
Vreumingen. Aan geldmiddelen ontbrak het hem niet. Uit de gaardersboeken 40e/B0e
penning weten wq dat hg in maart I7B9 van Jan Barentsen een huis aan de Elzenmarkt
kocht voor de pnls van 1200 gulden. In 1798 kocht hr; een oofttuin aan de Vierde Kade
voor 5ó gulden en in diezelfde periode ook een huis aan de Turfmarkt (Honskoop) voor
202 gulden en zestien cent. Een laar later werd hrJ de eigenaar van een pand aan de
Vrouwensteeg voor 30 gulden en in 1804 een woonhuis aan de Korte Groenendaal voor
756 gulden en een tweede pand in de Vrouwensteeg voor nog eens 30 gulden. Ten slotte
kocht hq in juni 1805 vanJan Peters een tuin aan de Blekerkades voor I 14 gulden en vgf-
tien cent.
Een groot deel van de familie Van Vreumingen was actief in het bakkersvak. Dirk Van
Vreumingen (I735-1795) was nog enige tr.1d bestuurslid van het Goudse bakkersgilde.
Ook zr.1n zoon Dirk (1789-1870) die in 1836 het pand aan Wr.ldstraat kocht was koe-
kenbakker, gevestigd aan de Kleiweg.
De zoon van Dirk, Têunis, verbrak deze familietraditie en richtte zich volledig op de
tabaks- en sigarenindustrie. Zlln nazaten zouden het tabaksbedrijf voortzetten. Waarom
het bakkersvak werd afgezworen is niet geheel duidelijk. Wellicht dat er met de tabaks-
handel meer viel te verdienen.I

De oprichting van Sigarenfabrieh De Koophandel
Op 5 oktober 1836 trouwde Têunis van Vreumingen met Sophia Louise Hoes. Een dag na
zr;n huwehjk stichtte hr; de Tabak- en sigarenfabriek De Koophandel. Plaats van vestiging
was het pand Wr;dstraat 20. Op de bovenverdieping was de kleine tabakskerverg en siga-
renmakerij Op de begane grond bevond ztch de winkel waar naast tabaksartikelen ook
koffie en thee werden verkocht.
Têunis van Vreumingen kreeg in totaal tien kinderen, waarvan
twee uit zijn eerste huwelijk met Sophia Louisa Hoes. Toen zll rn
1839 stierf hertrouwde hU met Geertruida van der Want (1819-
1892). Van de B kinderen die uit dit tweede huweh.lk werden
geboren is Dirk Gr.lsbertus van Vreumingen (1842-1907) belang-
n1k voor de voortzetting van het bednlf. Hq werkte br.; zrln vader
in de sigarenzaak aan de Wr;dstraat en bouwde het bednlf in de
jaren zeventigen tachtig van de negentiende eeuw verder utt. Zo
kocht hq enkele panden aan Achter de Vismarkt waarin de siga-
renfabriek werd gevestigd. In 1BB2 vroeg Dirk Gr;sbertus toe-
stemming aa:n het Ministerie van Waterstaat, Handel en
Nrjverheid, tot het aanleggen "eener electrische geleiding tussen
zrjn winkelhuis aan de Markt en zijn tabak- en sigarenfabriek,
geheel en al tot eigen gebruik". Volgens informatie van de
gemeentebouwmeester betrof het hier een'telephoonleiding'
waarmee Van Vreumingen, op de Stearine Kaarsenfabriek na, de
eerste in Gouda met een telefoonverbinding was.2
Later - in 1893 - kocht hq het pand van het toenmalige zieken-
fonds Providentra aan de Lanse Groenendaal I0-L4. Hier is nu
de Lampenzaak van Prik in gevestigd. Ook dit pand werd verbouwd tot sigarenfabriek. In
deze fabriek werden onder meer de merken Gouda's Glorie, Koophandel en Wellington
geproduceerd. Boven de ingang van het pand Achter de Vischmarkt stond 'Electrische

Tábaksfabriek' vermeld.
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In 1905 trok Dirk Gr.lsbertus zich terug.
Zljn zoons Anton Daniël en Lodewr.lk
Dirk van Vreumingen zerten het bedr5f
voor[ onder de naam Firma D.G. van
Vreumingen. De Koophandel werd als
merknaam voor rookwaren eehand-
haafd.

D e Goudse sigarenindustrie
De Koophandel van de familie Van
Vreumingen was niet her enige bedrqf
in de stad dat zich op de fabricage van
sigaren toelegde. In de tweede helft van
de negentiende eeuw waren er meerde-
re fabrikanten in Gouda acrief. In 1865
maakt de Kamer van Koophandel in
zrJn Jaarverslagen voor he[ eerst mel-
ding van de tabaks- en sigarenindustrie
wat overigens niet betekent dat er voor
die tijd niet meerdere sigarenfabriekjes
in de stad actief waren. Het bedriif van
Van Vreumingen was immers al sinds
1836 actief. Andere sigarenfabrieken
waren onder meer die van de firma
Sparnaay en Zn. aan de Gouwe, de
firma C.G. van der Post aan de
Hoogstraat en Van de Garde en Vriliand
aan de Kleiweg. De laatste was tevens
de grootste. In 1Bó9 werkren hier Z1
mannen, 62 longens en 7 meisjes. De
firma \án der Post won met ziin nro-

ducten een prqs op de wereldrenroonsrell ing van \876 in philadelphia:
Rond de eeuwwisseling kwamen er nog eens meerdere fabrieken b1. De meeste waren,
evenals die van de familie Van Vreumingen, gevestigd in de binnensrad. In 1911 opende
sigarenfabrikant J.A. Donker, die a1 sinds 1896 een sigarendrogenlen had aan de Ruu-,
aan de Vest en aan de Spoorstraat, een nieuwe fabriek aan de Graaf Florisweg. In 1914
werkten hier zo'n 300 mensen.

De oudste tabqhszaah van Nederland?
Op het uithangbord dat al sinds jaren boven de winkel van Van Vreumingen aan de
Wijdstraat hangt sraat vermeld Gouda,s oudste tabals.szaah. De geschiedenis van dit bord is
op zqn minst opmerkelqk. Het bord is oorspronkeh.lk afkomstig uit Dordrecht. In deze
plaats begon D F Dql in 183ó een tabaks- en kruidenierswinkel aan de VriesesrraaL 69.
Hq liet hiervoor in 1B3B een uithangbord maken. Omstreeks 1B7O verdwenen de uir-
hangborden uit het Dordtsche stadsbeeld. Kunstschilder Rumen heeft in lB73 nog veel
opschriften en uithangtekens/borden geschilderd en daarbr.l behoorde ook het uithang-
bord van de firma van Dql. Oorspronkeh.lk waren er aanhet bord nog2 zllwangenaan-
gebracht met de opschriften 'koffie en thee"en "tabak en snulf'.
In 1936 werd de zaak opgeheven en het bord ging zwerven. Eerst werd het in het pakhuis
van Van Wel aan*de Kuypershaven bewaard, daarnakwam het terecht b5 de kleinzóon van
Van Dql. Deze besloot het bord aa:n te bieden aan de toenmalige directeur van het muse-

De sigarenmaher (collectie Van Vreumingen).
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um, de heer Bo1, die er echter
geen belangstell ing voor had.
Van Dqi heeft toen het bord voor
100 gulden verkocht aa:n een
Goudse kaasvertegenwoordiger,
die het uiteindeh;k doorverkocht
aan een antiekhandelaar. De heer
Schouten, directeur van het
Gouds museum ontdekte het
bord op een veiling, zagde histo-
rische waarde ervan en lichtte
Lodewr.lk Dirk van Vreumingen
. L
l n . '

Dat was niet tegen dovemans-
oron gezegd en Van Vreumingen
kocht het voor 400 gulden. Het
bord kreeg z\n vaste bestem-
ming boven de deur van de win-
kel. In 2005 is - een beetje in stgl
- een nieuw onderschrrft aange-
bracht door de heer Graves
Kooiman uit Schoonhoven met
de tekst 'Nederlands oudste
tabakszaak sinds 1836'. Het
bord werd tevens door hem
gerestaureerd. Het feit dat de
Dordtse zaakvan Van Dql en de
zaak van Van Vreumingen bei-
den in 183ó zr.ln opgericht, is
louter toeval.
Maaar... is het werkelgk de oud-
ste tabakszaak van Nederland?
Dit verdient uitleg. Er ztln meer-
dere tabakszaken met een lange bestaansgeschiedenis, zoals Hajenius in Amsterdam.
Echter met dit verschil dat deze zaaknret alleen verschillende eigenaren heeft gehad, maar
ook van pand is gewisseld. Een andere oude tabakszaak is Van der Biggen in Haarlem.
Ook dit bednlf is in andere handen overgegaan. De zaak van Van Vreumingen aan de
Wqdstraat 20 te Gouda wordt daarentegen al vanaf 183ó door het geslacht van
Vreumingen - vr.1f generaties lang - in hetzelfde pand voortgezet. Daarin zrLheL verschil.

Het bedrijf van Van Vreumingen
In de kleine tabakskerverij en sigarenmakerij van het familiebednlf De Koophandel werd
de tabak gesneden op een ouderwetse handkerfbank en gedroogd op een plaateest, de
sigaren werden mel de hand gemaakt. Het drogen van de sigaren vond plaats bl de oven
van de pottenbakkerg van de firma ZwarLJes en Co. In die dagenwas de oud-vaderland-
se lange prJp in de mode en sigaren werden nog niet zoveel gerookt. De sigaren werden
gebundeld in pakjes van 25 stuks en in kisten met een inhoud van 2500 stuks aan win-
keliers in en buiten de stad afgeleverd. De gewone verpakking waarin aan parriculieren
werd geleverd waren kisten van250 stuks en het gebeurde vaak, dat als iemand een kist-
je van 100 stuks bestelde, het speciaal klaar gemaakt moest worden. Langzamerhand
breidde de zaak zich uit en werd de sigarenfabriek verplaatst naar de Westhaven in het
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Príjslijst van de Firma Koophandel. (eigen collectíe)

Reclameb ord v an Ko ophandeltab ah. (eígen

collectie)

pand naast de Moriaan, daarna Ítaar het
genoemde pand aan de Lange Groenendaal.
Uit de bewaard gebleven bedrqfsadministrarie
welen wg dat dat er gewerkt werd met tal van
exolische tabakssoorten. Het inkoooboek van
1866 vermeldt de aangekochte goederen mer
namen als: Khidale Malang, Blitar, Poetjang
Bengal, Kedirie, Tawany, Djebhoek, ook
Manilla, Java, sumatra enBrazteL speciaal voor
de piJp is Maryland favoriet, verder
Padangkoffie en Congolese rhee. De rabak
werd ingekocht via de tabaksbeurs Frascati in
de Nes te Amsterdam. Behalve deze tabaks-
soorten komen ook zaken als 5000 doosjes
lucifers koffie, thee en accessoires op de ir.lsten
voor, waaronder sigarenkisqes van cederhout,
gewoon cederhout en popullerenhout, en een
vaatje tarwestrjfsel.
De Koophandel, later de Firma Van
\teumingen was een internationaal bedrgf met
afnemers uit binnen- en buitenland, zoals
bifkt uit een namenlust van oninbare vorde-
ringen van 1BBB tlm 29 juni 1911. Op deze
lqst staan zaken uit Amsterdam, Arnhem,
Benthuizen, Bolsward, Haastrecht, Moor-
drecht, Rotterdam, Waddinxveen en te Gouda
de firma's Van Schenderen, Sprugt, Vermeulen,
Paridon, Visser, Padberg. Internatlonaal deed
rnen zaken met Whitaker uit Leeds. Oudorn
uit Batavia, Lens uit Soerabala, KruUer uit LuiÉ,

Charschmidt uit Chemnitz. Een toraaibedrag van f.
7943,03 over deze periode was oninbaar. Of de onbetaal-
de rekeningen ooi[ zr.1n voldaan, is niet uit de boeken
gebleken.

Veranderende toestand in de sigarenindustrie
De toestand in de sigarenindustrie veranderde snel. Eerst
na de Eerste Wereldoorlog door de grore import van goed-
kope sigaren uit Duitsland. Ook de binnenlandse concur-
rentie was voelbaar. De grote fabrieken - dankzrj hun grote
reclamecampagnes - verdron gen Iangzamerhand de kleine
zaken. Vervolgens waren er tijdens de crisis van de jaren
dertig veel mensen die in schuurtjes zelf sigaren maakten
en deze tegen lage prtlzen aande man probJerden te bren-
gen.
Hierdoor moest De Koophandel zrch aanpassen "door een
steeds uitgebreide sortering van bekende goede fabrikaten
in voorraad te hebben" aidus de jubileumuitgave br.1 het
100 jarig bestaan van de firma VanVreumingeÀ op 6 okto-
ber 1936. Door het verwerken van nlpe goedsmakende
Sumatra en Vorstenlanden deksoorten en zorgvuldig
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samengestelde mélanges hadden De Koophandel-sigaren een brlzonder arom . De te ver-
werken tabak werd zorgvuldig blad voor blad uitgesorteerd, een bewerking die alleen in
kleinere tabaksfabrieken mogeh.lk was. Men trachtte de concurrentie dus het hoofd te bie-
den door middel van de verkoop van kwalitatief goede producten.
Zo had de Firma van Vreumingen in die moeilijke crisisjaren steeds een uitgebreide sor-
tering van bekende en goede fabrikaten in voorraad. Bqzonder daarbr.l was dat zij nog een
debiet in snuif hebben kunnen behouden Deze snuif, bewerkt van karotten en fijne
Virginia-tabak, werd door hen nog steeds op oud-Hollandse w\ze gefabriceerd en toebe-
reid. Vroeger was het snuiven van tabak een gewilcle vorm van tabaksgebruik, zelfs in
vooraanstaande kringen. Snuif werd in hoofdzaak door vrouwen gebruikt. Snuifdoosles
had men in vele uitvoeringen, van eenvoudige tot zeer luxe. De tabak werd los verkocht,
in blauwe papieren puntzakjes. Sigaretten gingen per stuk. Snuiftabak werd in stenen pot-
ten en tabak in houten tonnen op pianken in de winkel bewaard.

De productie van de gemaakte en afgeleverde sigaren in 1886

Merk
Valencia
La Venta
Piantacion
Siesta
Esmeralda
Tiiomphator
Union
Conftanza
Diligentia
Norma
Montero
ZeIamíre
Lucinde
Nederland
Caraveilas
Vista Matero
Primera

Gemaakt
20680
t02t35
44245
42290
191220
40480
525430
6 r 2 6 5
329335
43876
31690
5L25
2200
73620
B+55
1850
3225

Afgeleverd
20600
89250
30850
36075
176800
36425
497350
55t75
322635
38775
26150
300
2200
65r25
8455
1850
3225

Saldo
BO
I2885
13395
6215
r4420
4055
2BOBO
6090
6700
5090
5540
4825

B+95

Saldo: volgens inventaris
0
10275
I3250
5775
13350
4225
30255
5450
7945
5925
5600
4825

8375

Totalen t527ttO r4tr240 I r5865 I  r5250

Het Personeel
Het personeel was in vaste dienst. Omdat men niet de beschikking had over elektrisch
licht, zullen de arbeidstqden variabel zijn geweest. In de twintigste eeuw veranderde dat
uiteraard. Alhoewel het in die tgd normaal was dat vrouwen en kinderen meewerkten in
de fabriek, bhjkt uit de bewaard gebleven loonir.lsten niet, dat dit bq de firma Van
Vreumingen het geval was. De beroepen waren meesterknecht, sorteerder, plakker, tabak-
kerver en sigarenmaker en voor de winkel uiteraard de winkelbediende.
In de beginperiode van het bedrijf worden de namen van de werknemers niet vermeld.
Een lotaalbedrag aan loonkosten per maand werd geadministreerd. Vanaf 1915 worden
de namen van het personeel aangegeven en zo kan men zren waL men per jaar verdiende
en welke personen er werkzaam waren in het bedrqf. De arbeidsomstandigheden waren
begin 1900 in de fabrieken zwaar, werktrlden van 14 uur per dag normaal, arbeidsvoor-
zieningen slecht. Toch is er niet uit de administratie gebleken dat personeel zonder meer
op straat werd gezet. Diverse werknemers hebben meer dan 40 jaren hier gewerkt totdat
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Jan Dírh yan de Water getehend door Betsy

Stoffers (boven) en Leo Sanders (collectie Van
Vreumingen).

het bednlf na fWeede Wereldoorlog werd opgeheven.
Een belangrqke werknemer was de heer Jan Dirk van
de Water, hoofd van de fabriek. Hr.1 werd geboren op
22 augustus IB42 te Gouderak en overleed op 16 april
1933 te Gouda. 55 laar lang is hg verbonden geweest
aan de sigarenfabriek en ter gelegenheid van ztln 25

.larig huweh.lk met Anna Nahomi de Koning (1816-
IB97) kreeg hr.1 van het personeel een zilveren inktstel
aangeboden. Bovendlen ontving hr3 in september I9I2
de KoninklSke onderscheiding. de eremedaille verbon-
den aan de orde van Oranje Nassau, Ín brons. Zí1npor-
tret hangt nog in de winkel en is getekend door groot-
moeder Betsy van Vreumingen-stoffers, echtgenote van
Lodewqk Dirk van Vreumingen.
Ook Leo Sanders was een markant en geliefd peïso-
neelslid. Gedurende 58 laar werkre hr.1 voor de firma en
dreef hr.; de winkel aan de Wr.ldstraat. Leo Sanders
werd geboren op 3 mei 186+ en was van Joodse
afkomst. In zrjn dagboekaantekeningen schreef
Lodewlk Dirk van Vreumingen op 20 mei 1940 dat
Sanders kennis had gegeven dat hr.; mer ingang van juli
ziln betrekking als winkelbediende wilde opzeggen.
Sanders vertelde hem dat het een moeil5ke beslissing
was. Hij hoopte nog enige Jaarrjes mer zijn zusrer
Roosje, die brl de Damesmodezaak Van Dantztgrn de
Hoogstraat werkte, vanzLJnwelverdiende rust te genie-
ten.
Het uiteindeli jke afscheid viel de familie Van
Vreumingen zwaar. Op zaterdag29 juni 1940 sloot Leo
Sanders zqn diensttr.ld af. Zljnlaatste klant was de heer
Van de Grift, een handelsreiziger. Op zondag 30 juni
nam de familie Van Vreumingen in de besloten kring
nog eens afscheid van Sanders. Dit gebeurde in de
voorkamer van de woningaan de W5dstraat. Sanders
kwam om elf uur met zijn zuster en broer. Lodewr.lk
Dirk van Vreumingen beschreef dit in zr.ln dagboek als
volgt:

Na mijn welh.omst- en afscheidswoord sprak Piet BoLthoven
hem toe en daarna Dih.. We hebben hem van de firma 100
gulden. ge gey en. Van de leinder en y an Vr eumingen k re e g hij
een mooie rookstandaard en een fruitmAnd, yan Bep, Dih",
Wík., Kees en Aartie een mooíboeh.

Sanders overleed op 6 februart 1942 in zr.ln eigen woning aan de Hourmansgracht. Zqn
zuster Roosje en haar broer Henry uit Twente werden gedeporteerd en zr.1n op 5 novem-
ber 1942ln Auschwitz omgekomen. Leo Sanders ls dit leed bespaard gebleven.
Jan Dlrk van de Water en Leo Sanders hebben er aa:n meegewerkt dat het bednlf in de
moeih.lke crisisjaren standhield. Hun portretLen hebben nog akqd een ereplaats in de win-
kel.
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SnuíJpotten ín àe winhel can de Wíidstraat. (Foto: Janet Hoogendoorn)
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De oorlogsjaren yan 7940-1945
Al in de meidagen van I9+0 werd de familie ruw met het oorlogsieed geconfronteerd. Een
pand in Rotterdam werd op 14 mei vernield br1 het bombardement. Lodewijk Dirk van
Vreumingen schreef hierover in zijn dagboek dat dit een geweldige financiële srrop bete-
kende. De familie was juist van piun o* de winkel van het panJgrondig te verbóuwen,
omdat zich een nieuwe huurder had aangediend. Enkele dagen later volgde een nieuwe
tegenslag, toen Leo Sanders zijn vertrek aankondigde.
Ook de toenemende schaarste speelde de firma Van Vreumingen parten. Tijdens debezet-
ting van L940-I945 kwamen veel artikelen op de bon. De Firma Van Vreumingen zette aI
vïoeg in de oorlog een eigen distributiesysteem op. Dit systeem bestond uit een zogehe-
ten bonkaart, die wekeh.lks aan de klant werd verstrekt en \Maaïop men een bepaald rant-
soen per week kon knlgen. Dit om te voorkomen dat onbekende personen niet met de
tabak weggingen. Door middel van onderstaande tekst werd dit aan de clientèle medege-
deeld:

De zeer beperltende maatregelen, die het Rijksbureau, voor Tabah en Tabahsproducten te ts

Gravenhage heeft getroffen t.a.v. de productie en verhoop der Rooh- en Pruímtabah, noodzaaLtt
ons, tot ons leedwezen, onze taba'h op deze ingnjpende wijze te distríbueren. Hopende op Uwe
medewerlting te mlgen rehenen, verblijte beleeJd aanbeyelend, firma D.G. yan Vreumingen.
N.B. De oude behende hwaliteít onzer tabah hunnen wij nog zeer geruíme ttld garanderen.

Dit syteem was niet ongebruikeh.lk. Er waren meerdere Nederlandse tabaksverkopers die
een eigen vorm van distributie invoerden. Later werd de officiële distributiebonkaart door
de Duitse bezeÍLer op veie andere artikelen ingevoerd.
Loet van Vreumingen vertelt hoe het er in die tr;d aan toeging.

Als 's morgens de wínheldeur openglng, stond er werhelijh een nj mensen tot aan de Torenstraat
om het toegezegde rantsoen te halen. Late4 naarmate alles nog schaarser werd, werd het pahje
shag- en pijptabak zelfs met een grootbroodmes op de toonbanh doorgesneden.Welhadden zijhet
voordeel dat zij als redeliih grote fabieh ooh voor andere Ltleine fabriehen in Gouda inhochten.
Ooh werd er eenbepaaldLwantum tabah toegewezen.
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Uit de balans 1944-1945 blukt, dat de gehele winkelvoorraad nog slechts 75 gulden
bedroeg. De voorraden waren werkehjk op en de winkel was nagenoeg leeg. Uit deze tr.1d
stamt ook de term bukshag. Men raapte de peuken van de straat en probeerde daarvan
nog een sigaretje te creëren en wil men Íapen, dan moet men toch eeÍst bukkenl

Onderduihen of Arb eits einsatz
Veel GouwenaaÍs van 18 tot 40 jaar werden opgeroepen om in Duitsland te gaan werken.
Aan het einde van de bezetting werden ook in Gouda razzia's gehouden en veel mannen
probeerden een schuilplaats te vinden. Vanwege het feit Lodewr.lk Dirk bezoldigd organist
van de Remonstrantse Kerk was, kreeg hr; eerst nog vn;stelling voor de Arbeitseinsatz.In
een brief van de Remonstransch Gereformeerde Gemeente Gouda van 10 juni 1943 stond
het volgende:

n.a.y. uw desbetreffende vraag deelen wij U mede, dat U naar onze meningbent vrijgesteld van
aanmelding yoor tewerhstelling in Duítsland. Wq baseeren deze meeníng op een door ons ont-
y angen rondschnjv en dd. 19 meí 1943 , w aarin als conclusie staat gegev en, dat beambten in v as-
ten dienst yan eenherhgenootschap, zoals U, geachthunnen worden te ztln vrijgesteld.

Lou en Rieh van Vreumingen in de winhel aan de Wijdstraat (eigen collectie).
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Sigarenbandj.es
De jaren zestig waren de tgd van gemat-
teerdê bólknakken en ontelbáie sigaren-
bandán, zoals de serie "Grote mannen en
Tirannen", met naas[ Joseph--Luns, 

foerKoekoek. Loemoemba en Kasavoeooe,
Stal in en Hit ler .  Deze sigaren werden ui t
een grote kist gehaald, dan wel in keurige
dozen van tien verkocht. Loet en zijn broer
Mu"rt.n haalden soms àe Hirlertles uit de
grote kist en vulden.een d.oos ermee op en
plaatsten deze voor hun nietsvermoedende
vader Lussen de andere d"ozen in. Die nos-
talgische tUd is nu voorbrl, want sinds
enkele jaren staa[ er op de rookartikelen
een waarschuwende teksr "roken is dode-
h.;k"of "roken.^brengt de gezondheid ernsti-
ge schade toe".

Later werd deze vrijstelling ongedaan gemaakt
en liep Lodewqk Dirk toch het gevaar te worden
opgeroepen voor de Arbeitseínsatz. Om hieraan
te ontkomen kon hr.; zich bq een eventuele raz-
zra rn een schuilpiaats in de woning verbergen.
In het familiearchief bevinden zich rwee "fake-

brieven" waaruit moest blqken dat Lodewqk
Dirk in Duitsland in Halle am Saale werkte.
Mocht er controle komen, dan kon zr.ln vader
z?ggen, dat zrJn zoon al lang niet meer in
Nederland was. Voor zoveÍ bekend is er nooit
een Duitse inval geweest.

Het einde ydn de Goudse sigarenindustrie
Têngevolge van de Duitse bezetting kreeg de
Goudse sigarenindustrie ook haar Waterloo. De
grote Sigarenfabriek J.A. Donker sloot haar deu-
ren en ook De Koophandel werd na de oorlog
niet meer opgestart. Misschien bleven enkele
thuiswerkers nog op kleine schaal handmatig
proouceren.
Wat in ieder geval overbleef waren de meer dan
50 sigarenwinkeltjes in een stad van ruim dertig-
duizend inwoners. Aan her begin van de jaren
vr.lftig was er dan ook nog een redelSk actieve
Goudse Sigarenwinkeliersvereniging, waarvan
Lodewr.lk Dirk van Vreumingen secretaris was. B.
Langeraar (bekend uit het veÍzet onder de naam
Oom Bram) was voorzitter. Hq had een drogiste-
rij en sigarenwinkel aa:n de Burgemeester
Martenssingel. LodewSk Dirk van Vreumingen

Hítler op een sigarenband (eígat collectíe)

was secretans van de vereniging.
Geleideh.lk aan verdwenen de sigarenwinkels uit het stadsbeeld. In 2003 sloot ook de uir
1865 daterende specraalzaak Jaske in de St. Anthoniestraat haar deuren. Rookartikelen
zr.1n heden ten dage in supermarkten, benzinestations en andere bedrijven te koop.
Ook Van Vreumingen moest afslanken. In de jaren zestrgbezat de firma nog een filiaal
onder de naam Bakker aan het Vredebest, op de hoek van de Spoorstraat. Hier is thans
een hypotheekshop is gevestigd. De zaakwerd beheerd door de dames Bakker. Toen in
eind jaren 1960 de dames Bakker met pensroen gingen, werd de zaak gesloren. De win-
kel aan de Wr.ldstraaL 20 bleef besraan.
Lodewr.lk Dirk (1914-2002), beter bekend als Lou, dreef lange tijd samen mer zijn vrouw
de Hendrika Cornelia Sprur;t , (1914-2002) de winkel aan de Wr;dstraat. Zll werkte der-
Lrg Jaar lang als onderwijzeres br.1 onder meer de voormalige de Armenschool aan de
Patersteeg, de Springplank in Gouda-Noord, de Suomischool in de Korte Akkeren en de
Goudse Huishoudschool. Uiteraard was zij ook nauw betrokken br.; de zaak in de
Wr;dstraat. Het gezrnwoonde boven de winkei. Aan de voorzijde was de zondagse kamer
waar men musiceerde en visite ontving.
Het was hard werken in die tr.1d. Lodewr.lk Dirk ging op de fiets of met de rrein naar
Utrecht en omstreken om klanten te bezoeken. De producten kenden mooie namen: San
Quidado, Diadema, Adagio en Fidelio. Andere pràzaische namen van De Koophandel
waren Gouda Voorui[, Snoepers, St. Jan, Beethoven, Wellington en Bezuinigingstabak van
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B0 cent per half pond. De orders die Lou boekte werden later per bodedienst Van Gend
en Loos bit de afnemers bezorgd.

Loet yan Vreumíngen, de huidige eígenaar (eígen collectie).
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De winkel was toen nog tot rs avonds zeven uur open. Na zessen was de winkel een ver-
zamelplaats van een aantal vaste klanten, waaronder de kunstschilder Nuvelster;n, de poe-
lier Vonk, de handelaar in lompen Scharleman en enkele wisselspelers die driftig en rn
dikke rookwolken gehuld de toestand in de stad en de rest van de wereld bespraken.
Brl de beroemde schaatstochten Rotterdam-Gouda was de winkel op zondaq een half uur
open. Schaatsers kwamen dan naar Gouda om het zo begeerde "p5p3e" te hálen. De win-
kel van Van Vreumingen was een van de plaatsen waar het pijpje kon worden verkregen.
Hendrika van Vreumingen maakte de lange pUp op de kledingstukken vasr. Ook elders in
de stad werden de schaatsers getooid, want wie terugkeerde zonder een krulpUp op jas of
pet werd niet geteld. Lodewr.lk Dirk is tot zrjn B2e Jaar rn de winkel acrief geweesr.

De winltel in 2008
De vqfde generatie, Lodewqk Dirk, genaamd Loet, zwaaLt thans de scepter in de winkel.
Hrj nam de zaak in l9B7 vanzrjn vader over. Etaleurs komen beroepsmarig nooir in de
winkel. Loet richt de etalage zelf in. De sigaren vindt men in de rechteretalage en de
rokersbenodigdheden in de linkeretalage, waaronder de bekende Goudse pupen.
Regelmatig worden de sigaren een halve slag gekeerd om verbleking op te heffen, een
andere methode is om de lagen - meestal 3 per doosje - te wisselen. Ook de pnlskaartjes
worden door Loet geschreven.
Pr;prokers uit Gouda en wr.1de omgeving kopen hier hun rookwaren. Loet zelf rookt het
liefst sigaren. In de winkel z\n ca.250 soorten aanwezig.
Het interieur van de winkel is nog steeds uniek. Wanneer een klant bij koud weeÍ de deur
opent, klinkt er een heldere bel en komt Loet vanuÍzrjn nostalgisch kanroor, gelegen
achter in de winkel, te voorschijn. Voor een kisqe sigaren klimt Loet op een rrap - gehita
in een rookwolkje - en toont de klant dan het gewenste artikel.
Na de oorlog werd altr;d met een twee-persoons bezetting gewerkt. Ook Loet werkt niet
alleen. Zijn trouwe medewerksrer is Janny Vellekoop.
Het kantoor achter de winkel wordt verrijkt met vele portretten van familieleden, ouders
en grootouders, maar ook de reeds genoemde werknemers Leo Sanders en Jan Dirk van
de Water. Opmerkeh.lk zrln de reclameborden: een bord nog van voor 1940: "hoe heerh.lk
roken is" en de affiche "je tabak of je leven, vraagt Koophandel-tabak van D.G.van
Vreumingen" is wel in fel contrast met de tekst uit 2000: roken is dodelijk". Het moet de
mensen van nu ernslig waarschuwen. De tijd van toen is nu voorbS, want sinds enkele
jaren verlaten gnjsaards de winkel met de waarschuwing op hun kistje sigaren, dat roken
trjdens de zwangerschap schadelijk kan zijn en jongerenlezenop hun sigarerrenpakjes dat
roken de impotentie bevordert, maar beweren daarvannog niets te hebben gemerkt, aldus
Loet.

Overigens is er niets nieuws onder de
Keure tegen het Roocken van Tábacq
staat onder meer.

zoq want reeds op ó februan 1723 verschr.lnt de
op onbetamelSke en periculeuse plaatsen. Hierin

ooh alle schippers/ werluíjden/sleperslhaar Ltnegts en alle andere ladendeflossende oJ opdoen-
delhaar geladen of hebbende goederen/Tabacq te roochen, op boete van zes guldens/soo diLwils
de Galange gedaan zal worden

Deze keure betrof echter de brandveiligheid en niet de gezondheid van de mensen.

De familie van vreumingen en hun betehenis yoor de stad Gouda
De familie Van Vreumingen wordt vooral gekend vanwege het tabaksbednlf en zijn eco-
nomische betekenis voor de stad. Maar ook buiten dit bedrijf hebben meerdere familiele-
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den een bqdrage geleverd aan de stad Gou da. Zíj waren vertegenwoordigd in meerdere
besturen en vielen op door hun artistieke en sportieve kwaliteión.
DirkJohannes van Vreumingen (1818-1897) was kunstenaar. in het dagelgks leven ver-
diende hU zrjn brood als verzekeringsagent b! de Maagdenbrrrg.i Biandwaarborg
MaatschappU te Amsterdam. HU was tevens organist in de Lutherse kerk te Gouda en
orgelrestaurateur. Zo repareerde h5 onder meer het orgel van de Hervormde Kerk te
Moordrecht. In de periode 1835-i839 was hrj betrokken br.1 de resraurarie van het
Moreau-orgel van de St. Jan te Gouda. De rappoften van deze restauratie worden heden
ten dage nog gebruikt bU de stembeurten. Als dank voor zijn werkzaamheden kreeg hr.;
van het kerkbestuur een ziiveren tabaksdoos en confoort, gekocht bU de goud- en ziiver-
winkelier De Voor.ls, ter waarde van 133 guldenl5

Verder was Dirk commissaris van het Openbaar Têkenonderwijs en kerkrentmeester van
de Lutherse kerk. Ook diende hU br.1 de Goudse Schutten;. Rond 1850 vervulde hii de
rang van eerste luilenant, fungerend adjudant, secretaris van de Krggsraad en kwariier-
meester.
Zljn overige vnle tr.ld vulde Dirk met schilderen. Hrj werd bekend als een zeer bekwaam
amafeur-schilder, tekenaar, etser en lithogruaf en leerling van Anthonie Jacobus van
Wijngaerdt, schilder- en tekenleraar aan de stadstekenschool Arti Legi. Bekende lithogra-
fieën van de StJanskerk zgn naar z\1n tekeningen gemaakt. De litho's werden verkocht in
setjes van 4 stuks. \àn zr.1n hand zgn
aquarellen van de Gouwekerk, het
interieur van de gasthuiskapel van
het museum en van de Remon-
strantse kerk, de Visbanken, de
Lange Tiendeweg, de Kleiweg, de
Haven, het Stadhuis, de Markt, de
Waag, de Yssel bU Gouda en de
Gouwe.
In een Gouds krantenartikel rond
1950 wordt het volgende vermeld:

"de 
gewassen tekening van D.l. yan

Vreumingen voorstellend de Kleíweg
rond 1850, is een voorbeeld van het
intímísme , dathenmerhend ís yoor onze
vaderlandsche romantieh. Op een blad
níet groter dan een hand, gaf de tehe-
naar een welhaast topografisch nauw-
keurig verslag en zelfs de ltleinste
details als luifels en uithangborden ont-
snapten niet aan zijn aandacht.

Aan deze Dirk Johannes dankr
Gouda deze bljzondere en histori-
sche aquareilen en tekeningen en in
april 1984 heeft de Commissie van
Advies voor de sLraatnaamgeving
besloten, dat Gouda de straat "Van

Vreumingenstraat" alsmede het
Moreauhof - gelegen in de binnen- Interieur van de st. Jansherh van Dirh Johannes van vreumingen
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Anton Daniël van Vreumingen,

mede-oprichter v an GZC.
(eigen collectie)

stad nabg de Kattensingel, zrjstraat van Strijenstraat - meer dan
waarq was.

Anton Daniël \hn Vreumingen leidde lange rr;d de sigarenfabriek.
Hr.1 was een verwoed pianist en bibliothecaris van de Commissie
van Toezicht van de Stads Muziekschool. Hr; was lid van de
Vrijmetselaarsloge De Ware Broedertrouw te Gouda. Têvens was
hrl een van de grondleggers van de GoudseZwem Club (GZC), dre
op 19 mei 1886 werd opgericht. Van Vreumingen werd penning-
meester. Op 2ó juli 1BBó werden de eersre clubwedstnlden
gehouden. Anton Daniël overleed plorseling op 20 december
1937 tqdens zqn werkzaamheden in her bednlf. Hr.1 werd ziLten-
de in zijn bureaustoel gevonden.

Ook Elisabeth (Betsy) van Vreumingen-stoffers was actief in de
zwemsporL. Zl1was geboren in Amsterdam. Zwemmen was haar
grote liefhebberq. Toen ztj rn 1890 op haar negende mer haar vgf
jaar oudere broer Henk brJ de familie Van Vreumingen in Gouda
logeerde werd zíj door de bestuursleden van de jonge GZC

gevraagd om br.] een zwemwedstr5d voor het pauzenummer te zorge.n. Een meis.;e, dat
zwom en van de duikplank sprong, dat was ongehoord in die tr.1d. De Gemeenteraad had
dat laar juist besloten, dat vrouwen niet zouden worden toegelaten tot de stedeh.lke
zweminrichting. Het bestuur van de zwemclub verklaarde dat de burgemeester toch niet
zou komen en de wethouder, die tegen zwemmen was, al evenmin.
Het optreden zorgde voor nogal wat commolie, maar tegehlkertr.ld had de Amsterdamse
Elisabeth Stoffers de weg gebaand. Ook andere meisjes in Gouda werden enthousiast voor
de zwemsport en zq kregen het voor elkaar, dat er elke dag van 's morgens half acht tot
half tien een "bad voor vrouwen en meisjes" was in het Goudse buitenzwembad aan de
Blekerssingel. En dit Amsterdamse meisje trouwde met Lodewr.lk Dirk van Vreumingen..
Ook hun kinderen waren enthousiaste zwemmers en één van hun dochters Elisabeth
(Beppie genaamd), was een schoonspringster van formaat.

Betsy Stoffers bezat niet
alleen kwaliteiten als zwem-
sLeÍ, zLJ was ook een gela-
lenteerde beroepsschilderes
en schilderde in de str.;i van
de Amsterdamse Joffers.
Van 1899 - 1903 volgde zq
een kunstopleiding bg de
vooru iLs t revende AugusL
Allebe aan de Amsterdamse
Academie.
Waarschi.;nlr1k heeft zr1 het
schilderen opzlj gezet voor
andere plichten. Na haar
huwel i jk  -  rond 1910
betrok het echtpaar een
woning in de Wachtelstraat.
Ruimte voor een eigen ate-
lier was er niet. Zeker in die
tr-;d werd er van vrouwenAchter de Vismarht van Betsy yan Vreumingen-StofJels (eigen collectie)
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FamíIiefoto t.g.v. 100 jarigbestaan van de "Koophandel"in 7936: staand, van linhs naar rechts: Cornelia
Bohhoven-van Vreumingen, Dih van Vreumingen (Remonstrants predihant te Groningen), Johanna yan
Vreumingen-Behenhamp, Elisabeth (Bep) van Vreumingen, tweelingzus yan Lodewijk Dírh van
Vreumingen, Elísabeth (Betsy) van Vreumingen-Stoffers, Píet Bohhoven (gehuwd met Cornelia yan
Vreumingen), Lodewijh Dir'h (Loe) van Vreumingen en Mien yan Vreumingen. Zittend, van linhs naar
rechts: Lodewijh Dirh (Louis) van Vreumingen, Leo Sanders, Roosje Sanders, Anton Daniël van
Vreumingen.

iets anders veïwacht dan het opbouwen van een kunstenaarsloopbaan. Echter, na haar
dood zrJn er 32 abstracte pastels van haar hand uit de periode 1915 - I919 br.; een Galerie
te Amsterdam gevonden. De pastels tonen een duidelijke verwantschap met het werk van
de leden van "De Branding", De Winter en andere "vergeeslelqkt" werkende kunstenaars-
stromingen uit deze perrode. De werken zqn niet van titels voorzien, maar aan de vaak
intense kleuren, de harmonieuze of juist sterk contÍasterende kleurcombinaties, kan men
beslist allerlei stemmingen en gevoelens afl.ezen. Na deze periode heeft ztj geen pastels
meer gemaakt en dat is waarschqnhJk de reden datzrj in de vergetelheid raakte.6
Waarschrlnh.lk werd zrlbíj het maken va:n deze pastels beinvloed door de keramist en pla-
teelschilder Chris Lanoor.l (lBBl-1948), die eveneens in de Wachtelstraa[ woonde. Van
Betsy zijn verder nog olieverfschiideringen bekend van onder meer het hofe aan de
Nieuwe Haven, van het museum, van Achter de Vismarkt, de Molenwerf en de Punt en
van een gezicht op Gouda.
Lodewqk Dirk (Lou) van Vreumingen (1914-2002) was een begaafd musicus. Zqn ins-
trument was het orgel. Op een vaste avond in de week speelde hr.1 in de voorkamer van
de woningaa:n de Wr.ldstraat met een bevriende vroiist. Van 1930 tot 1968 was hrj orga-
nist van de Remonstrantse kerk en repetitor van de Rqnlandse orkestvereniging, toen daar
de beroemde pianist Cor de Groot optrad. Ook in de St. Janskerk heeft hr.1 als invaller voor
organist Klaas Boersma tijdens bruiloften en begrafenissen het Moreau-orgel bespeeld.

Ook de huidige eigenaar van de tabakszaak Loet van Vreumingen is muzikaal en sportief.
Zrln grote hobby is wielrennen. Loet fietst gemiddeld zo'n 6000 km. per jaar. Tr3dens de
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Russische inval in Tsecho-Slowaklje fietste hii heen en weer naar Praaq. De bekende wie-
lerrit Luik-Bastenaken-Luik heefr Lt1 inmiddàls rien maalgereden.

Wat had hunnen gebeuren...
Wat een geluk dat Loet een oudere broer heeft. Op een dag toen zrJ aan het spelen waren,
kwam Loet, toen ongeveer 5 jaar oud, in het water van de Blekerssingel terecht. Dankzg
het dappere optreden van zijn broer, de B jarige Maarten, werd Loet gered. In datzelfde
jaar was er nog een meisje - de naam kan Loet zich niet herinneren - die een drenkelin-
gentje gered heeft. fWee reddertjes en dat moest beloond worden. Toen Koningin Juliana
en Groothertogin Charlotte van Luxemburg op 7 juni 1956 Gouda bezochten, moch[en
zr1 de koninkhlke gasten bloemen aanbieden.

De jonge Van Vreumíngen bíj Hare Majesteit. Met burgemeester James in galateneu. (eigen collectie)

Gelukkig heeft het "natte pak"geen fatale gevolgen gehad voor Loet, want vele jaren later
heeft hq met een zekere trots en bescheidenheid, achterover leunend in de oude kraken-
de bureaustoel van zr.;n oudoom Anton DaniëI, uitgebreid verslag gedaan van het wel en
wee van het pand Wr.;dstraat 20, de bewoners, de firma D.G. van Vreumingen, van De
Koophandel en zijn familie.

Noten:

1. De stamboom is gemaakt door Piet van Vreumingen
2. B. de Wit, Op hoop van 7ahen, Gouda 2004. p. 347 .
3. B. de Wít, p. 185-187.

4. AD Drechtsteden dd.2-10-2007.

5. H. van Dolder-De Wit, Me Í tehenstift, burijn en penseel, p. 42
6. Uit het Tableau "Musea-Kunsthandel-Exposities maart-april-1980.
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