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Peter van Eijkelenburg

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

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

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

Tijs Stout vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het verle-
den zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan de 
ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een serie 
interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

gouwe verhalen

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

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

Joubertstraat

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

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

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

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

Ophogen

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

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

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

Het Gat

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

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

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

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

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

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

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

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

Wethouders

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

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

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

Burgemeester James

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

Jozef Paviljoen

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

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

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

Gegijzeld

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

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

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

Westergouwe

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