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GESLAAGDE EXCURSIE NAAR 
KONINGSSTEDEN IN MAROKKO 

• • Die Goude'-reiscoöulinlltur Th. de Jo,ig spreekt kort ,·oor liet ,·ertrek naar Marokk.01/e excurrie-dee/11e111ers 1oe-1ijde1tJ een 
geanimeerde bijeenkomst in 'Centraf' ,,~ Gouda. (Foto: Hernra,r •·a,1 Os). 'ti . 

Vol nieuwe indrukken en enthousiast over 
het geboden culturele programma zijn 
afgelopen week de deelnemers teruggekeerd 
van de acht-daagse excursie naar de histori
sche koningssteden in Marokko. 

In totaal namen 48 'Die Goudc'-leden deel 
aan de eerste. studiereis van onze kring, die 
naar een ander werelddeel voerde. Het· 

gezelschap werd begeleid door de heer 
Mohamed Laroussi, oud-sociaal r.iadsman 
van Gouda. 

Moskeeën, paleizen, opgravingen en 
andere historische plaatsen werden tijdens 
een zeer gevarieerde trip bezocht door het 
Goudse gezelschap. Een apart bezoek werd 

· gebracht aan de blootgelegde Romeinse stad 
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Volubilis. Een deputatie van het 'Die Goude'
bestuûr had eveneens voor de reis geboekt -
te weien onze voorzitter ing. A.J.M. Houdijk 
(en zijn ecl11genote), vice-voorzitter M.G. 
C.J. de Jong (en zijn vrouw)en de heer G.C. van 
Vlie.t en zijn vrouw .. 

•Leerzaam~, "imponerend', 'intrigerend' 
en 'gezellig'. Dat waren enkele meningen, die 
bij. terugkomSI werden gebruikt. 

Met eigen bus en eigen gids werden in 
Marokko bezoeken gebracht aan de konings
steden Marrakech, Fez, Mek-Nes en Rabat. 
,.De bijzondere Arabische sfeer, gecombi
neerd met het oude cultuurbezit maakte de 
reis meer dan \Vaard", aldus deelnemer 
W.Kwinkelenberg, lid van 'Die Goude'. 
Evenals zijn vrouw was ook hij zeer enthousi
ast over het gebodene. 

Veel monumenten in de Marokkaanse 
koningssleden dateren uit de !Ode en l ldc 
eeuw - en bieden een combinatie van diverse 
Oriëntaalse bouwstijlen. 

"Dankzij het milde en droge klimaat zijn 
daar dus veel oudere gebouwen bewaard 
gebleven, dan bijvoorbeeld bij ons in Neder-

land. Dat was voor mij een bijzondere 
ontdekking", aldus 'Die Goude'-lid 
mr. A.Q.C.van Ruiten. 

Tevoren waren de excursie-deelnemers al 
bijeen gekomen in café-restaurant 'Centra!' 
àan de Markt - om met elkaar kennis te maken 
en om de laatste reistips uit 1e wisselen. 
Voorts gaf 'Die Gouwe' in totaal vier reis
brieven aan de excursiedeelnemers uit, bij 
wijze van extra service, die werden opgesteld 
door reiscoördinator Th. de Jong. 
· Inmiddels . wordt overwogen om het initia
lief van een gemeenschappelijke buitenlandse 
culturele reis. bij ,vijze van 1Die Goude'
excursie'. te herhalen - maar dan met een 
andere bestemming. 

In dat verband wordt, voor het zomer
seizoen-1989, Egypte als reisdoel genoemd. 
De tijd zal het leren, of dat inderdaat zal 
gebeuren. 

Bij de opzet van de Marokko-excursie 
werden waardevolle adviezen en handreikin
gen verleend door de ~eer T. Khattab, 
directeur van het Nationaal Màrokkaans 
, Verkeersbureau in Amsterdam. 

Gouda praat over oude boeken 
alsof het om kaas gaat ... 
Kort geleden wilde de gemeente Hilversum, om 
aan geld te komen, een schilderij van Piet 
Mondriaan verkopen. ·Dat leidde lol een storm 
van protest. Thans ovenvegen burgemeester 
en wethouders van Gouda, terwille ,an geldelijk 
gewin, de oude stadsbibliotlleek uit te dunnen. 
Dr. B. van Selm reageert geschokt. 
Hij signaleert leeghoofdigheid in een 
provinciestad. 

. Gouda overweegt een gedeelte van de 
Librije, een van de oudste boekencollecties 
in ons land, te laten veilen om het begrotings
tekort te verminderen. 

Burgemeester en wethouders hebben het 
plan opgevat "niet relevante kostbaarheden" 
van hun oude stadsbibliotheek te verkopen. 
De gemeente-archivaris is gevraagd hiervan 
een lijst te maken. 

De oude historisch gegroeide collectie 
boeken wordt blijkbaar beschouwd als een 
voorraad Goudse kaas: mijnheer de archi
varis, wat zou de verkoop van enkele pondjes 
bp kunnen brengen? Of zijn er in die stad nog 
andere mensen dan handelaren in kaas en 
kaarsen? 
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De s1adsbiblio1heek heeft een eerbied
waardige geschiedenis die terug gaat tot het 
eind van de vijfiiende eeuw. In 1487 was er in 
de Goudse Sint Janskerl.c al een bibliotheek 
aanwezig. De boekeneolleclie werd in het laatste 
kwart van de zestiende eeuw flink vergroot 
met in beslag genomen boeken van de.plaatse
lijke kloosters. In de zeventiende eeuw werd de 
collectie gepromoveerd tol stadsbibliotheek. 
Zoals in andere Hollandse steden als 
Alkmaar, Amsterdam en Rotterdam, bleef 
de stadsbi(iliotheek gehuisvest in een .kerk; 
in Gouda in hel koor van de Sint Janskerk. 

In 1613 kochten kerk- en burgemeeslers 
de Bib/ia Regia (1568lI572), de beroemde 
bijbel in vijf talen, gedrukt in Antwerpen door 
Christoffel Plantijn. Zij moesten er 250 gul
den voor betalen, een kapitaal bedrag ver
gelijkbaar met 30 duizend hedendaagse 
gulden~. 

Er werden toen vele standaard werken 
aangeschaft: het verzameld werk van 
Erasmus, het beroemde reisverhaal van 
Jan Huygen van Linschoten met prachtig 
ingekleurde gravures, de Calvinistische 
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kerkgeschiedenis van Baudar1ius, het werk 
van Conrnd Gcsncr over de dieren en een 
complete uitgave van Calvijn. 

Op deze basis werd gedurende eeuwen 
verder verzameld. Was er in de zeventiende 
eeuw vooral behoefte aan de werken van de 
grote humanisten en aan de bronnen van 
christendom en hervorming, in de achtiendc 
eeu,v zien ,vc de in1eresse voor de natuur-

~wetcnschap toenemen. 
In de negentiende eeuw is vooral de be

langstelling voor de geschiedenis het land 

• T~k~naar Jos Co/lig11(J1r: 1po1pn•111 ltt de Vt,/ktkronl ~ 

en de eigen siad een belangrijke drijfveer. 
Toen werden ook zeldzame boeken uil de 
vijftiende eeuw gekocht, zoals die van de 
Goudse drukker Gheracrt Lccu. Ook in die 
sombere jaren, toen het 1net die economie 
slecht gesteld was, bleek het mogelijk midde
len vrij te maken om de bibliotheek uit te 
breiden. Zo kocht men bijvoorbeeld 1 n 1845 
op een veiling boeken ter waarde van· 555 
gulden. 

Voor vele Goudse burgers had de biblio
theek een belangrijke functie. Het was hun 
schatkamer van de geest, hun bewaarplaats 

van hel klassieke en christelijke crrgoed, 
een ruimte in hun stad om te studeren en te 
schrijven, een mogelijkheid om hun eigen 
historische indentiteit te bepalen. 

Hoezeer zij zich mei de bibliotheek ver
bonden voelden blijkt uit hun daden. Steeds 
weer schonken zij waardevolle boeken, zctrs 
hele collecties. 

Omstreeks 1619 schreef Eduardus Poppius 
een indrukwekkende opdracht in het boek dat 
hij ten geschenke. gaf. Natuurlijk deed hij dat 
in het Latijn, de taal van de intellectuelen uit 

\ 

zijn tijd. Nu, 367 jaar later, blijken zijn 
woorden hoogst actueel. 

Hel slot van die opdracht luidt (vriï 
vertaald): ,,Laat df milddadigheid van hel 
gemccntcbc!stuur, van de gevormde mensen 
en de goede burgers nooit ontbreken bij de 
uitbreiding van de bibliotheek en haar luister! 
Mogen de bibliothecarissen een ijverig 
aandeel hebben in het op een juiste wijze 
beheren, het op een zorgvuldige wijze 
beharligen van de belangen, en hel volgens 
de wenen beschermen van de bibliotheek. 
Dat de ramp van Alexandrië niet plaats 
vinder" 
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GRIJPGRAAG 
Gelûkkig is de bibliotheek niet, zoals die 

van Alexandrië, in vlammen opgegaan. 
Oorlogen, plunderingen en natuurrampen 
zijn de bibliotheek bespaard gebleven maar 
in IQ88 steken burgemeester en weth~uders 
hun grijpgrage vingers uit. 
. En n•clkc argumenten voeren zij aan? 

Niemand in ons land hoeft meer ,•an de 
honger om te komen. Nog nooit was in 
Nederland de welvaart zo groot. En juist nu 
komen enkele mensen op de gedachte om 
datgene wat onze voorouders met moeite en 
zorg bijeengebracht hebben, bij opbod te 
verkopen. 

VERBLIND 

Men heeft het oog laten vallen op "niet 
relevante kostbaarheden." Deze bestuurders 
lezen uiteraard nooit een bock er. L.e komen 
daarom nooit in een antiquariaat. Verblind 
door de bchoerte aan centen overschatten ze 
sterk de geldswaarde van deze boeken. Het 
zou mij hogelijk verbazen als de voor verkoop 
geselecteerde werken op een veiling meer dan 
een ton zouden opbrengen. 

Het gaat met andere woorden om een 
bedrag dat lager is dan het bruto jaarsalaris 
van de wethouder van cultuur. De oplossinu 
ligt dan ook voor de hand: éénjaarzonderdi~ 
~·c1houder Jevcrt de ge,venste besparing op en 
tevens het behoud van de Goudse Librije. 

De waarde van een bibliotheek is niet gelijk 
aan de waarde van alle aanwezige boeken. 
de meerwaarde is nu juist collectie als histo
risch gegroeide eenheid. 

De geschiedenis van de bibliotheek weer
spiegelt de wording van onze einen cultuur. 
Het grote kapitaal is het collectief waarin 
elk werk zijn eigen plaats heeft. Ste;ds hebben 
mensen vanuit hun eigen opvattingen of 
wereldbeeld boeken aan deze collectie toege
voegd. 

Gedurende eeuwen hebben bezoekers deze 
boeken gelezen, bestudeerd, gebruikt, soms 
verketterd, vaak ook liefgehad. Alle boeken 
vertonen sporen van dat gebruik en alleen 
op basis van de gehele collectie kunnen wc 
nagaan wat die m~_nsè1\heeft bewogen. 

Hel moet mogchJk bhJven de boeken in hun 
samenhang te bestuderen. In een bibliotheek 
als deze zijn geen "ir1·elevante" boeken 
aan,vczig. Al~ er al iets verkocht 1noet \YOr
den, dan de gehele collectie. 

Natuurlijk moeten deze cultuurhistorische 
bronnen in openbaar Nederlands bezit blij
)'Cn. Als de Goudse Librije opgenomen wordt 
m een van onze grote bewaarbibliotheken, 
moeten we dáár de geschiedenis van het 
intellectuele Jcvc.n van Gouda maar gaan 
bestuderen. 
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Wanneer mensen voorstellen om een deel 
van een historisch monument te slopen, 
moet het pand al Jarenlang ver,vaarloosd z.ijn. 
Dat is_ o_ok bij d_c Goudse Librije het geval. 
Maar JU1st nu ZlJn de kansen voor een nieuwe 
bloei bijzonder groot. Nooit eerder in onze 
geschiedenis waren er zo veel hooggeschoolde 
mensen met veel vrije tijd en historische be
langstelling beschikbaar. 

TOEGANKELIJK 
\Vat in het nabije verleden verzuimd is .. 

het samenstellen van een volledige catalogus, 
het tocgankchJk maken van de collectie het 
bekend maken van de rijke inhoud van 'deze 
bibliotheek • kan nu worden goedgemaakt: 

Het 1s nog steeds mogelijk om de Goudse 
Lib~ijc ~~n nicu,vc functie te geven: 
• hier ZtJn vele bronnen beschikbaar voor 
studie van het Goudse verleden-
• hier kan onderzoek ocdaan ,v~rdcn vanuit 
sociaal, cultuur-, en ec7inomisch-historisch 
perspectief; · 
• hier kunnen professionele historici en 
amateurs een geïnteresseerd publiek vertellen 
over de ideeënwereld of denkbeelden en 
opvattingc.n in de negentiende ccu,v· 
• hier kan men boeken uit de zeven'tiende 
eeuw laten zien die. helefuaal met de hand zijn 
gezet, gedrukt en mgebonden· 
• hier kan in samenwerking .;.,et plaatselijke 
boekhandelaren en uitgevers de leescultuur 
verdedigd ,11ordcn; 
• hier kan men mensen bewust maken van de 
grote waarde van deze erfenis. 

Nu is het nog niet te laat om de oude Librije 
om Ic vormen tot een centrum van ,vetcn
schappelijk en cultureel stedelijk leve11. 

Terwijl de Haarlemse boekencultuur te 
zien is in Teylers Museum, wil het Gouds 
gemeentebestuur stedelijk boekenbezit ver
kopen. 

De landelijke overheid voert een campagne 
met de slogan "Vandalisme zinloos!" Hoc 
geloof,vaardig. is die kreet, als zelfs een 
"'elhoudcr vcrnicl2uch1igc plannen lanceert? 
Vele generaties hebben de boeken voor ons 
bewaard. Zijn wij het die na eeuwen afbreken 
wat door onze erflaters is opgebouwd? 

Laten wij onze kind~ren alleen onze 
leeghoofdigheid na'/ ? 

Bert van Selm 
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Lezing over 
pelgrimstocht 
naar Santiago 

Op maandag 12 december houdl de heer 
Arnold Smits uit Schóonhoven een lezing 
over zijn pelgrimsreis naar Santiago de Com· 
postele - een klassiek·bedevaartsoord in 
Spanje. Th:: lezing heeft plaats in gebouw 
'Brandpunt' aan de Turfmarkt. 
Aanvang: 8 uur preçies! 

De heer Smits heefl de ruim duizend kilo
meter lange tocht in 1984 Ic voel afgelegd. 
San1iago de Compostela was in de middel
eeuwen een bekend bedevaartsoord. 

In vroeger tijden werd een voettocht naar 
dit oord vaak als penitentie ofwel boete
doening opgelegd. Maar tot op de dag van 
vandaag maken mensen nog steeds - maar nu 
vrijwillig - voettochten naar de bekende 
Noord-Spaanse basiliek van Santiago. 

De heer Smits heeft theologie gestudeerd 
en is verbonden aan de Oud-Katholieke Kerk 
te Schoonhoven. 

Voor leden van onze oudheidkundige kring 
houdt hij een gloedvolle lezing, gelardeerd 
met het relaas van zijn bijzondere belevenis
sen. Een boeiende avond, die u vooral niet 
mag missen. 

Lezing over 
plannen van 
Gouda-Havenstad 

De initiatiefgroep 'Gouda, Havenstad' wil 
Gouda het oude karakter van een waterstad 
teruggeven. 

De eerste Gouwenaars vestigden zich rnim 
zeven eeu\ven geleden aan de samenvloeiing 
van Gouwe en IJssel. Daarna was het, gedu
rende vele eeuwen, mogelijk om van de IJssel 
naar de Gouv.•e te vare-n • en viccvcrsa. 
Diverse sluizen stonden daarbij 1en· dienste. 

In de jaren vijftig werd de Veersrnl-ingang 
van de Haven afgesloten, en was doorgaand 
scheepvaartverkeer op die plaats nie1 meer 
mogelijk. Dat kon nog wel via de Mallegat
sluis - maar daarbij werd de binnenstad niet 
nteer aangedaan door de sche·pcn. Bovendien 
nan1en de nieu\ve J ulianasluizen ook een fors 
deel van de doorgaande scheepvaart voor hun 
rekening. 

De initiatiefgroep 'Gouda, Have_nstad' zet 
zich in de oude vaarverbinding, dwars door 
het centrum, in ere te herstellen. 

Een van de grote animaloren is Hans du 
Pré. Hij houd1 over dit boeiende onderwerp 
op maandag 14 noven1ber een Jczing in gebouw 
'Brandpunt' aan de Turf markt. Voorde echte 
Gouwenaars is dit een lezing, die beslisl niet 
mag worden gemisl!. 

Voor die Havenslad-lezing en erna zijn nog 
meer 'Die Goude'-bijeenkomsten. Streept u 
daarom ook alvast de volgende data aan in 
uw agenda: 

Maandag 10 oktober houd1 ons bestuurslid 
mevrouw Hennv van Dolder-de Wit in 
gebouw 'de Vesle' in Bloemendaal een 
geheel aan oud-Gouda gewijde lezing, met 
diaprcscntalie. Die bijeenkomst wordt 
speciaal naar de wijk Bloemendaal verlegd, 
01n ook de be,voncrs van deze nicu,\lbouw
wijk bij doel en stre;,en van 'Die Goude' te · 
.betrekken. A.anvang: 8 uur precies. 
De bijeenkomst van 10 oktober, in 'de Veste', 
wordt aangegrepen om een grole ledenwerf
actie voor,'Die Goude' te starten - waarbij 
vooral de aandacht wordt gericht op de 
bewoners van deze grote nieuwbouwwijk. 

Heeft u vrienden, kennissen of familie
leden, die belangstelling hebben voor de 
historie van de stad en andere geschiedkun
dige .zaken: zij zijn van harte welkom op 
deze gralis toegankelijke bijeenkomst. 
Tot licns! 

Maandag 12 december: lering van A. G. 
Smils over zijn pclgrims1ocht naar Santiago 
de Compostela. Plaats: gebouw 'Brandpunt' 
aan de Turfmarkt. Aanvang: 8 uur precies. 

Maandag 16 januari 1989: C. van Vliet uit 
Dordrecht: romaanse en gothischc kathe
dralen in Frankrijk. Plaats: gebouw 'Brand
punt'. Aanvang: 8 uur precies. 
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Oude herinneringen bij een bezoek 
aan Gouda en Haastrecht 

Gezellig, buitengewoon gezellig was het 
uitstapje, dat ik maakte met mijne klein
dochter. Zij had het verdiend. Zij had flink 
gewerkt en was, nauwelijks achtlien jaar oud, 
met pracht cijfers geslaagd voor het eind
examen van een gyn1nasiu1n in Den Haag. 

Een reisplannctjc \vas opgemaakt, een 
bezoek aan Zeist, Haastrecht en Gouda. Na 
ons bezoek aan Zeist gingen wij naar Gouda. 
Opa, bij verkorting "Oop", moest haar uit 
z1;~ jeugd vertellen. Grootvader vertelde 
toen, dat hij op acht-jarigen leeflijd in 1874 
Ie Haastrecht k,vam, \vaar zijn vader tot 
gemeente-geneesheer was benoemd. 

Ëèn der eerste vraagstukken was het. 
schoolgaan. Gouda was de aangewezen plaats 
en de school was die van mijnheer Huber 
(vroeger sprak men van meester en boven
meester), gelegen aan den Groeneweg. 
Mijn vader vond lopen gezond. De uit
rusting, die op het dorp gemaakt werd, 
bestond uit ccne 1asch (ransel) en een paar 
schoenen. Voor het willlerseizoen waren deze 
van vetleer. Regen, storm of sneeuwjacht 
hadden geen invloed op geregeld school
!:!~oek. 

Ik gi11g graag naar school. Eens had ik een 
bi11er l'ertlriet en dat nog wel op mijn verjaar
dag. Ik had als floofdcadea11 voor mijn ve1jaar
dag een .Tapa11sch gelakte griffe/doos gekregen 
met e11kele poppetjes er op. Ik was er ziels
gelukkig mede. Toe11 ik op school kwam liet ik 
haar vol trots aa11 n,ij'n buurman zie11. 

De meester kwam mij 1oev/iege11, ik kreeg 
ee11 draai om mij11 oore11, hij greep mijn griffe/
doos, liep er mede 11aar ,Ie kolomkachel e11 
u1ierp n1ij11 n1ooie doos in de vlan1nten! 

De klap om de ooren was ik spoedig ver
geten, maar het verlies van mijn griffcldoos 
(zij had 65 cent gekost) nimmer. 

Het is meer dan uistekend dat tegenwoordig 
de leer der opvoedkunde tot een der hoofd, 
vakken behoort bij het examen voor onder
,vijzer. 

SCHOOL 
Mijn vader had wel een paard met een paar 

rijtuigen en een koetsier, maar slechts bij 
noodweer mocht de koetsier ons wegbrengen 
tot Stolwijkersluis. Vriendjes om mede te 
spelen had ik al gauw op het dorp. Tot de 
jongens uit Haastrecht, die in Gouda reeds 
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op school gingen, behoorden een ,.oon van 
notaris Brouwer Nijhof en een zoon van den 
heer Muller, leerlooier. Deze jongens gingen 
per vigilante. Het zoontje van den notaris had 
een licht, aangeboren, voetgebrek en kon dus 
den afstand (vijf kwartier) niet te veel afleg. 
gen. 

Het gevolg van ons loopcn naar school 
was voor den jongen Muller ( oudsten broêr 
van den heer Van Za11en Muller), dat hij in 
het vervolg ook mei ons mede moest loopen. 

Had ik wel een ransel voor mijn boeken 
noodig? Gelukkig niet. Daar gingen de 
boterhammemtrommcltjes in. Boterhammen 
belegd met kaas of bestrooid met bruine 
suiker. Wij gingen ze om twaalf uur gebrui
ken bij eene doktersweduwe. 's Zomers 
,varen deze boterham1nen geroosterd en de 
bruine suiker gesmolten door de blakende 
zon, die op mijn ransel had geschenen. Met 
dezen ransel verdiende ik van mijne broêrs, 
die op het gymnasium gingen, gelegen op de 
Houtmansgracht, van ieder 2'/, cent per week 
voor het dragen hunner botcrhamtrom-· 
meltjes. Dit bedrag werd besteed voor 
knikkers of D,onderdags ook wel eens voor 
het koopen van een kaaskoekje, gekocht in 
een tentje op de markt! 

Niet alleen was er een plaatsje in den 
ransel voor de trommeltjes, maar ook kon
den er nog appels en peren bij. Veel vrucht
boomen vond men langs den dijk en de 
jongens van den dokter hadden .... een 
streepje voor! 

HAASTRECHT 
Hoe was de verbinding H.rnstrecht

Gouda? Per Oudewatersche boot, doch 
wegens ongeregelde vaart viel daarop niet 
te rekenen. Evenmin kon de postwagen 
Gouda-Schoonho\•en ons van dienst zijn. 
Wèl gebeurde het soms, dnt wij met een 
kaaswagen mede koncltn rijden. Er was een 
klein plaatsje op den ,vagen achter de kazen. 
Daar konden wij ziuen en de beenen bengel
den dan buiten boord. 

Met de marktdag troffen wij het meer
malen op een andere wijze met een tilbury 
of Utrechtsch wagentje, mede te rijden. 
Ge,voonlijk naar een stalhouderij, gelegen 
aan 't begin van de Karnemelksloot, waar nu 
een plantsoentje is, of naar Elberveld op den 
Lange Tiendeweg. 

' ·' 
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De weg Haastrecht-Gouda was een 
slecht onderhouden grindweg, 's zomers 
storfig en 's winters papperig. Even buiten 
Haastrecht was er een tol. Rood was daar 
tolgaarder. De opbrengst daarvan sll'ekte 
mede tot onderhoud van den weg. De tollen 
en sluisgelden, wij weten dit, waren een 
ergenis bij een groot deel onzer bevolking. 
Als het niet strikt noodzakelijk was, dat men 
ïn Gouda moest zijn dan keerde men te 
Stolwijkersluis om, want over den IJssel lag 
een brng waar weer tolgeld geofferd moest 
\Vorden. 

Het is niet te verwonderen, dat wij als 
kinderen vaak dorst-hadden, als wij bij deze 
brug aank,vamen. \Vij snakten dan vaak naar 
water. Dit vonden wij dan bij den brug
wachter Sluiter. In het voorportaaltje van 
diens kleine ,voning stond een ton met ,vat er, 
waarin een blikje dreef. Dit water was direct 
afkomstig uit den IJssel. 

Omdat ik aanstonds ~enige mededeelingen 
zal doen over de watervoorziening van Gouda 
is het hier de plaats om iets Ic vertellen wat 
er van het water in hel algemeen bekend was. 

ONTDEKKING 
Het is Antonie van Leeuwenhoek uit Delft, 

die de geheele wereld.,•ersteld heeft doen staan 
door zulk een groote reeks van ontdekkingen, 
dat men, eenvoudig gezegd, er paf van stond. 
Hij maakte zelf vergrootglazen (lenzen). 
Hij sleep hel glas en kreeg tol resultaat iets, 
waarmede hij eert zestigvoudige vergrooting 
kon bereiken. Iets wat met het bloote oog niet 
te zien was, omdat het te klein was, kon hij 
nu waarnemen. Alles betrok hij in zijne 
onderzoekingen, zoowel uit planten- als uit 
het dierenrijk. Zoo onderzocht hij ook een 
druppel w:uer en zag toen dat daar beestjes 
(bacteriën) in zaten. Hij deelde zijne ont
dekking aan de geleerden van Engeland mede 
en voegde teekeningen er bij van wat hij had 
waargenomen. Hij reisde zelf naar Engeland 
en nam zijn toestelletje mede, waarmede hij 
deze ontdekkinge~ had verricht. 

Het aantal ontdekkingen, dat hij gedaan 
. had met de daarbij gevoegde teekeningen, 
was een boekje vol. Het toestelletje dat hij 
vervaardigd had was de allereenvoudigste 
microscoop. 

Dit oorspronkelijke toestelletje bevindt 
zich naar ik meen in een museum te Londen . 
Indien dit niet juist is, dan bevindt het zich in 
het museum van het Natuurkubdig Labora
torium, Bijlhouwerstraat te Utrecht. In ieder 
geval is daar in de Bijlhou,vcrstrJat een 
absolulll natuurgetrouw exemplaar te be
zichtigen. 

Van uit Engeland werd het groote nieuws 
over de g_eheelc wereld verbreid. 

Men kan van Antonie van Leeuwenhoek 
getuigen, dat het grootste deel van de genees
kunde gebouwd is op datgene, wat uit zijn 
ontdekkingen is voortgesproten. 
Zijn naam ,.al in lengte van dagen blijven 
voortleven, dat wil zeggen, over duizenden 
jaren zal men zijn naam met eerbied 
noemen, even zoo goed als men de namen 
kent van de grootc mannen die bij het begin 
onzer jaartelling leefden of daarvoor. 

,,HET HAANTJE" 
Wij gaan nu naar den Grocncwcgen begin

nen bij den Lange Tie ndewcg. De eerste 
honderd meter is hetzelfde gebleven wat de 
breedte betreft , doch dan komt men aan een 
gedeelte dat broeder is. Dit komt omdat deze 
vcrbreeding te danken is aan een demping 
van een grachtje, dat langs den geheclen 
Groeneweg liep. Naar school gaande liepen 
wij over den Fluwelen Singel, passeerden het 
houten Doelenbrngje en liepen dan door de 
Doelestraat ( vroeger sprak men ,•eel van 
stegen, tegcn,voordig meer van straten) en 
kwamen zoo op denl Groeneweg. 

Voor 7,1ken zag men in dien tijd nog vaak 
uithangborden, soms me\ een rijmpje er op. 
Op dit gedeelte nu van den Groeneweg, dicht 
bij de Doelestraat, prijkte op 'n uithangbord 
een haantje. Het was een kleine zaak, waar 
men een borrel kon koopen. 

Als ondcr..ehril't stond er bij dit Haantje: 
"Hier bij het Haantje 
Pikt men een graantje". 

Staat men thans daar waar de ,•erbreeding 
van den Grocneweg begint, dan ziet men nog 
het grachtje, dat van de Jeruzalemstraat 
(steeg) komt. Dit grachtje liep in de richting 
van de Patcrstccg. De Groene,ve.g \vas door 
een brugje met de Patersteeg verbonden. 
Het geheelc complex tusschen Groeneweg
.Jeruzalcmstraat en grachtje is oorspronkelijk 
een klooster geweest_. De kapel vindt men op 
den hoek van Pate~tteeg en Jeruzalemstraat. 
In mijn jeugd was daar de armenschool van 
mijnheer Gonda gevestigd. Op deze school 
gingen verbazend veel kinderen. 

Tot instandhouding van het lichaam heeft 
de mcnsch voedsel noodig. Dit zijn de in
komsten. Hiertegenover staan de uitgaven. 
Het zijn de uitg..:,ven, die Jangs den natuur
lijken \vcg het lichaam verlaten. Deze 
kwamen voor het oveergroote deel in het 
grachtje terecht. . 
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BRUIKBAAR DRINKWATER 
EN WAT HET WAS 

Bij onze school waren twee witte tonnen 
van flink formaat geplaatst, waarin drink· 
water was. Op de eene ton hin• een bord;c 
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waarop stond bruikbaar, op de andere ton 
onbruikbaar. 

Op vastgestelde dagen kwam er een stads· 
arbeider, die een zwabber bij zich had, zoo 
een als de schippers gebruiken bij het schoon
maken, dus een houten stok, waar onderaan 
e~n dweil bevestigd was .. Verder had hij bij 
zich. een puts, dat 1s een emmertje met een 
stevig touw a.an. het hengsel en dan had hij nog 
een llesch b1J zich met donkere vloeistof. 

De arbeider, die ee11 1011 schoo11111aak1e, 
. deed dit aldus: hij opc11de de kraa11 e11 liet het 
zich 110g i11 de 1011 bevi11de11de ll'ater, dat, om 
/Jcg11jpclijke rede11e11, er 11iet zoo frisc·h uitzag, 
op de strao, loope11. Hij ope11de /Jet deksel 
boven op .de 1011, 110111 zij11 Zll'abber, dompelde 
de dwetl III het gracl1uc c11 /Jego11 de bi1111e11-
zijde va11 de 1011 u: 1·einigc11. Hiema nam hij zij11 
puts ter hand, trok eerst zij11jas 11i1 e11 zwaaide 
da11 de11 p111semmer i11 lret grachl}c en ,•ulde 
zoo de 1011. Ven•olge11s kwam het flesd1je 0011 
,Ie beurt. De i11/1011d daan,011 bes1011d uit ijze1·
cl1lol'ide c11 had 101 doel het ll'ater te doc11 
bczi11kcn. Hij goot deze. ijzerchloride bij 
sc/1e1111es III de 1011 c11 roc/'lle cloarbij da11 met 
,le11 steel 1•a11 dc11 zwabber alles 110g cc11s goccl 
om. De deksel van de 1011 wc1·d gcslotèll. De 
bord.Jes der 101111e11 wcrdc11 verwisseld. Het 
kraantje va11 de pas bcho11delde 1011 werd met 
ee11 ke11i11g ges/01e11, 1e11,•ijl het ke11i11kjc va11 
de tweede 1011 verwij,lerd werd. 

Op die manier stond er s1ccds een ton met 
drinkwater bij onze school, voorzien van het 
bordje bruikbaar. Tegenover deze tonnen 
was onze speelplaats. Moe gespeeld lesehten 
wij onzen dorst met dit water! 

Het gc,•olg dezer watervoorziening was dal 
er in Gouda een ingewandsziekte hecrschte 
die gepaa rd ging met diarrhce (buikloop). ' 
.Pezc ziekte noen1de men "de Gou,venaar". 

Te Ronerdam hecrschte tengevolgi, ván het 
drinken van Maaswater eenzcll'de soort 
ziekte, diedaa,·den naam van "de Rotterdam
mers" droeg. 

De sterfte te Gouda was verbazend hoog, 
ruim veertig per duizend. 

WATERLEIDING 

Onmiddelijk na de invoering van de water
leiding_ daalde dit cijfer .reusachtig. In het 
eerste Jaar was deze daling geweldig en naar-
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mate meer personen zich bij de waterleiding 
deden aansluiten, ging deze daling regelmatig 
voort. 

De nieuwe wenen de volksgezondheid be
treffende en ook de verbazend groote vooruit• 
gang der geneeskunde hebben hei sterftecijfer 
voor Gouda doen dalen tot dat van vele 
groote sleden, dat is, om in een rond "Clal te 
spreken, tien per duizend. c 

Hoe was de drinkwatervoorziening te 
Haastrecht? 

Als voorbeeld neem ik mijn ouderlijk huis. 
Daar een gewoon privaat. Van dit privaat 
liep een riool naar den IJssel. Enkele meters 
van dit riool verwijderd werd ons drinkwater 
door een pomp, die zich in de keuken bevond 
uil den IJssel opgepompt. Dit water moest ' 
twee lagen passccren, een zandlaag en een 
grindlaag. In de keuken werd het water dan 
gefiltreerd door een filter, die voorzien was 
van ~en sponsje en een laagje houtskool. 

D11 alles is absoluut onvoldoende. 
Is het wonder dat ik, als kind drie maanden 

lang lijdende was aan typlms? Het ziektebeeld 
van typhus was volkomen bekend de oorzaak 
echter niet. Zoodra deze ontdek1\vas, kwam 
er ook een groote verandering in de behande
ling dezer ziekte. 

De eer~te l)atiënt, .dic'.n ik zelfstandig ter 
behandeling m het ziekenhuis toegewezen 
krees, lag nog rustig in een zaal, temidctcn 
van ... andere patiënten. Dit was een typhus-
paticnt! , 

Een andere ziekte, die ook door besmet 
drinkwater veroorzaakt kan worden is de 
cholera. De1.e. 2iektc hccrsehte in 1866 op tal 
\ 1an plaatsen 1n ons landt o.a. ook in n1ijn 
geboorteplaats Asperen. In enkele weken 
werd daar de bevolking gedecimeerd. Van de 
1200 inwoners vielen daar 120 inwoners als 
slachtoffer van de cholera. Gelukkig zijn wij 
nu 1.0~ ver m~t de geneeskunde gevorderd, 
dat w1J deze ziekten met alleen onmiddelijk 
kunnen herkennen, maar wij hebben ook de 
~iddclcn om deze te voorkomen en herstel· 
hng van deze kwalen te bevorderen. Er zijn 
reeds meerdere ziekten, die zeldzaam voor
komen. Hiertoe behoren ook typhus en 
cholera. 

.J Dr. ldenburg 

(F.('rJ('r g('p11bli<'"""' i11 J" Gm,Jsrl1" Co11ta1111•0,1 918/ 1941), 
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Oude streekgerechten en gebakvormen 
uit Midden-Holland (2) 

De 1,vccdc helft van deze bijdrage is voor
namelijk gewijd aan de spinwijven van 
Bergambacht en de botel'schaapjes uit 
Berken\\'Oude. Het overzicht is hiermede 
voltooid. Er is bij samenstelling ervan wel 
gestl'eefd naar een zekere ,•olledigheid, maar 
die is ongetwijlèld niet bereikt. Het is uit een 
regionaal-historisch oogpunt bezien stellig 
\vaardevol dat althans. de herinnering aan 
oude gerechten, gebakvormcn en lekkernijen 
nîct verloren gaat. Voor aanvullingen, ver
beteringen en opmerkingen houdt zowel de 
sa1ncnstcllcr als de redactie van de Tidingc 
van Die Goude zich aanbevolen. 

Spin,•,ij,·en 
De aan de Hoofdstraat nr. 24 in Bergam

bacht gevestigde bakkerij Blanken (daterend 
uit 1732) is niet alleen in wijde omtrek bekend 
en vermaard om zijn pepernoten, maar vooral 
plaatselijk ook om de spinwij,·en, die één keer 
per jaar, nl. ter gelegenheid van St.-Nicolaas 
worden gebakken. Ze zijn dan op Sinterklaas
middag (5decembcr)verkrijgbaar. Niet alleen 
bij bakkerij Blanken, maar ook bij de bakkerij 
van G. Casteleijn aan de Hoofdstraat nr. 84. 
Deze bakkerij is niet zo oud als die van 
Blanken maar dateert toch ook al van 1890. 

Het gebak dankt zijn naam aan de spinwij
\'Cn, ook ,vel \\'Ïttc \\'Îjven genoemd, ,vaarover 
een uitgebreid volkskundige literatttur be
staat (Ter Laan, 1949). Spinwijven zijn in 
lange, ,vitte gc\\•aden gehulde spookgestalten, 
die zich Z\\'evcnd in de lucht vertonen, vooral 
op plaatsen waar eens wat bijzonders zou zijn 
voorgevallen. S01nmige spin,\•ijven spinnen 
draden ,vaarin jonge mannen ,vordcn ge
vangen, andere vertonen voorkeur voor 
meisjes. Aan hun bestaan werd vroeger door 
niemand getwijfeld. Zelfs de 17de-eeuwse 
dr. Johan Picardt (de aan Drenthe grenzende 
Duitse veenkolonie dankt hem haar naam) 
\Yas van het bes.laan ervan overtuigd. 

Merkwaardig is dat van het geloof aan 
spÎn\\•ijven ntelding \\.'Ordt gemaakt uit al onze 
gewesten, met uitzondering van Utrecht en 
Holland (Ter Laan). Men vraagt zich dan 
ook af: hoc en wanneer is het gebruik in 
Berga111bacht ontstaan'! Blijkbaar worden 
spinwijvcn alleen nog daar gebakken, want 
Nannings (1932) vermeldt het gebak alleen 
uit die plaats. Zelf ken ik ,\•cl "n·itlc \\'Ïe\·en" 
als een bijzondere smakelijke kruidenkoek. 

die bij een bakkerij in de buurtschap Zwiep 
bij Lochem verkrijgbaar is. Eens hadden witte 
,vljvc-n daar haar schuiJhoek in de \Vitte 
Wijvcnkuil op de Lochem se Berg! 

Een spinwijf zoals dat door bakkerij 
Blanken ,vaarschijn1ijk al sinds het begin van 
de 18de eeuw op de dag vóór de naamdag 
van Sintel'klaas wol'dt gebakken, is een 
speciaal soort krentenbrood. Het ,..verd aan• 
vankclijk gevormd met een koekplank ,vaarin 
de figuur van ee,1 pop was gesneden, zoals in 
de planken waa1'111ee de speculaaspoppen 
\Vorden gc.vormd. Tegenwoordig maakt 1ncn 
spinwijven van een wat luchtiger gebak, 
,vaarin geen figuur meer te herkennen is. 

Dat spinwijven in Bergambacht alleen met 
St.-Nicolaas worden gebakken, is niet zo 
bijzonder. Tegen de winter neeml de belang
stelling voor bijzondere gebaksoortcn, zoals 
speculaas en boterlettel', maar ook suikergoed 
(suikerharten en suikerbeesten) toe. 
Bijzonder blijft cchtJ r dat spinwijven tegen
woordig alleen maar in Bergambacht worden 
gebakken, terwijl het geloof aan het bestaan 
van spinwijvcn juist in de provincie Zuid
Holland onbekend was. 
Volgens de plaatselijke historicus Dick 
Blanken was de stamvader van het Oergam
bachtse bakkersgeslacht Tonis Dirckse 
Blanken, die zich in 1659 als meester
timmerman in het dorp vestigde. WaarTonis 
vandaan k,vam. is tot dusverre onbekend 
gebleven. Zou dat uit een der gewesten buiten 
Holland of Utrecht zijn geweest, dan was 
de herkomst van de spinwijven misschien 
verklaard, \\lant in al die ge,vesten ,vas men 
met die gestalten vertrouwd. 

Voor de herkomst van de Bcrgambachtsc 
spinwijven heeft de regionale geschiedschrij
ver Van der Wouden (1980) een eigen 
verklaring. Hij legt d"arin verband met 
St.-Laurentius, oorspronkelijk de patroon 
van de (Hervormd~) kerk in het dórp. Deze 
heilige ,vas in de derde CCU\\' diaken van 
Rome er werd vermoedelijk onthoofd omdat 
hij na de dood van paus Sixtus lr in 258 
weigerde te voldoen aan de eis van de staat 
te vertel1en ,vaar de kerk haar sçhauen ver· 
borgen hield. Volgens een legende stierf 
hij echter de marteldood op een rooster 
,vaaronder een vuur ,verd gestookt. Het 
rooslcr ,vcrd dan ook een van z.ijn attributen; 
St.-Laurcntius is ermee afgebeeld door 
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Wouter Crabcth op Glas 8 in de Goudse 
St.·Janskcrk. 

Van der Wouden zag in het zesspakige wiel 
van het spin\vijf een vrijmoedige verandering 
van het rechthoekige rooster. Een andere 
overeenko1nst. zo meent hij. is dat een spin
\vijf \varn1 uit de oven moet \Vorden gegeten; 
dat is dan een herinnering aan het houtskool
vuur onder het rooster. 
Héi advies van de bakker luidt thans. dat een 
spinwijf warm, bestreken met boter en 
bestrooid inet suiker dient te \Vorden \•cr
orberd. Dat is andere koek! 

Dick Blanken sluit zich aan bij de mening 
van Van der Wouden, o.m. in een gedrukte 
toelichting op de spin,\•ijvcn, die dit jaar - in 
afwijking van de traditie · ook werden ge
bakken bij de opening van het nieuwe hoofd· 
kantoor van de Rabobank in Bergambacht op 

• , tj111•t·ltli,1.,; \·<111 een km•J;p/ank ,1·onr11u•e ,Jonr lu,kkerij 
Blonkt.',1J1,1it11i·1ï\·~·,r\l'()rd1•11 .i:,,,·on,rd. Aji11etillg J(),\· l 5c111. 
Ft}IO: ,hw. w. l'rJJI lt'{j,1gann/e,i. 
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11 maart. Hij gelooft dat de stralenkrans van 
de heilige bij het snijden van de plank is 
vervangen door een bonnet•. De reden dat de 
spin\\1ijven tegcn\voordig niet ,vordcn ge
bakken op de maandag van St.-Laurentius. 
10 augustus, maar op 5 december, de dag 
voorafgaande aan de naamdag van St.
Nicola.is (6 december), moet volgens Blanken 
gezocht \vorden in de afschaffing van de 
heiligen na de Hen•orming. In niet-rooms. 
katholieke kringen wet"d daarna • zij het niet 
met aller instemming - nog maar één heilige 
in ere gehouden, de populaire bisschop van 
Myra, de goedgcefäe patroon van de kinderen 
en van de stad Amsterdam. 

In de figuur op de koekplank van bakkerij 
Blanken is 1net enige goede ,vil een \•rou \YS
persoon te herkennen. Mogelijk zelfs een spin
ster, want Mcischkc kent speculaasplanken 
met figuren die spinster worden genoemd en 
ook die zijn als zodanig aHeen te herkennen 
aan het \viel. 
Of de Bcrgambachtse fi~uur, zoals Van der 
\\1ouden en Blanken 1ncncn, bcschou,vd moet 
,vorden als een na de Hcrvor,ningaangepaste 
figuur van een heilige, lijkt mij ietwat gezocht. 
Deze verklaring doet mij denken aan "het 
stokje van Oldenbarncvcld0

, \vaarvan eerst 
de versleten zilveren knop \\'Crd vernieu,vd en 
later de gebroken stok yervangen door een 
nieu,ve. 

De snijders van koekplanken (-prenten) 
pasten hun werk stellig aan bij de tijd. Het 
waren vaak beroepshoutsnijders, die door het 
gehele land reisden . .Met behoud van enkele 
syn1bolen of attributen en vasthoudend aan 
traditie zullen zij ongetwijfeld hun fantasie 
de vrije loop hebben gelaten. Een produkt 
daarvan lijkt mij de plank van het spinwijf. 
Dus geen werkstuk van Bergambachtse 
1nakclij, n1aar ontsproten aan de verbeel
dingskracht van een door het land zwervend 
beroeps-koekenplanksnijder, die ergens in 
ons land het spinwijf had leren kennen. 

• bo1t11er: Jroofdl'frk ,ç('/ r41,1 r .l,. :;.-r.\lc.fijk,w mcr 1/rie c>/vfrr 
op1ra'1mlC' rmufn1. 

Boterschaapjcs 

Een eeuwenoud gebruik, dat vooral in de 
Krin1pcner\vaard Jangc tijd in ere \\'Cr<l ge
houden, is het n1et PasÇ,h ten geschenke geven 
va,1 bolcrsc_haapjcs. Hoe oud is moeilijk na . 
te gaan, n1aar volkenkundigen nen,cn :.1~1n dal 
het in de l 7de eeuw in de Crempcne herleefde 
gebruik 1.ijn oorsprong heeft in een Oud
gennaans lente-offer aan de Godin van de 
vruchtbaarheid lfolda (Vrouw Holle). 

Het heidense gebruik werd. zoals vele 
andere. kennelijk gekerstend en in de 
Krimpencr\vaard ook na de Hcrvor1ning. in 
ere gehouden or hersteld. Daarop wijzen het 
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tijdscip Pasen. de omstandigheden dat het 
boterschaapje ten geschenke werd aangebo
den, maar vooral de vorn1: n1eestalecnschai1p 
of Jam. Chrisms werd door Johannes de 
Doper immers .tangeduid als Het Lam Gods 
(Johannes 1 :20). Dirck Crabeth heeft in 1571 
in de Goudse St.-Janskerk Johannes de 
Doper in Glas 6 afgebeeld met lam en kruis.• 
Van der Wouden vestigde hierop terecht 
ile aandacht. 

De bekende kronickscl1rij,•cr Le Francq 
van Bcrkhcy maakte in 1.811 van de .,boter
schaapjcs" gewag in de ,•olgende bewoordin
gen: 

"Wijders is het bij de landlieden in Rijn
land een gebruik, om jaarlijks, in den tijd 
als de eerste graasde boter gemaakt wordt, 
aan hunne kalanten stukjes boter ten geschen
ke te brengen, welke de gedaante van een 
liggend schaapje hebbeil, en in wier bekje 
gemeenlijk een grasje of boterbloempje 
gestoken wordt." (deel 9 blz. 420). Die 
klanten waren o.a. de landheer, de notabelen 
van het dorp, familie en vrienden. 

Behalve botcrsehaapjes en lammetjes 
waren er ook boterkoekjes, -haantjes en 
-visjes, altijd diervormen. Ook de haan en de 
vis zijn van oudsher christelijke symbolen. 
Voor het maken ervan gebruikte men twee
delige mallen, die op lange winteravonden 
door de boeren uit beukenhout werden ge
sneden. Om een goede mal te maken was wel 
een zekere vaardigheid vereist, want beide 
helften moesten elkaars spiegelbeeld zijn . . 
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de 
mallen, evenals koekplanken, ook door 
beroeps-houtsnijders werden vervaardigd. 

De mallen werden voor het gebruik een 
etmaal in pekelwater gelegd. Daarna werd 
harde grasboter in de vorm gedrukt en was 
het boterschaapje gereed. Op de plaats van 
de ogen werd vaak een krent of rozijn aange
bracht en de oorschelpen werden aangegeven 
mei een peterselie-of een palm(buxus)blaadje. 
Voor elk schaapje was een ons boter nodig. 

Het gebruik is nog niet helemaal verdwenen 
maar berust wel op een andere basis: de 
schaapjes \Vorden niet meer geschonken maar 
verkocht. Zo zag de toenmalige predikant van 
de Hervormde Gemeente in Berkenwoude er 
in het begin van de jaren zeventig een uniek 
middel in om gelden te verzamelen voor de 
hoognodige restauratie van zijn in alle sober- . 
heid bijzonder mooie kerkje. Voor de restau
ratie van dit uil het begin van de 16dc eeuw 
daterend gebouw verkocht hij met succes 
echte boterscha.,pjcs en bovendien getrouwe 
afgietsels ervan in aarde,verk. 

Tot in de eerste helft van onze ccu,v ,varen 
de boterschaapjes, ook wel boterlammetjes 
genoemd. op vele plaatsen in onze provincie. 

en niet alleen óp het platteland (o.m. uit 
Gouda en Den Haag) bekend. Met gebruik 
schijnt zells in tic l:latste.tijd weer op te leven. 

Abraham en Sara 
In het i>oekje van Jo van Lamoen worden 

ook Sara en Abraham genoemd. Een Abra
ham is een, o.,n. ,net een ,viuc baard versierde 
speculaaspop, die geschonken wordt aan 
iemand die vijftigjaar is geworden. Deze weer 
in ere herstelde traditie berust op Johannes 
8:51, waar men kan lezen: "Gij hebt nog geen 
vijftig jaren en hebt Abraham gezien? In de 
laatste jaren - waarschijnlijk een initiatief 
van een slim.me banketbakker, wiens bijbel
kennis cchtc-r te ,vcnscn overliet - is het ge
bruik ingeslopen ook een vrouw die een halve 
eeuw oud is geworden te bedenken met een 
mei de naam Sara gedoopte speculaaspop. 
Geheel ten onrechte: Sara was de echtgenote 
van Abraham en over haar aantal levensjaren 
is it! de bijbel niets te vinden. Een Abraham 
,vordt dus z0\\1cJ gcsçhonken aan vrou\\·cn 
als aan mannen. Vroeger bestond ook de 
gewoonte op Sinterklaasavond aan jongens 
een Hvrijs1er0 van speculaas en aan meisjes 
een "Klaas (-vrijer)" te schenken. Tenminste 
als de leeftijd daartoe aanleiding gaf! 

Likeur 
In de rubriek ·~likeurtjes van vrocgcru in 

bovenvermeld boekje, miste ik het recept van 
borschil. Iv/ijn vrouw maakte dat vroeger van 
brandewijn die met suiker saffraan, citroen 
en enkele cardamoon-vruchtjes (van Elettaria 
eardamonum, een kruid uit het oerwoud van 
Zuid-India) te trekken werd gezet. Traditio
neel was daarbij nieuwe wal(okker)notcn Ic 
presenteren. 

ViS\'JOUlVCn 

Misschien is het nog wel het vermelden 
waard er - welisw;,ar in een zéér zijdelings 
verband ... aan te herinneren dat in het eerste 
kwart van deze eeuw in klederdracht gestoken 
Scheveningse vissersvrouwen - de namen 
vrou,v Keus en vrou,v Pronk zeggen ouderen 
onder ons misschien nog wel iets - op vrijdag 
met de trein naar Gouda kwamen om bij 
vaslc klanten hun vçrse vis af te leveren. 

In dezelfde jaren/namen minstens drie 
bakkers uit Goudcrak de moeite hun brood 
met paard en wagen in Gouda bij vaste afne
mers te bezorgen: Ze kwamen tweemaal in de 
week. In mijn ouderlijk huis werd van die 
bakker alleen bruin brood gekocht en enkele 
specialiteiten op het gebied van koekjes. zoals 
kleine krakelingen! Ik heb later nooit meer 
zulke lekkere geproefd. Er was ook een 
bakker in Siuipwijk.die in Gouda zijn vaste 
adressen had. En een boterboer uit Bergiun-
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bacht. die op d,:mdcrdag, voor hij Ier markt 
ging. op bekende adressen zijn boter.afleverde. 

Hierlioven staat het een-en ander, opgevist 
uit mijn persoonlijke herinneringen, aange
vuld met die van enkele leeftijdgenoten. 
Stellig zijn er in Midden-Holland nog stn:ck
of traditionele gerechten of lekkernijen, die 
.mij onbekend zijn gebleven. Misschien willen 
anderen dan daar wat over vertellen. Het 
belîo"ort 101 de geschiedenis van het dagelijks 
leven. waarvan te weinig is vastgelegd. 

dr. A. Seheygrond 
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NASCHRIFT 
· ·· Dat het gebruik met Pasen bolcrsehaapjcs 
op de ontbijttafel te zetten nog niet is uitge
storven, blijkt uit een schrijve'n van Oud
Gouwenaar A. Bruynel. Hij herinnert zich 
dat hij in de jaren 1926-1937 in zijn zaak op 
Kleiweg 14 met Pasen boterschaapjes (met 
een palmblaadje op de kop) etaleerde. In hel 
bejaardencenlrum "Wulverhorst", waarin hij 
thans woont, ,vord.t de traditie nog in ere 
gehouden. Bruyncl weet nog te vertellen du 
er in Hazers,voude een bedrijf zou zijn waar· 
de houten vormen nog worden gemaakt. 

RECTIFICATiE 
In het ccrslc gedeelte van dit artikel in de 
Tidinge van juli 1988 is op blz. 61, rechter 
kolom, regel 17 van onder, een storende fout 
geslopen. De' zin · moet luiden: 
"Het gerecht is mij niet onbekend, maar de 
n~am .\vel." 

Men maakt er mij op attenl dal de leeftijd 
van Sara, zij het in een geheel aridcr verband, 
wel degelijk in de bijbel wordt vermeld. 
In Genesis 23: 1 kan men lezen dat Sara de 
leeftijd van 127 jaar had bereikt iocn zij 
overleed. 
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,, Suikeren Keesje" 

In -de "Tidinge" van juli 1988 vraagt 
dr. A. Seheygrondom mogelijke aanvullingen 
van recepten c.q. produkten, bekend uit 
Gouda's verleden. Hierbij zijn de mijne: 

1. In Gouda werd tiij een aantal Goui:lse 
families op Oudcjaars-avond het 
"Suikeren ·Keesje" gegéten, een koekje dat 
op zeer simpele manier wordt gemaakt 
en in een. koek'epan op een.kalme.gas.vlam 
wordt gebákken. 
Bjj sommige ver buiten Gouda wonende 
relaties wórdt deze Oudejaarstraditie nog 
steeds gehandhaafd. 
Voor geïnteresseerden is het recept zo 
nodig op te vragen. 
Vreemd genoeg heb ij( nimmer gegevens 
over de historie van dit koelèje kunnen 
vinden. ' 

2. Een ander gerecht uit m'n Goudse jeugd · 
,vas "de broeder", die niet alleen in Zuid
Holland maar ook el!lers vaak op tafel 
kwam, helzij warm als hoofdgerecht of 
als koud loetje. 
In oude kookboeken komt het recept,nog 
)Vel voor, .zij het in vereenvoudigde vor!ll. 
Het is .een deegproduct,.bereid met gist en 
gevuld mcr krenten, rozijnen en sucadc, 
De· broeder werd gebakken in een ronde 
ijzeren, goed ingeveue vleespan en op het 
gas of 't keukenfornuis gedurende 1 uur 
langzaa!ll gaar gebakken met een mooie 
bruine kQ.rst (door om te keren aan ·beide 
kanlen. · 

Tenslotte een opmerking over de Schcvening
se Vissersvrouwen die hun verse vis elke 
vrijdag kwamen afleveren; ik heb daar 
uitstekende herinneringen aan. Daarnaast 
kwam ook _elke zalerdag een palingboer met 
een hengselmand langs om zijn zelf gevangen 
.en vers gerookte paling te ·verkopen. 

.J 
Wal de biest betreft: bfhalve · de gekoeld 
gegeten biest werden va.n dil product ook 
vaak pannckoekcn geliakken, die een zeer
aparte lekkere smaak hadden. Ongetwijfeld 
zal. dit in de Zuidplaspoldèr nog wèl gebeuren! 

A. L. Ouweneel, te Eindhoven 
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Recept voor 
·,, Suikeren Keesje" 

400 gram witte bloem 
225 gram kristal suiker 
250 gram boter 
2 eieren 
snu~je zout 
2 theelepels kaneel 

Alle ingrediënten ,worden door elkaar 
gemengd en n1ct de hand tot een stevige, van 
de kom gemakkelijk loslatende bal gekneed. 

Tussen de palmen van de handen wordt een 
1nooi rond bal1ctjc gevormd (±2 cm. door
snede) en daarna tot een rond koekje pla t 
gedrukt n1ct een dikte van 1/ 2 ent. 

In een kockepan worden ±7 "keesjes" op 
een n1ildc gasvla,n in enkele 1ninuten aange
bakken tot er een bruin korstje is gevormd; 
na het o,nkeren n1et een hotnen spatel \vordt 
de andere kant op gelijke wijze aangebakken. 

Na het al1<oclen is een zoet, kaloricrijk 
koekje ontstaan, dat - zo is de ervaring - door 
alle Ottd· en Nieu,vjaarsvierders graag \Vorc.Jt 
gegeten . 

,\ll\'EUTE Vl'IE:~. 

De Stad Parijs. 
A 62 !l,\RK1? !, 62 

Orot11litl! ~l:.gaz\h>eu Tall uitsl11i1eu..t eig(!Dg'C· 
n1.111.lae So1it.:1le He~nso- Jongeheen;o- en 
Kin(b-Tl<leeJingslllkken. Dillüke prijz.eu. 

B-:Jc~fd 11:111b:-.re!~ud; . ., 

'"""'"'· \VEl.l .. A PENO :COVDA. 
Tcrsloud r,evraaird een 

!\ette B~ienstbode 
g1>..:1l ku:1nt1h\e wtrkèn en ko~'!u. Zonder' 
~ i)v1te gcluig~n nnal'lodi:; tich . a.ln ~t~ .r•1èld'i.n. 

A•lre,, WE,TEllSlNGET, 11 no·nEROAl!.. 

EEN FLINKE 

D I E N S rl' M If I D 
f:an dadeUJl, geplaatst worde1i. 

A,lres No 19 ~uto•u tlezer Couraul. 

OPENBAAR EXAMEN. 
Stads-Muziekschool 

op Woensdag 22 December 1897, 
Al\n\·:u,g 's na.midd:igtJ ten 1 uur en 

'e avonde ten S'/, uur. 
ia de: Socitteit .ONS GENOEG~N- ltJ Go\lda. 

INSCIIUIJYINO um, 

Nieu,ve IAeel'liu~e11 
i" ht.t. 0f!bvn\t> .ARTI LMGI" 11ldtt1r 

•t1 noN u1moAG 2a m:cirua1m 1sn, 
1:i U~1JIÎ1h}ng:, Van J. -. tJ UUI'. , 

(O,·er vo•>rwurdea vau lot:l&iin~1 iîe 
•anplakbi:j~tten.) 
' Nam~11~ Ja Coramis11ie van Toe1.icbc. 

<111 de StAds-Mu~Je\a1elutoJ. 
J . J. ,\.. l!Oll'l'IJN, 

S-:cret.Arit, · 

Hollandsche 

TH[[VER~RmK VEREE~IGrnG 
,tllISTEBD.4.M. 

Drinkt uitsluitend 
Per 5 oos. 

Stor en grove Thee 4á-á5 el 
Ontbijt " ( !!;l'Of) 6á • 
Namiddag • . • 7á " 
Extrafine Ch. Congothce l 00 • 

Alleen verkrijgbaar bij: P. H. ,l, V.&lf 

WANKOM, Ooslb••en B 17. 

_.. Wîc wcrkclök prijs stelt een 
IUlGELIJllli. 

l)@)ll~ll§~ 
te hebben, laat. zich fotogratccreu iu de 
Fotogrnfi•cl,e .Il ,m,uaarlchflny 

..srri::r:c:co· 
ian r. v. ,o. w ,1. •• LS, 

~ Fl S[NGEL, 661. 

Personen gevra.a.gd, 
· om c~n goedkoop, t(::ü:tL:kclijk verkoopb:l.ir 
arlikcl te Oout>>- lo pla:il$on, gedartndc 
ecuige uren 1t-0r d.:ig-. Condities: fl. 6 (lor 
woek sata.ris en hoogo provi~io. Dr. Ir. lctt • 

. ,ll. 6S9 aih. Alg. Adv. bur. Kltu!SMAN&Co • 

. A•d:tto. 
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FINANCIERING IN VIJFTIENDE
EEUWSE STEDEN IN HOLLAND 

Het graafschap Holland in de late middel
eeuwen mag men een verstedelijkt gebied 
nocincn. tvfaar lang niet in die mate als 
bijvoorbeeld Noord-Italië of Vlaanderen. 
Veel van de Hollandse steden waren klein 101 
zeer klein. Van het aantal ·ill\Voners van de 
kleine plaatsen is ,vcinig bekend. \Vc mogen 
aanne1ncn dat vele niet eens duizend haalden. 
In de vijftiende eeuw gingen zes steden door 
voor ~groot': Gouda, Dordrecht , Haarle1n, 
Delft, Leiden en Amsterdam. Wellicht 
k\van1en die in de t,veede helft van die cCU\\' 
gemiddeld maar net aan de 10.000 inwoners. 

Bronnen 
\Vc kunnen van het reilen en zeilen van 

de steden in de beginperiode maar ,,•einig aan 
de \\'Cct ko1nen. Be,vaard gebleven archief
stukken van de kleine plaatsen zijn er 
nau,,•clijks. En ook van de grotere steden is 
niet bijster veel over. Het middeleeuws archief 
van DcJft is in de zestiende ecu\v in vla1nn1cn 
opgegaan en van de al'chicvcn van Gouda en 
An1stcrdan, is evenmin veel terug te vinden. 

Dordrecht heeft een mooi archief, maar 
helaas 1Jjn uit de vijftiende eeu,v ,veinigstads· 
rekeningen bewaard gebleven. En die zijn 
vanzelfsprekend de belangrijkste bron als we 
het hebben over stedelijke financiering. 

Dit alles leidt er 100 dat deze bijdrage in 
hoofdzaak gebaseerd is op Haarlems en Leids 
materiaal. Op zich is dit geen ernstig bcz,vaar, 
omdat uil de spaar7,.,n,c gegevens van de 
andere steden blijkt dot er in de wijze waarop 
hel stadsbestuur aan het geld kwam en hoc 
men e1· 1nee on,sprong, een grote mate van 
uniformiteit heef! bestaan. 

Het begin 
Vergeleken met bijvoorbeeld de Zuidelijke 

Nederlanden ûjn de steden in het vorstendom 
Holland laat ontstaan. De oudste steden 
kregen zo omstreeks het midden van de der
tiende eeu,,• hun eerste handvest. \Ve spreken 
over 'stadsrechten'. Man,· veel stelden die 
plaatsen toen nog niet voor. Ze zullen zich van 
de dorpen op het plauc land onderscheiden 
hebben door wal nijverheid en een beetje 
handel die verder gingen dan de directe 
omgeving. 
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Van werkelijk bestuurlijke onafitankelijk
heid was toen nog nauwelijks sprake. Ze 
gl'oeiden pas in de veertiende eeu,,•, en son,s 
nog later, uit tot steden die er écht anders uit• 
zagen dan de dorpen. 

Bovendien zijn uit de tijd vóór 1400 
nau,vclijks bronnen voorhanden. Ons beeld 
berust dus op kennis betrefïende de vijftiende 
ccu,v en ,vat \\'t, na vergelijking n1et de 
situatie hoe het elders is toegegaan, van onze 
steden in de eraan voorafgaande tijd mogen 
veronderstellen. 

Het stadsbestuur 
De taken van het stadsbestuur ,va ren in die 

vroege periode ,veinig ohivattend. Voor 
voorLieningen op het gebied van onderwijs 
ziekenverpleging, bejaardenzorg had de 
magistraat nog niet te zorgen. Zo er op dit 
terrein al wat bestond, was dat veelal een 
kerkelijke aangelegenheid. 

Onderhoud van straten, grachten en 
bruggen 1..al lange tijd nog door om,voncndcn 
zelf bekostigd zijn. Wel had het bestuur ~e 
verantwoordelijkheid voor de stadsmuur, 
het symbool v~n de stedelijke indcntitcit én de 
beveiliging tegen onraad en geweld van 
buiten. Verder bezat de stad enkele gebouwen: 
het stadhuis, wellicht een hal waarde midden
stand zijn waren aan de man bracht en her en 
der nog \\'el ,vat aan huizen en bergplaatsen. 

\Vc \\'eten van de Vh•amsc steden dat men 
voor de kosten van-bepaalde zaken een 
afzonderlijk potje aanhield. Zo werden de 
boeten, die de burgerij voor overtredingen 
diende Ie betalen, gereserveerd voor het 
onderhoud van de stadsmuur. Nog in de 
vijftiende eeuw was het in Hollandse steden 
gebruik om een opgelegde boete uit te 
drukken in een bepaald aantal 'stenen' en zo 
in de stedelijke rekening te administreren. 

Natuurlijk betaalde men in geld, maar 
het oude gebruik bleef bestaan. 

Voor schulden die ii>' Vlaanderen of Bra
bant ,varen genu1akt, en ,vaarvoor jaarlijks 
renlc betaald diende te ,,•ord~n. gebruik1c 
men het geld dat bijvoorbeeld uit de bier
accijns k,,,an1. 

Waarom bleef n1cn dat zo doen. ook in 
de vijftiende eeuw nog? Aan de ene kant 
speelde de traditie de burgers parten, maar 
het had ook een praktische kant. Men 
hanteerde namelijk geen echte begroting. 
Door doelgerichte aanwending van de ver-
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schillende inkomstenbronnen was het moge
lijk vast te stellen wat bijvoorbeeld van een 
verpachte accijns overbleef nadat de. renten 
betaald waren, of wat er voor de rente· 
uitkeringen mëér nodig was, en dat dan ciders 
vandaan gehaald moest worden. 
· Het stadsbestuur was in het begin heel klein: 
schout en meestal ze-ve-n schepenen. De schout 
was de vertegenwoordiger van de stadheer; 

· in ons vorstendom was. dat bijna steeds de 
Hollandse graar. 
Gewoonlijk stelde de stadshecr iemand uit de 
eigen burgerij tot schout aan. Die was de 
eerst aanwezende om de, openbare orde te 
handhaven en had met de schepenen te 
zorgen voor de rechtspraak. Bovendien deed 
dit college al het andere bestuurswerk. 

Door de bevolkingstoename en de ontwik
keling van handel en nijverheid kon men het 
weldra met het oude bestuursl)pparaat niet 
mer aan. Nicu,ve taken ,vcrdcn niet door het 
bestaande college uitgevoerd, maar werden 
aan nieuwe bestuurders toevertrouwd. We 
zien raden ~r poortmecstcrs verschijnen die 
na enige tijd burgemeester gingen heten. Zij 
namen de eigenlijke bestuurstaken van schout 
en schepenen over, die zich vanaf die tijd 
geheel·op de rechtspraak gingen toeleggen. 
Ook het beheer van de stedelijke kas kwam 
aan de burgemeesters. 

In de tweede helft van de veertiende eeuw 
ontstond de vroedschap, waarin vaak de 
oud-bestuurders zitting namen. Dit lichaam 
bediscussieerde met schout, schepenen en 
burgemeesters de kwesties die aan de orde 
"'aren. 

In Leiden was het in de vijftiende eeuw de 
vroedschap die de stedelijke besluitvorming 
beheerste. Een verdergaande differentiatie 
van taken en ambten is in die eeuw te consta· 
teren. Voor ons is van betekenis dat de 
financiële kant van het beleid menigmaal 
door. de burgemeesters aan speciale lieden 
werd toevertrouwd:· de tresoriers. 

De mensen, die de politieke macht in de 
steden in handen hielden, behoorden tot de 
kleine groep van machtige families: het 
patriciaat. Hoewel het patriciaat niet .voor 
honderd procent een gesloten groep was, 
bestond er een.duidelijke neiging naar arslui
ting voor buitenstaanders. De politiek 
machtigen waren voor een deel de in de 
handel en nijverheid rijk geworden poorters. 
Een ander deel van het patriciaat bestond uit 
familieleden van adelsgeslachten die in de 
buurt van de stad hun landbezit hadden. Zij 
waren én poorters én behoorden tevens tot de 
adel. Zij hadden in de sted en ook buiten de 
stadsmuren bezittingen. Menigmaal waren 
deze poorters-edelen ook in de stedelijke 
industrie of handel actief, en vervulden v, 
bestuursfuncties. 

Stedelijke inkomsten 
Over wat voor soort inkomsten beschikte 

het stadsbestuur? Wc kunnen die onder
scheiden in gewone en buitengewone. Tot de 
eerste groep rekenen wc: 

• entreegelden van nieuwe poorters; 
• heffingen op erfenissen die de stad uit

gingen; 
• een deel van de mm poorters opgelegde 

boeten; 
• verpachtingen· van stedelijke eigendom

men, zoals ,vaag en kraan, plaatsen in de 
hallen en op de markten en huizen en erven 
die aan de stad behoorden; 

• allerlei toevallige inkomsten, bijvoorbeeld 
verkregen uit de verkoop van iets; 

• in de loop van de veertiende eeuw werd 
het gebruik om accijnzen te heffen. 
(Het was derhalve een indirecte belasting, 
meestal geheven op de eerste levensbe
hoeften. Het staqsbestuur verpachte de 
accijnzen, maar als de hoogstbiedende 
aan de lage kant bleef, hield de magistraat 
de inning in eigen beheer. de accijn,;,n 
leverden verreweg het meeste op van alle 
gewone inkomsten). 

Voor de normale uftgavcn ,varen deze in
komsten toereikend. Maar in extra dure jaren 
(door stadsuitbreiding of vernieuwing van de 
muur of b~ een calamiteit als een forse brand) 
moest er geld bij dat op de gebruikelijke wijze 
niet te krijgen was. 

Dat was oo1c hel geval als de steden direct 
moesten bijdragen aan een oorlog, of indirect 1 
via de bede (de centrale belasting in het 1 
vorstendom) dienden mee te betalen aan de 
oorlogskosten. Dan moest men op een andere 
wijze aan geld zien te komen. Tot deze buiten
gewone inkomsten reken ik: vermogens
belastingen, (gedwongen) leningen bij de 
burgerij en de verkoop van lijf~ en erfrenten. 

Behalve deze zo nu en dan, en in crisisjaren 
frequent toegepaste, manieren om aan geld 
te komen, hebben stadsbesturen enkel 
malen een zogenaamd hoofdgeld voorge
schrc\1cn, dus voor iedereen een zelfde b~drag. 
In 1492 heeft men in Haarlem een huisgeld 
opgebracht: een op' de waarde van hel huis 
afgestemde som. Kort na 1500 hebben 
Haarlem en Leiden enige keren een loterij 
georganiseerd waarbij men loten kon betalen 
met vorderingen die men op de stad had. 

Het spreekt vanzelf dat men in de vijf• 
tiende ccu,v niet aan een inkomstenbelasting 
dacht zoals wij die kennen. Die vorm van 
belasting was immers veel te ingewikkeld 
voor de mogelijkheden van toen. 
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Stedelijke uitgaven 
Ik wil eerst een beperkt overLicht geven 

van de soon uitgaven die de steden hadden 
te doen. Jaarlijks terugkerende uitgaven 
waren de reiskosten van stadsbestuurders 
en boden, uitgaven voor representatie en 
presentjes wanneer collega-bestuurders of 
hoge personen op bezoek kwamen in de stad. 
Er was geld nodig voor publieke werken. 
Bij normale onderhoudswerkzaamheden 
bied dat te overzien, maar bij ingrijpende 
reparaties of nieuwbouw kon het bedrag 
dat hiervoor nodig was tot forse hoogte 
stijgen. Men keerde salarissen uit aan 
ambtelijk en dienstdoend stadspersoneel, 
dat tevens jaarlijks in aanmerking kwam 
voor stadskleding. 

Terwille van de brandpreventie wilde de 
magistraat af van de vuurgevoelige, rieten 
dakbedekking. Daarom werd subsidie 
gegeven aan diegenen die hun huis wilden 
dekken met leien of pannen. Forse bedragen 
dienden elk jaar uitgekeerd te worden aan 
de inwoners die lijf. of erfrenten op hun 
stad hadden. Het kwam voor dat een stad 
leningen had af te lossen. Een aanzienlijk 
deel van de stedelijke inkomsten moest 
gebruikt worden voor de bede. 

Het bedrag dat voor rentebetalingen 
gereserveerd moest worden, lag vast en op 
de hoogte van de bede had een stad nauwelijks 
invloed. Ook bij de andere uitgaven ,.at er 
weinig speelruimte. Beleid voeren door 
middel van bezuinigingen was dus slechts 
in geringe mate mogelijk. 

Overheidsbelasting 
De bede vergde jaarlijks veel geld. In 

oorlogstijd zelfs zeer veel. Aanvankelijk 
stonden de Staten, waarin in Holland adel en 
steden participeerden, de bede voor één 
jaar toe. Maar in het begin van de vijftiende 
eeuw werd het gebruik om deze belasting 
voor verscheidene jaren toe te staan: de 
meerjarige bede van drie, vijf, zes of tien jaar 
werd normaal. Onder Karel de Stoute 
( 1467-1477), die voor zijn vele oorlogen 
enorme bedragen uii de gc,vcstcn moest zien 
los te pemercn, liepen er verschillende beden 
naast elkaar. Dit patroon versterkte zich 
nog onder ,ijn opvolgers: Maximiliaan van 
0Qstenrijk en Filips de Schone. Ook toen 
,va·ren militaire uitgaven hiervoor 
verantwoordelijk. 

Er restlen de landsregering nog andere wijzen 
om aan geld te komen. Als de consentering 
van de bede .op zich liet wachten - doordat 
de steden de affaire traineerden bij de onder
handelingen • vroeg de landsheer dikwijls een 
lening die gefaseerd gekort zou worden op 
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de jaarlijkse betalingen van de gevraagde 
bede. Feitelijk was dit dé manier om aan 
tijdverlies bij de ingang van de nieuwe bede 
te ontkomen. 

Ook de landsheer kon zijn toevlucht nemen 
lot de verkoop van renten. In de hachelijke 
tijd rond 1400 had de vorst op grote schaal 
lijfrenten laten verkopen (vooral in 
Vlaanderen en Brabant). Toen de politieke 
situatie zich na de komst van Filips de Goede 
(1428-1467) gestabiliseerd had, werd met 
enkele_groJe steden overeengekomen dat 
zij hun bijdrage aan de bede zouden 
gebruiken voor de jaarlijkse rente-uitkeringen 
van de grafelijkheid in de zuidelijke gewesten. 
Ook heeft Filips de Goede meermalen 
de grote steden gevraagd om voor hem 
lijf- en erfrenten te verkopen. Gewoonlijk 
stelde hij dan de betrokken steden schadeloos 
door toewijiing van inkomsten uit zijn 
domijn. 

'Dure' tijden waren d~ periode van strijd 
tussen Jacoba van Beie.ren en haar oom 
Jan van Beieren en daarna Filips de Goede 
(kort na 1400 tot 1428), en, zoals hiervoor 
vermeld, de jaren vanaf Karel de Stoute 
(sedert omstreeks 1465). 

Anders gezegd: slecht!; het bewind van 
Filips de Goede kenmerl<te zich door 
bescheiden eisen van de kanl van de centrale 
overheid. 

Belastinggevoeligheid 
Voorzien in de uitgaven die voor de stad 

zelf nodig waren, was geen probleem voor 
de stadsbestuurders. Daarvoor waren de 
inkomsten best toereikend. De grote zorg 
was het geld bij .elkaar te krijgen dat de 
centrale overheid eiste. 

Steden en dorpen waren in 1428 op een 
bepaalde som gesteld. Dit distributiepatroon 
heeft met wat aanpassingen bestaan tot 1515. 
Toen kwam een nieuwe taxatie - verponding 
genoemd · tet stand. De steden waren goed 
voor ongeveer de helft van de bede. Zij waren 
!'iet alleen als leveranciers van geldmiddelen 
interessant, maar vorn1den tevens een 
belangrijk element van de inningsmelhodiek 
van de landsheerlijke fiscaliteit. De steden 
brachten het bedrag vo/Sr de bede in hoofd· 
zaak op uit gelden an.omstig van de accijnzen 
geheven op·bicr, wijn, brood en vlees. 
In moeilijke tijden ging men deze indirecte 
belasting ook van andere artikelen eisen. 
De accijnzen troffen de gewone man het 
hardst in zijn bestedingsmogelijkheden. 
Het is dan ook regelmatig voorgekomen 
dat rellen uitbraken bij het vernemen van 
een geplande accijnsverhoging. Rellen die 
konden overgaan in een opstand die het 

.-



lll)ISGf; \'AN om (iotJJ)f. 

leven van de ervoor verantwoordelijke 
bestuurders in gevaar bracht. Elk stads
bestuur diende dus behoedzaam met deze 
vorm van belasting om te springen. In de 
praktijk vermeed men als het maar even 
kon verhoging van de accijnzen. 

Maar ook een vermogensbelasting - die 
men schot. seltinge or ommeselgeld noemde -
riep veel vcrLet op. Het ging dan om een 
bepaald percentage van het onder ede op 
te geven vermogen. De échte armen stelde 
men van betaling vrij; de volle klap kwam 
dus terecht bij de middengroepen en de 
welgestelden. Het laat zich raden dat de 
vermogensbelasting vooral bij deze groepen 
zeer impopulair was. En daar uit dil milieu 
de politieke machthebbers in de steden 
voortk,vamcn. vc.rbaast het niet dat de 
magistraten deze belasting schuwden als 
de pest. 

Toen de strijd tussen Jacoba van Beieren 
en haar opponenten omstreeks 1430 geluwd 
was, besloten de stadsbesturen dan ook 
om de vermogensbelasting niet meer te 
heffen. Die werd door de economische elite 
als te drukkend ervaren. 

Gedurende het zojuist genoemde connict 
had men er niet aan kunnen ontkomen. 
Helaas is het niet bekend met welke 
frequentie de vermogensbelasting opgelegd 
is. Wél weten we dat de heffing :zeer fors 
kon zijn. In Haarlem bedroeg 'het schot' in 
1422 bijna 7% en Leiden vroeg in 1400 ruim 
13% van het vermogen van de poorters. 
Toen in de laatste decennia van de vijftiende 
eeuw de steden uiterst krarr bij ·kas kwamen 
te zitten, werd zoals wc nog zullen zien, 
bijna jaarlijks tol een vermogensbelasting 
besloten van mcesteal l %. 

Stedelijke leningen 

Daar verhoging van de accijn,;en bij 
voorkeur achterv,tcgc moest blijven~ en de 
vermogensbelasting gehaat was, bleef de 
stadsbesturen niet veel anders over dan 
leningen aan te gaan of lijf- en erfrenten 
te verkopen. 

Leningen kon men proberen te krijgen 
van geldschieters, die zich daar cvcn,veJ fors 
voor lieten belonen door in verkapte vorm 
een hoge interest te eisen. Daarom ,verd aan 
lenen bij de eigen burgers de voorkeur 
gegeven. En als die zich onwillig toonden, 
kon de stadsregering hun er toe dwingen. 
Maar ook hiermee maakte men zich bij het 
',,•ell-to•do' zijnde deel van de in,voncrs 
niet bemind. 

De minste problemen gaf de verkoop van 
lijf- en erfrenten. Lijfrenten kom men op 
één of meer levens kopen. Zolang een 
der betrokkenen leefde. had de stad jaarlijks 

een rente-uitkering te doen. De ,·entepercen
tagcs Ouctueerdcn afhankelijk van de 
marktsituatie en van het feit of het om 
één of twee levens ging. Ze bewogen zich 
meestal tussen 10 en 16%. Voor een erfrente 
gold vanzelfsprekend een iets lager 
percentage (zo tussen 5111 en 8'1,%). 

Verkoop van renten door steden was een 
vorm van kredietverwerving die de lasten 
uitsmeerde over een langere tijd en geen 
weerstand opriep bij de bevolking. Het 
was bovendien een gemakkelijke wij,;e om 
krediet te krijgen, daar voor de kopers van 
rentebrieven de solvabiliteit van de steden 
lange tijd als zeker gold. Van erfrenten kan 
katJ men bovendien zeggen dat die een 
bijzondere lening vormden: de kopers 
ontvingen een jaarlijkse interest, hetgeen 
niet strijdig werd geacht met het kerkelijke 
renteverbod. Voor de verkoop van renten 
dienden de steden toestemming aan de 
regering te vragen. 

Zorgelijk werd het wanneer men al te 
gretig naar dit 1nidàcl van kredietver\\•crving 
greep. Aan het eind van de jaren twintig 
van de vijtiende ccu,v ,vas men bijna in die 
situatie beland. Door de politieke en econo
mische stabilisatie met de komst van de 
Bourgondische dynastie brak evenwel een 
periode van herstellaan. De steden slaagden 
er voor een fünk deel in hun schulden te 
saneren. Maar tijdens de regering van 
Karel de Stoute en zijn opvolgers sloeg dit 
kwaad opnieuw toe. 

Surséance ,·an betaling 

Vrijwel jaar in jaar uit verkochten 
Dordrecht, Haarlem en Leiden renten. 
de schuldenlast werd van dien aard dat 
deze steden kort na 1490 niet meer in staat 
waren om aan hun jaarlijkse verplichtingen 
te voldoen. Rentetrekkers in bijvoorbeeld 
Vlaanderen trachtten toch betaling af te 
dwingen door kooplui uit die steden te. 
gijzelen zodra ze in Vlaanderen verschenen 
en beslag te leggen op hun goederen. Dat 
gaf niet alleen persoonlijk ongerief, maar 
was ook zeer schadelijk voor de stedelijke 
handel en nijverheid. Bovendien was in die 
jaren de cconomiscbc conjunctuur ongunstig. 
De welvaart van· menig burger liep terug 
en daarmee samenhangend de fiscale 
draagkracht van de steden. Maar de schulden 
van de steden werden steeds hoger, en der-· 
halve ook wat ieder jaar betaald moest 
worden. 
In die uitzichtloze situatie wendde men 
z.ich 101 de overheid. Er werd uitstel van 
betaling van schulden gevraagd en advies 
.hoe men op termijn de schulden zou kunnen 
saneren. 
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Dordrecht. Leiden en Amsterdam werd 
in 1494 surséànce verleend; Haarlem verwie,f 
dit bedenkelijke voorrecht drie jaar later. 
In hoofdzaak kwam dat neer op een door 
~oen Haas• voorgeschreven beperking van 
de stadsuitgavcn en vergroting van de 
inkort'.lsten, alsmede een regeling \vclkc 
schulden betaald dienden te worden en voor 
well\c uitstel gegeven werd. 

Verhoging van de inkomsten moest in 
Leiden (met een schuld van iets meer dan 
200.000 ponden en een jaarlijks uit te keren 
rentelast van bijna 26.000 ponden) bereikt 
worden door een forse verhoging van de 
accijnzen en door een jaarlijkse heffing van 
een vermogensbelasting. Elk jaar moest de 
stad 30.000 ponden extra zien te krijgen: 
20.000 ponden uit verzwaring der accijnzen 
én 10.000 ponden door middel van de ver
mogensbelasting. 

Als wc dit vergelijken met de gewone 
inkomsten (dus bedragen ontvangen voor 
verkochte renten buiten beschouwing 
gelaten) van 18.000 à 19.000 ponden, dan 
bedroeg de opgelegde inkomstenvermeerde-
ring 160%. . 

In de praktijk verliep dat niet feilloos. Jo 
1.500 lukte het de Leidse stadsbestuurders 
zelfs toestemming te krijgen om gedurende 
enkele jaren in plaats van heffing van de 
vermogingsbelasting rente te verkopen. 
Natuurlijk stegen toen de schulden weer. 
Daarom nam de overheid andere maat
regelen. De stadsbesturen van Haarlem (in 
1501) en Leiden (1.504) kwamen toen geheel 
onder curatele te staan. Eén à twee hoge 
ambtenaren van decentrale overheid moesten 
in beide steden de financiën gaan saneren. 
Zij kregen zeggenschap over het politieke en 
financiële beleid van de stad. Zelfs de 
aanstelling van burgemeesters en trcsoriers 
werd aan hen toegewezen. Door hun harde· 
aanpak kreeg de stadskas weer een wat 
beter aanzien. Toen ze na \\'at jaren \VCg
gingen, keerden de problemen gedeeltelijk 
weer terug. Zonder hulp van buiten ging het 
in die moeilijke tijd kennelijk niet. 

Bestuurskracht en fiscalitcil 
Ter afsluiting wordt de vraag gesteld 

waarom het met de stadsfinanciën sedert 
de jaren :zeventig van de. vijftiende ceu,v 1nis 
ging. Wat was de reden dat de stadsbesturen 
er niet in slaagden om het geld voor de 

.centrale overheid op 'gezonde' wijze bij 
elkaar te krijgen? Zagen zij niet in dat een 
steeds meer doorgaande verkoop van lijf
en erfrenten tol een debiicle moest leiden? 
Stellig hadden ze voor dit laatste oog. 
De verslagen van de vroedschappen laten zien 
hoc men zich in vele bochten wrong om op 
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een minder gevaarlijke manier aan geld te 
komen. Die veiliger weg bestond uit een 
zekere verz\\•aring van de indirecte bcJas
tingcn en de instelling van een vermogens
belasting. Waarom ze daar niet of in 
onvoldoende mate aan \vilden? · 

Natuurlijk waren het economisch en 
financieel moeilijke jaren. Maar toen een 
vreemde, sterke hand hun 101 instelling e,1 
verhoging van die gehate belastingen dwong, 
kwam er wél meer geld in de kas. Zwaardere 
belastingen bleken derhalve op te brengen. 
Maar door ontoereikende bestuurskracht 
lukte het niet om eigener beweging de reeks 
renteverkopingen af te breken. Eigen- en 
groepsbelang stond aanvaarding van de 
onvermijdelijke vermogensbelasting in de 
weg. 

dr. J. W.Marsilje 
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De deken van Gouda 

Petrus Claudius 'Theodorus Malinsré, had 
als roepnaam Theo. In de negentiende ecu,,., 
was iets dergelijks wel meer gebruikelijk. 
T,,.•cc broers van hem hadden als eerste voor
naam Cornelis, de ene ,vcrd Kees genoemd 
en de andere luisterde naar zijn t ,veede 
voornaa1n Joseph. 

Petrus Claudius ,vas de naa1n van zijn 
grootvader Malingré, en de naam TI1codorus 
k\vam ,vaarschijnlijk van de halfbJ'ocr van 
zijn moeder, Johannes Theodorus Luyckx 
spcldenfabrikeur in den Bosch. 

Geboren in Heusden op Vrijdag 24 nov. 
1826 als derde zoon van de bierbrouwer uit 
de Pu11ers1raa1. Op zijn 2Se werd hij priester 
ge,,.rijd. 1 

Na kapelaan geweest te zijn in Assendelft, 
Leiden en 's-Gravenhage, ,verd hij pastoor 
in Nootdorp. (lussen den Haag en Zoeter
meer). Hier bouwde hij in 1871 zijn eerste 
kerk, de St.- Bartholomeus, voor een kleine 
plaats een knots van een kerk, met 600 
plaatsen. 

Op 27 Maan 1876 werd hij benoemd 101 
deken en pastoor in Gouda. 2 

Als getraind bouwpastoor riehue hij hier 
zijn tweede kerk op, (de inmiddels weer · 
afgebroken kerk op de Kh~i,veg, ,vaar nu 
V&D gevestisd is). Op het kerkhof aan de 
Graaf Floris,vcg liet hij nog een kapel 
böu\,•cn. Öit oók royale gcbou,v is nog ,vel 
c1an\ve1.1g. Aan de achtel'zijde hiervan kan 
men zijn "praal'\graf vinden. 1net voldoende 
ruimte om tol op de dag van vandaag al zijn 
opvolgers in te begraven. 

Als waardering voor deze activiteiten werd 
hij benoemd tot geheim kamerheer van 
Paus Leo XIII en begiftigd met het erekruis 
"Pro ecclesia et Pontifice". Ook werd hij 
ridder in de orde van Oranje Nassau. 

Van,vcge dat Kamerheerschap ,vas zijn 
olîiciële aanspreektitel Monseigneur en daar 
stond hij dan ook op. Hij schijnt veel indruk 
gemaakt lè hèbbcn in Gouda ,vanl oudere 
in,voncrs kennen de naan1 tot op vandaag. 

Het hoofd van de RK school de heer 
Kropman (vader van de latere wethouder 
van Amsterdam) heeft voor de verjaardagen 
van de deken gedichten gemaakt, die door 
Kees Zwanenburg de koster en huisknecht 
\\'Crdcn voorgelezen. 
Op zijn 82e verjaardag werd het volgende 
schone stuk poëzie gedeclameerd: .... 

Dat de last, clie op'111ij11 schouders rust, 
Getorsl 1i:ord1 on1 een nuuJ 
Op wien ik als koster trotse// zij11 ka11. 
Ja Mo11seig11e111~ U is een groo1 heer. 
Ik besef &11 elke11 dag al meel' en meer. 
Wam ik he/J 'r al lang i11 de smieze11, 
Dar ofsc//0011 U eci1 oog kll'am te 1•erlieze11 
Uw HoogEe1,,raartll!.'i 111e111orie 
Nog 0111 de11 dood niet ,•oor de pocsis.}a,!dmie. 

Dat hij ,voordien ook al eens ,vat man-
keerde blijkt uit een briefkaart uit 1889? 
gezonden aan grandpapa in Heusden. 

"Na een verblijf van acht \Veken te 
Cannstatt bij Stungart in de Hcil-Anstall 
van Dr. Vciel. . . . . " 

Hoogstwaarschijnlijk had de deken last van 
cxeccm, \\1ant even verderop in de brief heeft 
hij het over een paar vlekjes die thuis nog 
genezen moeten. 

Het volgende (vermakelijke) briefje zonder 
jaartal , laat zien dat de goede dingen des 
levens belangrijk voor hem ,,..aren. 

Waarde broeder, 

U\\' voorstel om te :Î>runen te komen met den 
trein, welke 5.30 (gcw. Tijd) uit 'sDosch 
1·ertrckt en te Drunen te 5.56 aankomt, is ,·oor 
n1ij te laat. Zend mij een vigilante te Drunen 
aan het spoor, als UEd mij niet halen kunt, 
te 1.51 (gewone tijd), dan ben ik ongeveer te 
2.30 te Heusden en kan dan nog gevoegelijk 
dineeren. 
Na 1ninzantc groeten, 
Uw toegenegen Br. 
11tcodore. 

83 



TIOINCI! \'A?,I DIE COUl>E 

P.S. Is het diner te 2.30 voor U te laat; 
welnu dan zal zuster Ilctsy wel gaarne wat 
,·oor mij klaar h'cbbcn. Ik reken er op dat ik 
bij de Pastoor logeer. 

Ook verre reizen werden niet geschuwd. Ik 
heb een groot portret, gemaakt in Fircnzc in 
Italië omstreeks 1895, tijdens een reis naar 
Rome, samen met Aglaé en Ruud Malingré, 
(mijn grootvader) twee oomzeggers van hem. 
Op die reis zal ook wel die Pauselijke huwe
lijkszegen zijn afgesproken. ' 

Op de foto's gemaakt bij het huwelijk van 
mijn grootouders, Ruud Malingré en Anna 
van den Braak, staat de Deken ook. Niet 
met a1Je overige gasten~ maar apart met het 
bruidspaar en de beide bruidsmeisjes 
(Mies van den Braak, zuster van de bruid en 
Betsy van der Heydcn, de· schoonzuster van 
de bruid). 

Met dit huwelijk had de Deken nog wat 
meer van doen, zoals blijkt uit het feest
gedicht. 
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7de CoitP,let. 

En 11a deze eerste v;site. 
Was hij smoorlijk! e11 bekool'lijk . 

Vertelde hij Heeroom zij11 plannen. 
Die hem gaame ter zijde wou s1aa11. 
,. Gij n,oet er direct ,naar op uitgaa11. 
•• En ,naar ~"0.8!" haai· hand te vragen. 

"Je zegt maar. dat ik je Heeroom 
"E11 da11 we1e11 zij er alles wel va 11. 

"Ett schrijf/ gij /war soms ee11c11 bNej 
"1Voen1 haar clan; Mij11 innig zoet liej. 

Hieronder een afdruk van een curieuze 
briefkaart met het portret van de Excellentie, 
links het wapen van Goudu en rechts het 
Malingré familiewapen. let op het hand
schrift van de bijna 74 jarige. 

In dezelfde periode dat deze broer van 
Grandpapa deken was in Gouda, was een 
broer van Grandmama deken in den Haag. 
Pastoor van de St.-Jacobskerk. Huisprelaat 
van Z.H. de Paus. (dus ook een excellentie). 
En ook ridder Oranje Nassau. 

"T.ensloue ·nog een anecdote die oom l11eo 
mij vertelde.: 
Bij een van de bezoeken van de Deken in 
Schoonhoven, oom l11eo zal een jaar or 4 
geweest zijn, de Deken, zoals gebruikelijk 
gekleed in een lange zwarte toga en een brede 
paarse sjerp om zijn imposante buik, vroeg 
aan zijn kleine neefje "Theo, weet je wie ik 
ben?" De aangesprokene was kennelijk danig 
onder de indruk en antwoordde "de Paus". 
Waarop de kleine een ryksdaalder kreeg 
inplaats van de gebruikelijke gulden, met de 
opmerking "Goed zo jongen, je moet de 
mensen nooit ondcnvaarderen. 0 

Rudoir M. Malingré 

1) Dat w11.s dus 1~~ jil.ar vo<)r hc,\11cr1td \ ':in de kerkelijke 
hitmchit in NeW!'tland in 185]. 

t) In bel zelfde j.ittr br.u;ht ktminsin Vic1oria wut Engcbnd haar 
1c-vcnde kind 1c, wereld. nis ~'Cn ,•an de eersten onder . 
chloroform narcosc. 

,) 7..(>wcl Agl:lé als R11Jolf l:rcgen op hun trouwd.1r. ten sclulu· 
1elc-g.r:tm V3n k:.udinaul Rumpollo. die l1cn mcJcdcddc da1 de 
Paus hun hu1,·dijk en l1un nakomelingen Sl)fCi11.al zcttcndc. 
(:towcl tclc~f:i.m :i.ls bijbehorende: ;u;tc in m1jo bc1:h.) 
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ANNA VAN HENSBEEK, 
STADSVROEDVROUW 

Het wonderbaer geheijm, den inganck ,•an het leve11, 
Dient mede voo1·tgebragt en nae de kunst besc/,reve11; 

Want als sich q11aet be/eijr omtrent het baren vi111, 
Het scl1aedt er twee ge/ijck, tie Moeder en het kint, 

Welac11 de vruc/11 is rijp, sij kan. niet langer ducren · .. 
lil dat versegeft slot: bereidt de kinder f11eren- ... 

. . . Hier diem een handig wijf. in dese kunst ervaren, 
Die schickt voor af het werc~ om wel te mogen baren, 

Die leert de jo11gc vrouw, hoe sij hoer voegften moet. 
Als siclt de vnicht beweeg/tl e11 101 de reijsc spoel. 

Het raeckt II Jonge vrouw en u, o defticlt ma,1, 
Dus roept hier niemanclt toe als die het ambacf11 kan. 

Alleen haar roepen, die het ambacht kan! 
Anna van Hensbeek, of beter de wedu,ve van 
wijlen Maerten van der Pik verstond dit 
beroep uitstekend. Zij had lange tijd stage 
gelopen bij vroedvrouwen in haar woonplaats 
Bodegraven. Omdat er daar geen plaats voor 
een vroedvrou,v was vestigde zij zich na het 
overlijden van haar man in Gouda. Het was 
haar bekend dat de vroedkunde in Gouda een 
slechte naam had. Daarin had Anna geen 
ongelijk. Het was voor de stadsdoctor 
Dr.J.C.de Moor niet meer om aan te horen, 
wat er op het gebied van de verloskunde 
gebeurde! Hij moest constateren "dat niet 
alleen veel kinderen bij de geboorte vermoord 
\verden'\ maar ook dat een menigte van 
vrouwen hier in de stad bedorven was omdat 
een groot deel van hen rondliep met ernstige 
verzakking, verscheidenen het perinaeum 
was opgescheurd; ja van sommigen het inter
stitium van rectum en blaas zodanig gehavend 
was, dat zij geheel incontinent waren. Zelfs 
werden voorbeelden aangehaald, "dat vrouw 
en kind in de arbeid gestorven waren, die 
beiden behouden hadden kunnen blijven, 
indien de vroedvrouwen kundig genoeg 
waren geweest en hun plicht hadden gedaan 
of tijdig genoeg - door het belijden van hun 
onbekwaanheid - naar andere liulp hadden 
omgezien . .. ". 

Hel aantal levenloos geboren kinderen was 
zo groot, dat in 1730 de magistraat het voor
stel aannam om de vroedvrouwen persoonlijk 
ter burgemeesterskamer aangifte te laten 
doen, wanneer zij een dood kind ter wereld 
hadden helpen brengen. Als medicus had 
hel Dr. De Moor menigmaal onaangenaam 
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getroffen, wanneer aanstaande moeders, die 
voor stadsrekenins zouden worden geholpen, 
van de eene vrocdvrou\v naar de andere 
werden gezonden , omdat niemand 1ich tot 
helpen verplicht achtte.\ Aan de universiteit 
was de geneeskunde onvoldoende geregeld. 
Verloskunde was de taak van de chirurgijns. 
Voor Dr. de Moor was dit een omissie! · 
Hij ging zich 11u in de verloskunde bekwamen; 
vooral als Overman van hel chirurgijnsgilde 
vond hij dil noodzakelijk om over de gang 
van zaken beter te kunnen oordelen. Zijn 
kennis van de verloskunde werd erkend door 
de magistraat, die hem opdroeg een rcglcmcnl 
voor de vroedkunde te concipiëren. Daarover 
is het één en ander te doen geweest, maar 
eindelijk op 6 Sept. 1756 werd aan de 
Overman van het Chirurgijnsgilde de uit
nodiging gezonden om een ontwerp
reglement op de exercitie van de vroedkunde 
bij burgemeesters in te leveren. Het ijverig 
streven van Dr. de Moor werd beloond en op 
11 Oct. 1756 kreeg het reglement recht van 
kracht. Aan het stokpaardje van Dr. de Moor 
werd voldaan: aan iedere van stadswege 
aangestelde vrocdvrou\v wc-rd een naun•
keurig omschreven staáswijk toegewezen. 

Op 28 Dcc. 1776 schrijft het Kamerboek: 
.... "De oudste vroedvrouw, overleden zijnde, 
schuiven de andere op in tractement ... ". · 
Welke betekenis moeten we aan deze mede
deling geven? Wel de vrocdvrou,vcn konden 
niet meer als voorheen een bedrag als 
tractement bedingen, maar er ,vas een vast 
salaris voor. iedere vroedvrouw gesteld. Er 
waren 4 stadswijken of kwartieren. Voor het 
Ic kwartier werd uitgeloond f 275,-; voor het 
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2e f 250,-; voor hel 3e f 225,- en voor hel 
4e kwartier jaarlijks r-200;-. S1ierf b.v. de 
vroedvrouw van het 2e·kwartier drin schoven 
3 en.4 een kwartièr.op. Dat bc1ekendc dus eeri 
·vcrlio~ing van .tractemenl. Voor het 4e 
k\v;irt1er \vcrdc.n per .idvcrtisscmcnt kandi
daten opgero~pen. 

Dit·alles ter inleiding van het vroedvrou-
• wcnbordje in de hal n·aar de chirurgijnsknmer. 
Maar voor Anna van Hcnsbeek wns een ander 
artikel no. 24 van uitzonderlijke bete.kenis! 
Op 7 Febr. 1793 deèd Anna aan het College 
van de Vroedkunde het verzoek om tot het 
exam~n voor vroedvi-ouw te mogen ,vordcn 
toegelaten, zonder dat ,;ij ~ich als leerlinge 
had doen insehryvcn. "Als fundament van 
haar verzoek allegueerde Anna, dat zij 
voorheen· reeds buiten de stad de-vroedkunde 
had geëxerceert en vervolgens bij den stads
vroedmeester C. Bleuland de vroedkunde 
verdergeleerd. Het College dèelde echter 
mede, dat eigener autoriJeit de veriochtè 
differentiatie niet vermocht toe te p_asscn en 
renvoyeerde suppliante ter kàmer van heren 
burgemeesteren...... : 

Op een rekest, dat Anna nu verzond 
reageerden de burgermeès\ers als volgt: ... 
"Anna Hensbeek, wed. }vijlen··Maenen van 
der Pik, ingebórcn burgeres en wonende" 
binnen dese stad, heeft aan heren bilrge
meestéreri voorgedragen, dat zij sedert langen 
tijd zich , op de v.rocdlfonélc toegelegd heeft 
en ,gedurende den-tijd, dat zij in hare woon
plaat~ Bodegraven h~eft gehad, die.,kunst 
beoefend hebbende, aldaar verscheidene 
'verlossingen had geleid •..• Waarover- na het 
College voor vroedl<unde -hierop te hebben 
gehoord - burgemeester hebb.en goedge
vonden en verstaan het gem. College te 
autoriseren om gemelde Anna Hensbeek als 
in ef('cctief a~n .dç intentie van het regk,menl 
te hebben voldaan, tot het examen als 
vroedvrouw te admitteren .... ". 

Op 10 Jan. 1749 legde Anna dit examen en 
zij slaagde met vlag en ~impcl ! Dl!arna we,rd 
zij op 5 Febr, '94 tot stadsvroedvrouw 
toegelaten; uiteraard als .laatst aangekomene . 
van het 4e kivartier. Anna deed,haar werk 
met grote ~aardigheid en toewijding. Haar 
faam verbreidde .zich alom en menige , 
aanstaande moeder, die niet van . .stadswege_ 
behoefde gehólpen te worden, wcnd,;le zich 
tot Anna O!ll verloskundige hulp. Maar 
Anna was niét alleen vakbekwaam, zij toonde 
ook karakter en weigerde te voldoen aan art. 
24 van het reglement op de Vroedkunde. 

In dat art. stond de opdracht dat de 
vro'edvrouw bij het ter wereldbrengen van een 
buitenechtelijk kind van de moeder; onder 
het bijzijn v.m notaris en meerdere buur
vrouwen, de eed af te nemen wie de ver-

wekker, dus ,vic de vader van dit kind was. 
Die eed diende 1c worden af gen.omen op het 
moment dat het· kopje .doorsneed, dus in 
hoogste. barensnood. Artikel 24-was in het · 
regleme_nt op de Vrocdk:und.e ,;>pgenomen 
met het. oog op door de gemeentelijke 
instantie te vorderen alimentàtic. In onze 
tijd'behoeft inen niet een dergelijke vorm van. 
chantage niet aan. te komen, Alle fracties van 
de Tweede Kamer zouden hierover vragen 
stellen. Nu vóor Anna was dit riict ·nodig: 
zij ver_tiktc het eenvoujlig! 

Extra ordlnarls vergadering 

.... "De vroedvrouw Anna Hensbeekl voor 
de vergadel'ing verschenen zijnde. is .onder
vraagd ,over de omsta.ndigheden der verfos
sing van Geertrui Koek, waaraan zij in de 
laatsielijk door haar overgelegde lijst melding 
inaakte, Ook dat stond in het' reglement: 
iedere vroedvrouw was verplicht.één keer 
per maand opgave te doen.van de partussen, 
die zij geleid hadden) ... Teffens is haar 
voorgelezen an. 24 der umpliàtie op het 
reglement der vroedkunde en afgevraagd of 
zij zich in da.~ geval volgens het artikel had 
gedragen .... 

Anna probeerde-er zich met ·een leugentje 
van,af te -maken ... , .. "Waarop door haar in 
substantie is gcant\ioord dat bij haar aan
komst ·het kind reeds was geboren, In 
studentent~rm heet dat een KI.B., KIND IN 
bed! ...... dat zij voor en aleertot verdere hulp 
en het aflialen van de placcnt over te gaan 
één en andermaal volgens. art. 24 heeft 
aange~rongcn op. het opgeven van_ de vader, 
doch dat zulks door de barende halsstarrig 
was geweigerd en dat uiteindelijk een- he.vige 
bloedstorting haar had genoodzaakt om 
onverwijld met de nodige hulp voort te varen, 
zonder.~p de opgnv~ van de vader te wach-
ten..... . • 

Deze verklaring eiste verificatie! Staande 
de vergadering werd de gildeknaap (het 

· jongst aangekomen lid van het chimrgijns
gilde) naar Geertrui Kock,alsmede naar-haar 
buurvrouwen gezonden, die bij de bevalling 
aanwezig geweest ·waren, gezonden met de 
vraag of anna werkelijk naar de vad~r . 
gevraagd had, In de vergadering van 7 Maart 
1796 deelde de gil~knaap de verklaring van 
de getuigen mede, dat de vroedvrouw Anná 
van Hens~k tijdens de partus de vraag 
naar het vaderschap.niet had gesteld. Uit 
deze verklaring moest het-College de conclu
sie trekken dat Anna van Hensbeek schuldig 
was en eiste een boete van f 25,- binnen acht 
dagen te voldoen. Deze termijn werd niet 
alleen ove.rsehrcden, doch-Antia weigerde 
pertinent te betalen. Daarop werj:I aan de 
stedelijke Overheid in overweging gegeven 
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van deze vroedvrou,v de acte van aansteJling 
in te trekken. Er verscheen nu de \'Olgende 
resolutie .. . . "is na voorgaande deliberatie 
goed gevonden en verstaan gemelde Anna 
Mensbeek te verbieden, gelijk dezelve 
verboden wordt bij dezen, om enige verlos
sing binnen deze stad en derzel\'er jurisdictie 
te 1nogen doen ofte iets te verrichten, hetgeen 
de verloskunde betreft. En wordt het 
college voor de vroedkunde geautoriseerd om 
zulks namens het con1ité civil aan ge1neldc 
Anna Hensbeek te doen aanzeggen en voorts 
te zorgen dac dezelve zich hierna gedrage . . . ". 

• Copie vo11 J/e1 w,n11ir teg,:,r A1t1Jo van J./,:11sb~ek , 

Doch onze vroedvrouw liet zich door dit 
alles niet afschrikken. Ze vestigde zich buiten 
de Pottcrspoort en huurde daartoe kamers 
op de eerste verdieping boven hec·waeht
lokaal. Dat ,vas een vfij groot huis met 
beneden een waehcgclcgcnhcid voor de 
mensen. die daal' so1ns uren zaten te ,vachten 
op de crekschuic uit Amsterdam. Men kon 
daar rustig koffie of bier gebruiken: men 
kon daar ook "toebacken", pijp roken. Dal 
huis kreeg als naam "de Wachcer" en de 
straat is er ook naar vernoemd: Wachterstraat 
en omdat dit voor Gouwenaars blijkbaar wat 
moeilijk in de mond lag veranderde dit in de 
Wachtelstraat. Datzelfde ontmoeten wij bij 
het \\'Oord· oog\\•imper; nlen spreekt veeal van 
oogwimpell 
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r'\nna liet ook een ui1hangbordje, een vroed
vrou,ven bordje maken en noemde zich 
daarop Anna l-lensbeek, vroedvrou,v van 
buyte. En daarop kwamen de klanten af. 
Men huurde voor enkele dagen naast Anna·s 
appartement een kan1ertje. en \\1aêhltc daar de 
blijde gebeunenis af. Zozeer scond Anna 
bekend om haar goede hulp bij de bevalling, 
dat vele aanstaande moeders van deze logeer• 
gelegenheid gebruik maakcen. Dit tot grote 
crgcnis van de vroedvrou,11cn in de overige 
stadsk,vatticrcn. Deze dienden een k1acht in 
bij de Magistraat: broodroof. De municipali
teit van Gouda zag als enige oplossing aan 
Anna Hensbeek gratie te verlenen en haar 
opnieu,11 te benoemen tot vroedvrou,v 
(natmu·lijk) van het vierde kwartier. Dat 
mooie vroedvrouwcnbordje moest veranderd 
worden. Een dikke vernislaag bedekte de 
\voorden van buyte en ,verden vervangen 
dool' vroeclvrou\\' van het 4c k,varticr. En in 
deze staat hebben we dat op de zolder van het 
stadhuis van Gouda gevonden . 1-loe k\\'atn 
het daar? Welnu Anna ,vas onverbeterlijk 
en volhardde in haar weigering aan are. 24 
van het reglemenc op de vroedkunde ce 
vo]doen. Voor de municipaliteit zat er niets 
anders op een veto over het ,verk van Anna 
uit te spreken en het vroedvrou,vcnbordjc af 
ce pakken. 1 

In deze staat van ergecraquelb•an de dikke 
vernislaag ,vas het bordje natl\vclijks toon- . 
baar en dus besloten de heer Helbers, muse
umconservator en ik het schoon teJaten maken 
en te restaureren. Tot onze grote vel'\VOJ\
dering ,varen de ,voorden 1 'geadmittecrde 
vrocd"vroU\V van het 4c k,vartier0 vcrd,,.•cncn 
en stond er ,veer "vrocdvrou,v van buvte". 
Op 4 Octobcr 1798 had Anna dit vroéd
vrou,vcnbordjc, dat naar mijn ,veten het enige 
is in Nederland, op hel stadhuis ingeleverd. 
En nu hangt het in de hal voor de chirurgijns
kainer, de kan1er \vaar Anna iedere maand 
haar lijst van verrichce bevallingen had 
ingeleverd, doch zonder ooit één naa1n van 
een vader van een onecht kind te vermelden. 
Ik vond dit feit dermate in"drukwckkend, dat 
ik in de vergadering van de straatnamen
commissie gepleit heb, en niet zonder succes, 
om Anna van l·lensbeek te vernoemen. 
· Ze heeft er een paar bordjes bij gekregen, 

straatnamen-bordjes, mee volle inscemming 
van de Gemeenteraad. 

dr. J.G. W.F.Bik 
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DE ONDERGEDOKEN 
BURGEMEESTER 

In de "Tidinge" van april 1988 vertelde ik 11 

iets over vijf vcrsc.hillcnde versies van een 
historische anekdote uit 1572. Hel verhaal 
k\l,'àm er op neer, dat een voortv1uc.htigc 
burgemeester onderdak zocht in het huis van 
een Goudse weduwe. De clou van het verhaal 
,vas dat de burgen1eester verborgen ,vcrd in 
dezelfde schuilplaats waar eens de echtgenoot 
van de weduwe verborgen was toen dezelfde 
burgemeester het huis door,ocht. 

In het rijke gemeente archief van Gouda 
is een klein boekje van een 40-tal bladzijden 
aan,vezig, getiteld "De ,vedu,ve van Gouda , 
een verhaal uit de tac.htig jarige oorlog", 
geschreven door J. van Bergen en zonder 
jaartal uitgegeven door A. Bcrcnds te 
·s Gravenhage. Gezien de uitvoering van het 
boekje zal het in de eerste helft van de vorige 
eeU\V zijn geschreven. 

We zien hier de bekende korte historische 
anekdote terug, n1aar nu uitge,vcrkt tot een 
uitvoerig verhaal met een sterk stielnelijke 
inslag. Het is dan geen geschiedenis meer, 
maar ,vel een aardig verhaal. Bovendien is 
interessant te 7jen hoe er met een historisch 
gegeven werd omgegaan. 

Terwille van de plaatsruimte is het bewuste 
gedeelte uit het boekje, de bladzijden 28 tot en 
met 33 iets bekort. 

Een groep mannen onder aanvoering van 
een zekere Kobus, de dienstknecht van de 
be,vuste burgerneester, is onder het uitroepen 
van strijdkreten als ''leve de Geuzen, ,veg niet 
Alva" op zoek naar de burgemeester, ik citeer 
nu de schrijver: 
0 De burgemeester kon zich niet vergissen: 
dat moest hem gelden. Binnen twee minuten 
zou hij de woeste bende aan zijn deur hebben, 
en zij zou wel binnen komen, ook al deed hij 
haar niet open. Er was dus geen tijd te ver
liezen. Doodsbleek en van schrik schier 
buiten zichzelr, greep de burgemeester zijn 
hoed, sloeg zijn mantel om en snelde, alsof 
de dood hem op de hielen zat, door den tuin 
naar het achterpoortje, dat in een stille steeg 
uitkwam. Een hardlooper was hij nooit 
ge,vccst, en zijn krachten ,varen met de jaren 
niet vermeerderd, maar hij vluchtte nu tot 
behoud van zijn leven .... Dikke zweet
droppels parelden hem op het gelaat, en 
gedurig dreigde hij buiten adem neer te 
zinken .... Maar, lloorde hij goed"! Kwamen 
daar geen voetstappen achter hent? Ja, zij 

naderden! Hij werd gevolgd! Kobus had 
begrepen langs welken weg hij ontvlucht was 
en zette hem met een deel der bende na. 
Lang kori die jacht niet duren. De eerste deur 
de beste, die de arme vluchteling zag open
staan, sprong hij binnen en ,vicrp haar achter 
zich toe. Een deftige, ecr,vaardige vrou,v zat 
daar binnen aan haar spinne,viel. Zij rees 
dadelijk op van haar zetel, om den onver
,vachten bezoeker te ontvangen. ·o, vrou,ve. 
edele vrou,,·e !" riep deze 'ik ben de burgc. 
meester der stad. Ik heb nooit iets anders 
gedaan, dan wat ik mijn plicht achtte. Ik 
',v'ór'l! ,,êivoigd dooç c~n. W?.edcnde bende; 
'.LIJ ,,·uien m1J oooctcn. ZtJ ZtJn reeds voor de 
deur! 0, red mij, red mij! .... Ik smeek u, kunt 
gij n\ij niet een plaats bedenken waar gij mij 
kunt verbergen?' 

De vrouw, die gelijk uit haar kleed bleek, 
een weduwe was, zag den ongelukkige 
gejaagde een oogenblik aan. Daarna sprak zij 
j)edaard: "Ja mijnheer Van Brakerzcel, 
ik kan u verbergen. Ik zal het doen op dezelfde 
plaats waar mijn dierbare echtgenoot zich 
verschool toen hij vervolgd werd door de 
mannen die door u ,varen uitgezonden om 
hem te vangen;· 1nijnechtgenoot, die door u,v 
toedoen den dood op den brandstapel moest 
ondergaan. Ja, 1nijnheer Van Brakcrzcel, 
ik wil het doen, hoewel gij ook mijn eenig 
kind, mijn beminde G reta, den marteldood 
hebt doen sterven,.. 

De burgemeester ontstelde thans nog meer. 
Het .was echter hoog tijd dat hij onzichtbaar 
,verd, ,,•ant reeds ,varen zijn vervo1gers voor 
de deur. Vrouwe Margaretha greep hem dus 
bij de hand en leidde hem naar de keuken, · 
,vaar zij de verborgen provisiekast opende 
en aanstonds achter hem sloot. J uist toen de 
woeste hoop de voordeur binnendrong, 
k\vam zij uit de keuken terug, 1net een snede 
brood in de hand. 'jDe schurk Van Braker
zeel is deze s traat ingeloopcn. Waar is hij'! 
r iepen verschillende stemmen door elkander. 
De \vec.Ju,vc bJeef staan en zag de 1nannen met 
een zeer verbaasd gezicht aan. "Wien bedoelt 
gij" vraagde zij. "Van Brakerzeel!" 
schree,vdc de mannen ,veder .... "Hij 1noct 
hier in huis zijn!" 
"Van Brakerzecl'J 0 riep ,•rou,ve Margaretha. 
"zoudt gij dan meenen , dat de man die mij tot 
weduwe maakte en mij mijn eenig kind 
beroofde· de man. die de ,,•rcedste tiran is 
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geweest, die ooit in deze stad leefde, dat die 
een schuilplaats zou zoeken binnen mijn deur? 
Dat kan inimers niet waar zijn? Ik smeek u, 
haast u en zoekt hem, waar hij is! Wie zal 
zeggen of hij niet in een nabijgelegen straat 
ontkomt terwijl gij hier ledig staat. 
Voort mannen!" 

Door haar kalmte en gerustheid geheel 
misleid stoof de bende de straat weder op .... 
Gedurende een aantal dagen hield vrouwe 
Margaretha den burgemeester verborgen en 
voedde hem van haar disch, want hij durfde 
zich niet vertoonen. 
Gouda had thans ook het Spaansehe juk 
afge,vorpcn, en na cenigc tijd ,varen orde c~ 
rust in de stad hersteld. De weduwe deelde dit 
aan Van Brakerzeel meede. "Nu, zeide zij, 

· ·~al ,vat ik tot vergelding van u vraag, is~. dat, 
zoo gij ooit uw verloren gezag terug knJgt, 
gij dan barmhartiger zult zijn jegens degenen, 
die in uw macht geraken. Gij zult evenwel 
-wijs doen, zoo spoedig mogelijk deze stad te 
verlaten; want gij kunt gerust gclooven, dat 
niemand in Gouda meer vijanden heeft dan 

gij". l 1 'k ·1· 1 . "Maar 1oe za I vei 1g van uer ont-
koomen, goede vrou,v!,, sprak de ge,vezen 
burgemeester .... De weduwe stond. een" 
oogenblik in gedachten. Daarna zeide ZIJ: 
·~Mijn dienstn1aagd Barbara is ongeveer van 
dezelfden omvangen grootte als gij mijnheer. 
Ik zal u de kleeding van haar geven, en 
waarschijnlijk kunt gij dan in de avond
schemering de stad verlaten ..... En neem _dan 
mijn raad aan; zie aan boord van een schip te 
komen en verlaat het land. Ik zal u een mandje 
met ctcns\varen meegeven . ... en hier is een 
beurs. Ik heb nog meer vermogen, dan gij 
misschien wel gedacht hebt. Moge God u 
beschermen en geleiden op uw weg, en boven
al II een nieuw hart geven." 

De burgemeester zag de weduwe vol yer
·bazing aan .... "Spreekt gij in ernst, vrouw~ 
Brandt?'' riep hij uil. "Wat kan u bc,vegen nuJ 
zooveel goe<lhcid te bewijzen?" 
"Ik meen oprecht \Vat ik zeg,'' ant,voordde 
vrouwe Margaretha, "ik dien den Hecre die 
mij leert: 'hebt uw vijan~en lief, doet wel . 
degenen die u baten en bidt voor degenen die 
u vervolgen' - een Heiland, die voor mij stierf, 
en mij in Zijn bloed van al mijn zonden 
gewasschen heeft" 
"Welke wondervolle leer is deze?" vraagde 
de burgemeester bewogen. . 
"Het is de zuivere Jcer des Evangches, 
mijnheer" ,vas haar ant,voord. "Ik wenschte 
dat gij die reeds lang geleden hadt aange
nomen! zuchte zij .... 
In weinig tijds stond de burgemeester in 
vrouwcnge,vaad voor haar en geleek 
sprekend op een stevige, bejaarde Hol-
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landsche dienstmaagd, krachtig van leden eh 
zwaar van tred. Vrouwe Margaretha bezag 
hem aan alle zijden, en verschikte en ver
beterde hier en daar nog wat aan de 
vernlomming. "Nu kunt gij gcr~st gaan" .... 
"Hier is het mandje met levensmiddelen, 
hang dit aan uw arm, gelijk de dienstboden 
gewoon zijn het te dragen. Doe nu verder 
gelijk ik u gezegd heb ... .'' 
Na nog eenige woorden van dank gestameld 
te hebben sloop de verkleede burgemeester 
het huis uit én verdween in de schemering 
van de avond . ... 

Eenige jaren gingen voorbij en de weduwe 
hoorde van den heer Van Brakerzeel mets. 
Zij leefde intusschen stil voort. .. _. . 
.... Zij had een aantal verl~ten kinderen in 
haar ruime ,voning opgenomen. Zulke arme 
,veczcn \Varen er in dien tijd zeer veel. De 
aanhangers van Rome deden in den beginne 
hun best om de kinderen der om hun geloof 
verbrande of op een andere wijze gedoodde 
ketters voor de Roomsçhe kerk op te voeden, 
doch hun aantal werd bij de toenemende 
ven•olging zoo groot, dat velen hulpeloos 
rondz\vicrven. I·Ict kostle vrou,ve Margaretha 
dus weinig moeite een twaalftal dezer arme 
kleine zwervers rondom zich te verzamelen .. . 

Zoo verliepen een aantal jaren. Het gezag 
van den p·rins van Oranje ,Yas in Holland voor 
goed gevestigd .... 
Op zekeren dag, dat de weduwe Br~ndt bezig 
was haar pleegkinderen te onderwijzen, · 
\VCrd er iemand, een vreemde, bJJ haar aange
diend. Zij maakte een beleefde neiging, toen 
de bezoeker binnenkwam, en het oudste der 
meisjes haaste zich om hem een stoel te geven. 
"Gij kent mif zeker niet 1nec-r. vrouwe 
Margaretha?" sprak de binnengekomene, 
"Nu, dat verwondert mij niet. Ik ben zeer 
veranderd, doch ik dank God, te mogen 
zeggen, dat de verandering niet alleen uit
wendig is, maar ook inwendig. Ik heb . 
leercn verstaan de hL'Crlijke ,vaarheid, 
waarvan gij het eerst tot mij gesproken 
hebt. .. . " 
"O, nu herken ik 11, mijnheer Van Brnkerzecl" 
zeide de weduwe met een stem die geen 
geringe aandoening verried ... . 

Tot zover het citaat uit het boekje van 
J. van Bergen. Ei~d 119cd, al goed du~. . 

Nogmaals, beshst geen echte geseh1cdenis, 
maar een op een historische gebeurtenis, die 
in de kronieken slechts enkele regels omvat, 
met verzinsels aan<>evuld stichtelijk verhaal. 
Toch is het aardig°om te lezen. Het boekje 
heeft in het gemeentearchief als inventaris
nummer: 40 l D 55. 
Vraag het eens aan, het zal u beslist een prettig 
uurtje leesgenot verschaffen! 

G.A.F.Maatje 
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TIC>lr.'GE \!AN C>IE OOUDe 

Aan de Dames. . . . . .... ... . ., . . . . -· 
Dp~y •. deze ll~b ik de eer, de Dames 

t,o, bericbteu, d!,t. ik mij alhier gevC$tig,l 
1/P.b als · . 

Dames- ea Kinder-~lee~ermaatster. 
-..... .. . . . 

Ka.ria.nne BLITZ-ANSEL, 
ÇIOS'l;HA V hlN 15. 

Vrouw Broekhuizen, 
4e KA.l:lE 4.26, .. raagl 

1wasschen aan huis. 

Een JONGEN 
kon iiepl11alst ,rnrMn fer DRUKlriiRIJ> 

dezer COOllAN'l' 

1'E HUUR 'rERSTOND OF LATER 
een 

BOVENHUIS. 
Adres: MARKT 58. 

Alill. l,el Burc•u dezer· €O[JJtAN1' 
ks.n er.n 

JONGEN 
g(~laatsl worden. 

J{IESPJJN~ Afdoend Middel. 

. IJe Kiespijnwatj" van de firma ll. BOOM 
A.Jmelo, helpen reeds na enkele 001tenblik'
ken. In busjes van 10 stuk• 10,30, fr. p· 
. P· 3211, cent,. 

Verkrijgb>ar te Gouda hij WO.LFF .& 
Co. Westhnven 108. 
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Aanbesteding 
. van een gebouw yoor 

Zuiggns-bexnn.ling. 

Het Bestuur van den OOSTPOLDER 
in SCHIELA.ND is voornemens op Zater• 
dag den 2:l April 1!l04-, des voormiddngs 
ten 11 ure, in ,de Romein• te Gouda, 
bij enkele inscl11ijving 

aan te besteden: · 
Het maken van een gebouw 

en aanhoore·n voor wa
terbemaling. 

liet bestek met een iiehtdruk der tee
kening is van af H ' April 1904, tegen 
bet.àling van Cl.50, ••rkrijgh:13r bij 
de Boekhandelaars J. VAN BENTUM & 
ZOON te .• Gouda. 

Inlichtingen geeft L. EXALTO, lfoÓ{d
opiichter ,an den Zuidplaspofde1· •te Moor-
drecl,l. • · 1 

BBsto . BROEDEIEREN 
TE KOOP 

van Hamburgers, bij 

W. M. VAN WINGERDEN, 
WILLENS, GOUDA. 

Nationaal Paardenspel 
OND&lt OIREC'l'IE V.\N 

S. SCHUITENVOERDER 

GR~fff ~ BRillA~T[ 
,~Qll!t1i'6J~, ~ C li t ~ l'iJ 
,Ie~ 11.rnn<i 0111 S nur • 

••n nf \T riJ<I•~ 1 J ttli 
Groolt kinder- r.11 h11nilit voor.sh:lliugen 
•lle raugc!l huil _geld. 
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Seeri.: il:ol!ltmanst~aat fül 
2806 *l!l Sol!liila 
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