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FRAGMENTEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE
CHRISTELIJK-HISTORISCHE KIESVERENIGING
'GEZAG EN VRIJHEID' TE GOUDA (3)
DE GOUDSE CH-VROUWENGROEP 1956-1970
J. Smink
1. Inleiding
In 1918 diende het Tweede Kamerlid H.P. Marchant (1869-1956) een initiatief-wetsvoorstel in
voor het verlenen van actief kiesrecht aan vrouwen. Binnen de CHU-fractie bestond over dit
onderwerp een verschil van mening 1, dat in
grote lijnen op het volgende neerkwam. De
voorstanders vonden het van groot belang dat
vrouwen mee zouden kunnen oordelen over
onderwerpen als onderwijs, huwelijkswetgeving, kinderhygiëne, drankbestrijding en dergelijke zaken. Het argument dat de gehuwde
vrouw, over politieke zaken, verschil van opvatting zou hebben met haar echtgenoot sprak hen
niet zo aan; dat kon zij ook hebben zonder actief
kiesrecht. Bovendien was er geen Bijbels beginsel dat zich tegen het verlenen van kiesrecht aan
de vrouw verzette. De tegenstanders erkenden
dat er verschil van opvatting bestond over de
aanwezigheid van Bijbelse richtlijnen op dit
punt. Zij hechtten veel waarde aan de uitspraak
dat de vrouw krachtens de natuur op een andere
plaats was gesteld dan de man. De vrouw zou
zich, voor het doen van een verantwoorde keuze, op de politiek moeten oriënteren. Dit was
ongunstig voor haar gezinstaak. De CHU-fractie
stemde in het voorjaar van 1919 verdeeld; vier
voor en twee tegen. Het voorstel van Marchant
werd met 64 tegen lO stemmen door de Tweede
Kamer aangenomen. Bij de behandeling in de
Eerste Kamer stemde de CHU-fractie in haar
geheel voor.

Binnen de Unie groeide het inzicht dat vrouwen geschikt konden zijn voor de politiek,
zonder aan vrouwelijkheid in te boeten. Vooral
het Eerste Kamerlid J .R. Slotemaker de Bruïne
( 1869-1941) maakte zich op dit gebied verdienstelijk. Hij hield op diverse plaatsen lezingen en
nodigde vrouwen, uit de kring van de CHU, uit
hier met hem naar toe te gaan. Voor de Tweede
Wereldoorlog waren er volgens Van Spanning
voor de CHU vijftien vrouwen lid van een gemeenteraad, drie van de Provinciale Staten en
één van de Tweede Kamer. In 1922 kwam mevrouw C.F. (Frida) Katz (1885-1963), als eerste
vrouw aan de rechterzijde, voor de CHU in de
Kamer. Mevr. Katz was advocate in Amsterdam
en stond bekend als een goed en deskundig
spreekster. Zij bleef lid van de Tweede Kamer
tot zij in 1941 ontslag nam.2
Als nevenorganisatie van de CHU werd in
1935 de Centrale van Christelijk-Historische
Vrouwengroepen opgericht. De Centrale zette
zich in voor studie en propaganda onder de
vrouwen op het gebied van politiek, staatkunde
en de maatschappij. De belangrijkste activiteiten
waren het beleggen v.an.regionale en landelijke
bijeenkomsten en het uitgeven van het blad
Vrouwengeluiden.3 De hierna te bespreken
Goudse CH-Vrouwengroep sloot zich in 1962
bij de Centrale aan.

2. De oprichting
Het bestuur van de Goudse CH-kiesvereniging
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Gezag en Vrijheid had, volgens de in een eerder
artikel besproken presentielijst, al in 1928 een
vrouw in het bestuur; mej. Spieringshoek. Van
de tijd daarna ontbreken helaas alle gegevens tot
1946.
Na de oorlog was er in Nederland een sterke
maatschappelijke druk op gehuwde vrouwen om
zich uitsluitend aan de huishouding te wijden.
Maar in de jaren vijftig kwamen er enkele belangrijke veranderingen tot stand, die betrekking
hadden op de maatschappelijke positie van
vrouwen. Zo werd in 1955 door de Tweede
Kamer de motie-Tendeloo aangenomen. Deze
motie wilde dat het werd verboden vrouwelijke
ambtenaren te ontslaan, als zij in het huwelijk
traden. Opvallend hierbij was dat alle vrouwelijke kamerleden voor de motie stemden. De uiteindelijke stemverhouding was 46 voor en 44
tegen. Twee jaar later werd de motie door de
regering uitgevoerd. Vervolgens kreeg de gehuwde vrouw in 1956 de juridische handelingsbekwaamheid. Zij kon nu bijvoorbeeld zelfstandig geld lenen of op afbetaling kopen. In hetzelfde jaar kreeg Nederland, in de persoon van
de KVP-ster M.A.M. Klompé (1912-1986),
voor het eerst een vrouwelijke minister. Ongeveer in dezelfde tijd begonnen de opvattingen
over werken buitenshuis van gehuwde vrouwen
te veranderen. 4
Het is dan ook niet zo vreemd dat het bestuur van de Goudse CH-kiesvereniging, in zijn
vergadering van 27 januari 1956, op voorstel
van A. Pek, het initiatief nam tot 'de oprichting
van een damesgroep'. De heer Pek wilde zo
nodig de helpende hand bieden. In het notulenboek van de kiesvereniging lezen wij in het
verslag van de eerstvolgende bestuursvergadering, die van 24 maart, dat deze een bijzonder
tintje had vanwege de 'installatie van een vrouwengroep of juister gezegd een dames-actiecomité onder leiding van mevr. Schröder, die
helaas wel spoedig naar Amsterdam zal vertrekken. De meeste bestuursleden waren verrast,
want zij wisten niet dat deze installatie heden
zou geschieden. (...) Inmiddels zijn een vijftal
dames ter vergadering verschenen en is het
zaaltje geheel vol. Zo'n opkomst hebben wij bij
een bestuursvergadering nog nimmer gehad. (...)
De voorzitter houdt dan een installatie-rede over
de vrouwengroep. Over de positie der vrouwengroep wordt lang en breed gesproken, maar
uiteindelijk werd besloten om de dames als lid
der kiesvereniging in te schrijven en niet als
zelfstandige vrouwengroep te laten fungeren,
aangezien dan een flinke contributie zou moeten
worden geheven. Zij kunnen thans voor minimum f 1,- per jaar lid van onze kiesvereniging
worden als ook de man lid is. Voor zelfstandige
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dames zal in elk geval een contributie van f 3,moeten worden geheven. De dames zullen thans
een paar maal per jaar in een gezellig theekransje bij elkaar komen'. Tot zover het verslag van
secretaris H.I. Rabouw. Mevrouw Schröder, de
echtgenote van een Lutherse predikant, vertrok
in de zomer van 1957 naar Baarn en niet naar
Amsterdam, waarvan hiervoor sprake was.
In het artikel 'Portret van de afdeling
Gouda', dat mevr. H.J. Groenendijk-Bernard
eind 1965 voor Vrouwengeluiden schreef, lezen
wij nog iets over de reden die het bestuur van de
CH-kiesvereninging voor de oprichting van de
vrouwengroep zou hebben gehad. 'De heren
waren van mening, dat de vrouwen hun eigen
gedachten wat gemakkelijker in eigen kring
zouden kunnen uitspreken en hoopten daarbij
ook op meer vrouwelijke belangstelling voor
hun eigen kiesvereniging. Ze hebben inderdaad
een vooruitziende blik gehad, hun vergaderingen worden steeds meer door vrouwen bezocht'.
Een gunstige omstandigheid is dat bij mevrouw Groenendijk, die momenteel in Waddinx.veen woont, het notulenboek van de CHVrouwengroep te Gouda en een schrift, met
voornamelijk jaarverslagen, te voorschijn zijn
gekomen. Ook deze verslagen zijn met de hand
geschreven en ze vormen voor de geschiedenis
van de groep een voorname bron. Het was destijds de gewoonte dat, aan het begin van een
vergadering, het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen. Hoogstzelden werden er
daarna wijzigingen in de tekst aangebracht.
De dames die in het begin in Gouda erop uit
trokken om de oprichting van de groep van de
grond te krijgen waren mevr. A.D. Jonker-Plantinga en mevr. P.M.C. Groeneveld-Reusen. 'De
eerste bijeenkomst van de Christelijk Historische Vrouwengroep had plaats op dinsdag 15
mei 1956, des avonds om 8 uur in het Hervormd
Centrum De Haven te Gouda'. Mevr. Kamphuisen-van Bochove had de leiding van die bijeenkomst. Er werd een bestuur gekozen, dat bestond uit drie personen: mevr. J.E. Schröder,
werd presidente en mevr. Jonker en mevr. Groeneveld werden respectievelijk secretaresse en
penningmeesteresse. Na de pauze kreeg raadslid
A. Pek gelegenheid om over de betekenis van
de CHU voor de Nederlandse politiek te spreken.

3. Relatie tot de kiesvereniging
De verhoudingen tussen de vrouwengroep en de
kiesvereniging bleven goed. Raadsleden waren
verschillende keren actief om tijdens de vergaderingen van de groep de aanwezigen op de
hoogte te stellen van de politieke ontwikkelingen in de gemeente, of om een thema te behan-
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Vrouwe11groe11 Cl1ristelijk.
Historiscl1e U11ie opgericht"
In

een bijeenkomst, die gister·a vónd in
,,De ,. Haven" op init,iatief van dames·· van
leden van .de Christelijk Historische Up-iè is
gehouden, is besloten tot oprichting ,van een
vrouwengro·e p Christelijk Historische- Unie.
In het- bestqur he!;>ben zitMng · d:e da_
n:iès j.
E. ,·Schröder--B~renbeck,' presidente; A> D.
Jonker-Plantinga, . sècretaresse; , · P. M. C.
Groen·eveld--!Reusen, pen·n ingmeestere~se, H. ·
J. Groenendijk-Bernard. M. Cr Ka-mpht.iisen-van Bochove, C. Kaptein-.-Snoek en A.
J. Pek-Dijkstra. Véle ·dames gaven zich als
lid op. ·
·
De heer A. . Pen heeft een inleiding gehouden over de beginselen van de Chr. Hist.
Unié, die tot een geanimeerde gedachtenwisseling leidde.
• Krante-artikel waarin melding wordt gemaakt van de oprichting van de Vrouwengroep Christelijk Historische
Unie.

delen. Op 8 februari 1961 vond er zelfs een
gecombineerde ledenvergadering van de groep
en de kiesvereniging plaats, waarbij 9 leden van
de groep aanwezig waren. 'In de pauze bood het
bestuur van de heren koffie aan en het bestuur
der dames voor elk 2 bonbons'.
Aan het eind van dat jaar was er een bespreking van het bestuur van de groep met twee
leden van het bestuur van de Centrale van CHVrouwengroepen. De Goudse groep overwoog
zich bij de landelijke organisatie aan te sluiten.
Hoewel de Centrale al vanaf 1935 bestond
waren er nog maar 19 plaatselijke groepen
aangesloten. Jkvr. C. W.I. Wttewaall van Stoetwegen (1901-1986), vanaf 1946 lid van de
Tweede Kamer en voorzitster van de Centrale
van CH-Vrouwengroepen, was bij het gesprek
aanwezig. De leden van een aangesloten vrouwengroep waren automatisch lid van de kiesvereniging. Mevr. Wttewaall van Stoetwegen
'raadde ons ook aan, om met deze kiesvereniging het nauwste contact te hebben. Het gun-

stigste zou zijn, als een afgevaardigde van onze
groep plaats kon nemen in het bestuur van de
mannenvereniging. Op haar vraag, of wij een
goede samenwerking hadden, konden wij niet
anders dan bevestigend antwoorden, daar de
kiesver. Gezag en Vrijheid zelf het initiatief
heeft genomen, tot het oprichten van een vrouwengroep.(...) Als wij een groep hebben van 10
leden (die we zeker bijeen zullen krijgen) kunnen we ons al aansluiten' . De contributie van de
Centrale bedroeg f 1,75 per persoon per jaar,
waarvoor men dan tevens het maandblad Vrouwengeluiden ontving. 'Ons rest nu nog een
bespreking met de kiesvereniging hier in Gouda,
daar wij aan hen ool_c e~n bedrag verschuldigd
zijn: t.w. de helft van de contributie die de mannen aan hun hoofdbestuur afdragen. De freule
vond f 1,- wel het maximum'.
De bespreking met het bestuur van de kiesvereniging vond een week later plaats. Mevr.
H.J. Groenendijk-Bemard, de toenmalige seretaresse van de groep, ging alleen naar de be-
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stuursvergadering van de kiesvereniging. De
presidente, mevr. P.M.C. Groeneveld-Reusen,
moest op het laatste moment verstek laten gaan.
'Toen om kwart over acht nagenoeg alle heren
aanwezig waren., werd de vergadering met gebed en schriftlezing door de voorzitter geopend.
Daarna las de secretaris de heer Rabouw de
notulen der vorige vergadering. Toen mocht de
secretaresse het woord nemen, zodat ze niet zou
behoeven te wachten op de grote stapel ingekomen stukken, die deze avond behandeld moesten worden'.
Er moest onderhandeld worden over de
hoogte van de bijdrage aan de kiesvereniging.
De meeste mannen van de dames betaalden als
lid alf 5,- aan de kiesvereniging en het bedrag
per gezin moest niet te hoog worden. 'Aanvankelijk meenden de heer De Kraker en de heer
Rabouw, dat f 1,- een aardig bedrag was, maar
toen de heer Van Vliet aan het woord kwam, en
de vrouwengroep prees om haar enthousiasme,
en dat hij dit toch wel een propaganda voor hun
eigen vereniging vond, ging men er anders over
denken. Hij zei verder, dat hij als gewezen
penningmeester heel goed wist, wat er in kas
was en pleitte voor een gratis lidmaatschap van
voorlopig 10 dames. Dit voorstel werd na enkel
overleg met algemene stemmen aangenomen,
zodat wij ons mogen verheugen in een gratis
lidmaatschap der kiesvereniging met volledig
stemrecht'.
Daar bleef het niet bij. Het bestuur van de
kiesvereniging was bereid f 100,- per jaar voor
de groep uit te trekken. In 1956 kreeg de vrouwengroep 'een som in kas, waarmee we natuurlijk heel zuinig waren en de eerste onkosten
betaalden. Daarna hebben we gelukkig nooit
meer om bijstand hoeven te vragen en konden
we zelfs nog een klein bedrag aan hen overhandigen in de verkiezingstijd'. ln 1971, bij de
liquidatie van de groep, kreeg de penningmeester van de kiesvereniging f 100,- 'zijnde het
bedrag wat nog in kas was na aftrek van onkosten'.
Op 7 februari 1962 werd mevr. Groenendijk
in het bestuur van de kiesverenging gekozen.
Bovendien kwam ze op de derde plaats van de
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, die dezelfde avond werd vastgesteld. Dat
hiervoor een man plaats moest maken is al
besproken in het vorige artikel. Uit het jaarverslag blijkt dat de groep tevreden was: 'Tenslotte
moet het ons als vrouwengroep nog van het
hart, dat wij het zeer waarderen, dat de heren
voorstanders zijn van de vrouw in de politiek,
wat wel blijkt, uit de goede plaatsten op de
kandidatenlijst'.
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4. Ledenvergaderingen
In het algemeen hadden vrouwengroepen het
doel de vrouwen te activeren zich meer in te
laten met maatschappelijke ontwikkelingen. Bij
de Goudse CH-Vrouwengroep kwam het accent
op het politieke aspect te liggen. Regelmatig
werd een raadslid of een kamerlid uitgenodigd
om de actuele politieke gebeurtenissen toe te
lichten en/of van een kanttekening te voorzien.
Op 12 november 1956 waren er in gebouw De
Haven ruim 40 dames aanwezig toen mevr.
Wttewaall van Stoetwegen over landelijke politieke zaken sprak. Maar in 1958, toen de groep
52 leden telde, was de situatie al drastisch veranderd. Het bestuur kwam op 17 november
hiervoor speciaal bijeen. 'Punt van behandeling
voor deze avond was in hoofdzaak: Hoe kunnen
we meer contact krijgen met de leden van onze
Chr. Hist. Vrouwengroep? Tot nog toe heeft het
doen komen van een spreker of spreekster weinig resultaat gehad. De laatste keer (18 maart,
toen raadslid Groeneveld sprak. JS) was de
opkomst al heel droevig: één zegge één dame.
Er werd voorgesteld het eens te proberen met
een gezellige contactmiddag. Dit voorstel werd
met algemene stemmen aangenomen, zodat
besloten werd Dinsdag 20 Januari '59 deze
middag te beleggen'.
Op 23 juni 1959 vergaderde het bestuur
weer. 'Doel van deze vergadering was ons te
bezinnen op de verdere activiteiten van onze
C.H. -Vrouwengroep, daar wij allen van mening
waren, enigszins op dood spoor te zijn geraakt,
door het mislukken van de door ons belegde
contactmiddag op 20 jan., die door gebrek aan
belangstelling niet was doorgegaan'. Er werd
afgesproken dat eens bij de vrouwengroep in
Den Haag geïnformeerd zou worden naar hun
werkwijze. Voor mevr. Jonker hoefde dit niet
meer, want zij had haar beslissing al genomen.
Ze wilde graag van haar functie als secretaresse
ontheven worden, 'daar zij geen heil meer zag
in het bestaan der vereniging en erg ontmoedigd
was, door de slechte opkomst der leden op de
vergaderingen'.
Op Prinsjesdag 1959 woonden tien leden de
opening van de Staten-Generaal bij. Via een
aanvraag bij de Gemeente Politie te Den Haag
was de groep in het bezit gekomen van kaarten
voor gereserveerde plaatsen. Pogingen in 1960
en de twee daarop vqlgende jaren om weer
kaarten te krijgen mislukten. De secretaresse
veronderstelde in het jaarverslag dat de eerdere
toewijzing in Den Haag blijkbaar nauwkeurig
was opgetekend.
In 1959 en 1960 werden geen ledenvergaderingen gehouden. 'Oorzaak hiervan was, de zó
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• Van links naar rechts: P.M.C. Groeneveld-Reuse11, G. W. Boekamp-van Bohemen, A.J. Pek-Dijkstra, H.l. Groenendijk-Bernard en A.C. Vergunst-Hornes.

geringe belangstelling(...) vooronze uitgeschreven vergaderingen, dat wij het financieel niet
.aandurfden een zaal te huren en verdere onkosten te maken voor een opkomst van 2 of 3 leden' . In 1961 werden gecombineerde vergaderingen met de kiesvereniging gehouden.
Het bestuur van de vrouwengroep zocht naar
andere wegen. Men overwoog het geven van
een filmavond, met een film van de Amerikaanse ambassade. Ook werden de leden uitgenodigd voor een gezamenlijk bezoek aan de Femina huishoudbeurs in oktober 1960. Het belangrijkste initiatief was echter het besluit om de
groep per 1 januari 1962 aan te sluiten bij de
Centrale van CH-Vrouwengroepen. Dit gaf
weer nieuwe impulsen.
Op 16 maart 1962kwam mevr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen de leden toespreken over
'De vrouw in de politiek'. In Trouw verscheen
een verslag van die bijeenkomst. De freule
spoorde de vrouwengroepen in de verschillende
gemeentes aan tot meer samenwerking in regionaal en landelijk verband. Ook brak zij meerdere malen een lans voor meer belangstelling van
de zijde van de vrouw voor de politiek.
Op 11 januari 1963 kwam mej. E.A. Haars,
de secretaresse van de Centrale van CH-Vrouwengroepen, spreken. 'Ze nam in haar betoog

de verschillende politieke partijen onder de
loupe. Volgens mej. Haars kunnen wij dàn pas
onze eigen politieke keuze verdedigen, als wij
kennis nemen van wat in andere partijen leeft.
(.. .) Veel leden hadden de kou getrotseerd om
deze vergadering bij te wonen'.
Begin maart 1964 was mevr. Wttewaall van
Stoetwegen weer present. Zij combineerde het
lidmaatschap van de Tweede Kamer toen nog
met het voorzitterschap van de Centrale, maar
zou in het najaar in laatste genoemde functie
worden opgevolgd door mevr. T.Grooten-van
Boven. Mevr. Wttewaal van Stoetwegen sprak
over het onderwerp 'Het gevangeniswezen in
deze tijd'. Mej. G. van Vuure, onderwijzeres
aan de Westerschool, wilde het stencillen van de
uitnodigingen weer voor haar rekening nemen,
'wat ons heel wat kosten bespaarde', zoals bij
een eerdere gelegenheid werd opgeschreven. In
die tijd was er sprake van de vestiging van een
regionaal penitentiair c~ntrum in Gouda en het
onderwerp was dus iêer actueel. Er zou in Nederland worden overgegaan tot de bouw van
verschillende gevangenissen 'Hierbij is Gouda
het eerst aan de beurt, al zal dat nog wel enkele
jaren duren. Gouda is wat zo'n centrum betreft
niet veel gewend, er zal dus wel wat weerstand
tegen zijn. Toch, zo besloot de Freule, hoop ik,
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dat de Gouwenaars de mensen, die hier over
enkele jaren gedetineerd zullen worden met
begrip tegemoet zullen treden. Er zal op sociaal
en maatschappelijk gebied voor dit centrum heel
wat goed werk verricht kunnen worden'. De
bouw van dit penitentiair centrum is uiteindelijk
niet doorgegaan.
In maart 1965 was mej. dr. G.T. van IJsselstein gastspreekster. Deze.,:keer geen actueel
politiek onderwerp, maar een historisch, over
Anna Barbara van Meerten-Schilperoord. Deze
vrouw werd door mevr. IJsselstein 'Nederlands
oudste opvoedkundige en sociaal werkster'
genoemd. Ze werd geboren in 1778 te Voorburg. 'Op 16 jarige leeftijd trouwde ze met ds.
Van Meerten. In 1798 verhuisde zij naar Gouda
omdat haar man daar predikant werd. Deze
Goudse dame was enorm actief en vooruitstrevend. Ze schreef en vertaalde niet minder dan
68 boeken. Ze heeft ook een kinderbijbel geschreven. Ze stichtte een dagschool. (...) In de
vrouwengevangenis werkte ze op de modernste
manier onder de gevangenen waarvoor men
helemaal uit Engeland kwam om de resultaten
te zien. Ondanks haar niet te stuiten activiteit
ging ze vrijwel onopgemerkt door het leven'.
Op 17 november 1966 werd het tienjarig bestaan van de CH-Vrouwengroep afdeling Gouda
gevierd. 'Deze bijeenkomst zal echt gezellig
gehouden worden, zonder notulen en bestuurs-

verkiezing. Later zal er nog een ledenvergadering gehouden worden'. De kas was niet zo
goed gevuld, dat op royale wijze feest gevierd
kon worden. 'Van het plan om zelf cake te bakken zullen we moeten afzien, daar de kerkvoogdij niet toestaat, dat er gebak gepresenteerd
wordt in De Haven. Wij zullen dan maar een
feestelijk chocolaatje presenteren'. Mogelijk
had de kerkvoogdij met de beheerder afspraken
gemaakt over huisregels, dit mede in verband
met zijn inkomsten. Mej. Van IJsselstein was
uitgenodigd om te vertellen over de vlaggen
waarvan de scheepvaart zich bedient. Na de
koffiepauze vertoonde A. Pek verschillende
dia's van schilderijen, die uitgegeven waren
door de Stichting Openbaar Kunstbezit. 'Hij las
zelf de tekst en gaf zo nodig toelichting'. Het
tienjarig bestaan werd zo met vlag en wimpel
gevierd.
Of de gewone ledenvergadering, die op 17
november in het vooruitzicht werd gesteld, ook
is gehouden, dat vertellen de notulen en het
jaarverslag niet.

• P.M.C. Groeneveld-Reusen (1910-1988).

• H.J. Groenendijk-Bernard, geboren in 1923.
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5. De opheffing
Na het verslag van het tienjarig bestaan resten er
nog drie verslagen van bestuursactiviteiten. De
bestuursvergadering op 30 oktober 1967 ging
voornamelijk over een kadercursus van de Centrale van CH-Vrouwengroepen die, . op drie
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avonden in het winterseizoen, in Gouda zou
worden gehouden. De presidente, mevr. Groeneveld vroeg aandacht 'voor het noodbeddenplan. In tijd van oorlog of ramp moeten er verpleegsters en huishoudelijke hulpen beschikbaar
zijn. Aan iedere vrouwenver. in Gouda is gevraagd namen van dames te noemen, die daarvoor in aanmerking komen. Wij zullen dit op
een ledenvergadering ter sprake brengen'. Ook
hiervoor geldt, dat nergens in de stukken wordt
bevestigd of dit gebeurde.
De laatste bestuursvergadering van de CHVrouwengroep afdeling Gouda werd gehouden
op 8 december 1969. Het bestuur was, zo kan
men concluderen als men afgaat op de aanwezige verslagen, in ruim twee jaar niet bijeen geweest. De vergadering werd gehouden ten huize
van de presidente, Krugerlaan 30. Aanwezig
waren mevr. Groeneveld, mevr. Van Lambalgen, mevr. Boekamp, mevr. Baks, mej. Steenbakker de Morilyon Loijsen en mevr. Groenendijk. 'De presidente opent de vergadering met
schriftlezen en gebed, waarna zij ons allen welkom heet en zegt, dat wij hier bijeen zijn om te
bespreken op welke wijze wij onze groep moeten opheffen omdat ieder van ons het er wel
over eens is, dat voortwerken met zo weinig
belangstelling nutteloos is. Er wordt lang gediscussieerd over het opstellen van een brief aan de
leden. Tenslotte is men het eens over de tekst'.
De brieven werden begin april 1970 verzonden
en per 1 mei werd de groep officieel opgeheven.
Mevr. Groeneveld, die sinds zomer 1957 namens de groep in het bestuur van de Federatie
van Vrijwillige Vrouwelijke Hulpverlening zat,
informeerde deze organisatie over de opheffing
van de groep. Na 1 mei vroeg de penningmeesteresse, mej. Steenbakker de Morilyon Loijsen,
de voµedige leden of zij lid wilden blijven van
de Centrale. Er waren immers twee soorten
leden; zij die alleen lid waren van de kiesvereniging en zij die lid waren van de kiesvereniging
én de Centrale van CH-Vrouwengroepen. In
Gouda bleven elf van de zestien leden lid van de
Centrale.
In de afscheidsbijeenkomst van 12 februari
1971 werden de overgebleven financiële middelen verdeeld. Aan de Centrale werd de contributie voor 1970 overgemaakt en de rest ging naar
de kiesvereniging.

de jaren na 1966 rustige.
Een enkele keer heeft de groep activiteiten
ontplooid op sociaal-maatschappelijk terrein,
bijvoorbeeld voor de kankerbestrijding, de
kinderpostzegels, de Johanna Stichting en de
actiegroep oud-verpleegsters. In feite hield de
groep zich bezig met waar ze voor was opgericht; de politiek. Vooral de deelname aan de
bijeenkomsten die georganiseerd werden door
de Centrale van CH-Yrouwengroepen werkten
inspirerend, in het bijzonder door de bijdragen
van de dames Wttewaall van Stoetwegen en
Haars. Zo nodigde de freule twee Goudse vrouwen uit om een bijeenkomst van de Tweede
Kamer bij te wonen. En in het verslag van de
eerste vergadering van de Centrale die door een
Goudse delegatie werd bijgewoond, die van 15
januari 1962, lezen wij, dat mevr. Wttewaal van
Stoetwegen vond 'dat er nog steeds veel tegen~
stand is bij sommige mannen om een vrouw op
de lijst te krijgen v.d. Prov. Staten. · Bijv. in
Breda, waar een jonge C-H voorzitter een zeer
geschikte vrouw voor de lijst naar voren bracht
[die] door heel wat oudere heren op een slinkse
manier er uit gestemd werd. Dit gekant zijn
tegen vrouwelijke candidaten werd ook door
mej. mr. Haars onderstreept. Zij heeft al 12
j[aar) zitting in de Staten voor Utrecht en de
opmerking van haar fractiegenoot: "bemoei je
maar met vrouwenzaken" heeft haar onlangs

6. Tot besluit
Het bestuur kwam gemiddeld tweemaal per jaar
bijeen, als wordt uitgegaan van de gehele periode dat de CH-Vrouwengroep bestond. Die vergaderingen vonden beurtelings plaats bij een
van de bestuursleden aan huis. De jaren 1961 en
1962 waren verhoudingsgewijs drukke jaren en

• M.C. Kamphuisen-van Bochove, geboren in 1908.
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pijnlijk getroffen. ( ...) Ze raadde ons aan, om
zeker naar de vergaderingen te gaan van de
statenkring Gouda stemrecht of niet, er is altijd
wat te leren'.
In het verslag van de bestuursvergadering
van 20 oktober 1966 staat een ander voorbeeld.
'Mevrouw Groenendijk vertelt, dat op de tweedaagse conferentie in Baarn een resolutie is
aangenomen, met algemene stemmen, waarbij
gesteld wordt, dat de Centrale met alle geoorloofde en daartoe geëigende middelen zal streven naar 2 vertegenwoordigsters in de Chr. Hist.
fractie v.d. Tweede Kamer n.l. jkvr. mr. C.W.I.
Wttewaall van Stoetwegen en-mejuffr. mr. E.A.
Haars. Aan alle vrouwengroepen zal gevraagd
worden hieraan mee te werken'.
Beide dames kwamen in 1967 in de Tweede
Kamer. Mevr. Wttewaall van Stoetwegen stond
op de tiende plaats en werd herkozen, want de
CHU kreeg twaalf zetels. Mej. Haars stond op
de dertiende plaats en zij kwam in de Kamer
omdat H.K.J.Beemink minister werd. Maar bij
de verkiezingen van 1972 kreeg de CHU slechts
zeven zetels en toen kwam er geen enkele
vrouw in de CRU-fractie in de Tweede Kamer.
Rest nog te vertellen, dat bij de verkiezingen
voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland, in
1966, mevr. H.J. Groenendijk-Bernard als
hoogst geplaatste vrouw op de CRU-lijst stond.
,_ Op de kandidatenlijst prijkte haar naam op de
tiende plaats. De CHU kreeg echter negen zetels, zodat zij net niet gekozen werd. Er was
toen al veel veranderd in de positie en de rechten van de vrouw, maar de werkelijkheid bleek
taai. 5

68

BIJLAGE
BESTUURSLEDEN GOUDSE CH-VROUWENGROEP
J.E. Schröder-Berenbeck, presidente 1.
P.M.C. Groeneveld-Reusen, penningmeesteresse !, presidente
2.
A.D. Jonker-Plantinga, secretaresse L
C. Kaptein-Snoek, penningmeesteresse 2.
C.H. Baks-Nieuwveld
M.C. Kamphuisen-van Bochove, algemeen adjunct.
H.J. Groenendijk-Bemard, secretaresse 2.
A.J. Pek-Dijkstra
A.C. Vergunst-Homes, penningmeesteresse 3.
J. van Lambalgen-van Camp
G.W. Boekamp-van Bohemen
N.J. Steenbakker Morilyon Loijsen, penningmeesteresse 4.

NOTEN
De volgende aflevering zal gaan over de aandacht die de jongeren kregen van de CH-kiesvereniging.
1. H. van Spanning, De Christelijk Historische Unie, 19081980 I (z.p. 1988) 181-183.
2. In Jkvr. Mr. C.W.l. Wttewaall van Stoetwegen, De freule
vertelt (Baarn 1973) lezen wij hierover op de bladzijden 83
en 84 het volgende:
H.W. Tilanus: 'In 1941 was het mandaat van de Tweede
Kamer afgelopen. Seyss lnquart heeft de toen zittende kamerleden een pensioen aangeboden als ze bedankten . De
frac.ties hebben daarop vergaderd en besloten dat niet te
doen. Maar mevrouw Mackay-Katz heeft het wel gedaan. Ik
zal er nooit over spreken, maar zij komt niet meer terug'.
Daar komt nog bij dat de heer Tilanus als fractievoorzitter al
vond dat mej . Katz toen zij trouwde met de heer Mackay,
had moeten bedanken, omdat hij geen getrouwde vrouwen in
de politiek wilde. De heer De Geer had echter andere bezwaren tegen haar bedanken en d us bleef zij zitten. Er is geen
sprake van dat mevrouw Mackay-Katz 'fout' geweest is,
maar zij had een ander inzicht op het punt van wel of niet
bedanken in 194L Het lijkt mij goed dit eens duidelijk te
stellen. Zelf heeft zij tot haar dood geloofd dat z.ij het bij het
rechte eind heeft gehad en de overige leden van de fractie
niet en het heeft haar vee.1 leed gedaan dat anderen dat niet
zo zagen.
3. H. van Spanning, l, 324-325.
4. M. Grever en C. Wijers (red.), Vrouwen in de twintigste eeuw
(IJsselstein 1988) 55.
5. W.S.P. Fortuyn schreef in zijn Aan het Volk van Nederland.
De contractmaatschappij, een politiek-economische zedenschets (Amsterdam/Antwerpen 1993) 44: 'In de jaren zestig
en zeventig is er veel ten goede gewijzigd in de positie en de
rechten van de vrouw. Bij de laatste grondwetswijziging is
zelfs ook discriminatie op grónd van geslacht uitgesloten. En
toch, ondanks al die rechten en complete gelijkschakeling in
het recht van mannen en vrouwen, is de werkelijkheid taai.
( ... ) Het merendeel der leidinggevende functies wordt nog
steeds bekleed door mannen. Mannen lijken ook een betere
neus te hebben voor het grote geld, voor het spel van macht
en invloed, en trekken zich wat minder aan van de kwaliteit
van het bestaan, wat voor het maken van een flitsende carrière geen slechte eigenschap is'.
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TEGELS UIT GOUDA
dr. J .H. van den Berge en L. den Toom
Voorwoord
Na een algehele inleiding wil dit artikel vooral
informatie verschaffen over tegels die in het
tweede en derde kwart van de 17de eeuw in
Gouda werden gebakken.
Ontwikkeling en herkomst tegelfabricage
Het gebruik van witbakkende en niet doorschijnende tinglazuren ontstond zeer waarschijnlijk
in het Midden of het Nabije Oosten, waarbij
vooral aan Perzië gedacht moet worden. De
mohammedanen veroverden in de vroege middeleeuwen het Iberische schiereiland en één van
de nieuwe technieken die zij daar introduceerden, was het gebruik van tinglazuur. In de late
middeleeuwen zou dit in Spanje resulteren in
een bloeiende industrie met uitvoer naar het
buitenland via onder andere Majorca. Nog
steeds is daarom de meest gebruikte naam voor
dit product: majolica. Italië nam op zijn beurt
het procédé over en gebruikte dit bij tegels
aanvankelijk alleen voor vloertegels. De majolicavloertegels waren zeer kostbaar en alleen de
allenijksten konden zich deze vloeren permitteren. Natuurlijk vertoonden de majolica vloeren
bij intensief gebruik binnen korte tijd ernstige
slijtsporen, waardoor praktisch niets is bewaard
gebleven. In de tweede helft van de 16de eeuw
vond daarom een verschuiving plaats in de
toepassing van majolicategels van vloer- naar
wandtegels. De majolica-bewerking waaierde
van Italië uit naar Frankrijk en Zuid-Duitsland
en kwam via de vele bestaande handelsbetrekkingen tussen Italië en Vlaanderen al vroeg in
de Zuidelijke Nederlanden terecht. Er zijn vanaf
het begin van de 16de eeuw Italiaanse pottenbakkers in Antwerpen werkzaam geweest. Het
duurde echter nog tot omstreeks 1560 tot ook de
inheemse pottenbakkers zich het gebruik van
dekkende tinglazuren hadden eigen gemaakt.
Tot 1560 zagen de Antwerpse majolicavloertegels er erg Italiaans uit. De motieven en kleuren
waren geheel ontleend aan de decoraties op
majolica uit Venetië, Faenza en Urbino, de
plaatsen waar de eerste immigranten hun vak
hadden geleerd (lit. 3). Majolica noemt men
sindsdien ook wel faïence, waarbij men het
beg,ip faïence gebruikt voor de wat verfijndere
majolica.
Onder meer om geloofsredenen weken vanaf
het midden van de 16de eeuw diverse pottenbakkers uit de Zuidelijke Nederlanden uit naar
de opstandige en gedeeltelijk vrije Noordelijke

Nederlanden. Tot de allereersten behoorden
Adriaen Bogaert en Joris Andries, beide uit
Antwerpen. Zij vestigden zich respectievelijk in
circa 1560 te Haarlem en in 1564 te Middelburg. Vooral na de inname van Antwerpen door
Parma in 1585 vond een versterkte emigratie
plaats met diverse vestigingsplaatsen als bestemming, vooral Rotterdam, Haarlem, maar
ook Amsterdam, Delft en Deventer. Alhoewel
er tegen het einde van de 16de eeuw al faïence
pottenbakkers in Harlingen voorkwamen, kwamen de Friese tegelbakkerijen pas na 1660 op.
Door de grote immigratie van pottenbakkers
vanuit de Zuidelijke naar de Noordelijke Neder- ·
landen is het in een overgangsperiode tot aan
1600 dan ook vaak moeilijk aan te geven of een
product in de Zuidelijke dan wel de Noordelijke
Nederlanden vervaardigd werd.
Het beroep van de emigranten was pottenbakker (geleier, noot 1), dus slechts een deel
van hun productie betrof wandtegels; het grootste gedeelte bestond uit andere waar zoals schotels, borden, apotheker-spotten (arbarello's).
Rondom 1600, maar zeker tot 1650, kan men
daarom vaak dezelfde decoratie van wandtegels
terugvinden op ander pottenbakkersgoed (fig.
1+2). Tot het midden van de l 7de eeuw produceerden de meeste majolicabedrijven allerlei
verschillende faïenceproducten tegelijk. Pas na
1650 trad specialisatie op waarbij sommige
pottenbakkers zich volledig toelegden op alleen
maar fabricage van tegels. Het schotelgoed
werd bij deze ondernemers steeds minder belangrijk en verdween ·vervolgens geheel uit het
productiepakket (lit. 3).
Haarlem, maar vooral Rotterdam produceerde in de aanvangsjaren van de tegelfabricage
rondom 1600 grote hoeveelheden tegels. In het
begin waren dit polychrome (veelkleurige)
tegels met een vrij specifiek kleurengamma: erg
donker kobalt blauw, rijk oranje (in plaats van
rood), een vol gele okerkleur en een groen doorschijnende kleur. Er werd in negatief gedecoreerd. Men noemt dit de vul- of spaartechniek,
omdat het bestaat uit het wit laten van het bladmotief, het uitsparen ~n .h et donker maken, het
vullen van de omgeving van dit bladmotief.
De eerste tegels van voor en rondom 1600
waren, nog naar islamitische gewoonte, ornamenttegels met ingewikkelde geometrische
patronen zoals ruit, ster, hexagon. Meerdere
tegels waren hiervan nodig om de figuur volledig te laten zien (fig. 3). Vrij snel kwam echter
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de nadruk te liggen op een centraal in de tegel
gelegen figuur. Tegen het einde van de 16de
eeuw waren dit vooral diertegels, maar al spoedig volgden ruiters, zeemonsters, zeeschepen,
landschappen, bijbelse taferelen en kinderspelen.
Waren de eerste tegels polychroom en na
1625 monochroom blauw, rond 1670 werd naast
blauw ook paars als kleur gebruikt. Dit blijven
tot in de 20ste eeuw - meestal monochroom
gebruikt- de twee meest voorkomende kleuren.
Nadat de Verenigde Oostindische Compagnie in het begin van de 17de eeuw de eerste
scheepslading Chinees porselein (vooral Ming
blauw-wit) had ingevoerd, probeerden de pottenbakkers dit te imiteren en ontstond kort voor
1625 het volledig blauw gekleurde pottenbakkersgoed. N~ast volledige imitatie van het Chinese porselein kwam ook het gebruik van bepaalde Chinese versieringsmotieven op schotelgoed of tegels in zwang. De majolicabakker
trachtte door technische verbeteringen in de vervaardiging van zijn faïence zoals in de dunheid
van de scherf, in de witheid van het glazuur en
in de gladheid van het glazuuroppervlak het
Chinese porselein te evenaren. Deze technische
verbeteringen hadden met enige vertraging ook
invloed op de tegelproductie.
De noodzaak tot imitatie en verdere productieuitbreiding ontstond voor de majolicabakkers
vooral toen omstreeks het midden van del 7de
eeuw bij het einde van de Ming-dynastie en de
onlusten rondom de opvolging door de eerste
Qing-vorsten de handel met China tot stilstand
kwam. Uit de ons ter beschikking staande gegevens kan worden opgemaakt dat zelfs na 1657
in het geheel geen porselein meer uit China door
de Verenigde Oostindische Compagnie naar ons
land werd gebracht. Ook tijdens de eerste 20
jaren van het bewind van keizer Kangxi (1662172;) kwam evenmin porselein uit China naar
ons land (lit. 10). De rust in China keerde rond
1680 terug en pas na de reorganisatie van de
keizerlijke porseleinfabrieken in Jingdezhen in
1683 kwam de porseleinproductie en -export
weer op gang. Het gevolg van deze exportstop
van porselein was dat in Europa tot 1680 een
ongebreidelde nabootsing van porselein in faience plaatsvond.
In Europa werd productie van porselein pas
mogelijk vanaf de ontdekking van kaoline door
Johann Friedrich Böttger in 1705. In 1710 werd
in Meissen de eerste porseleinfabriek van Europa opgericht. Tot dan moesten wij het doen óf
met import uit China óf met imitatie in faïence.
Het ontbreken of niet voldoende aanwezig zijn
op de Europese markt van Chinees blauw porselein, terwijl er juist veel vraag naar bestond, was
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de aanleiding tot het ontstaan in Nederland van
het 'Delfts blauw goed'. Opmerkelijk is dat na
1650 in Delft de productie van tegels slechts
van secundair belang was en de naam eigenlijk
meer gedragen werd door het andersoortige
aardewerk in de vorm van een verfijnd soort
majolicagoed. Ook al zijn ze dus gemaakt in
andere steden, de niet-tegelverzamelaar zal
meestal toch spreken van ' Delftse tegels' .
Tingeglazuurde tegels zijn in Nederland
nooit, zoals in Spanje ofltalië, bedoeld geweest
voor het leggen in vloeren, maar voor het bekleden van wanden. Tegelijk met het omstreeks
1580 gaan gebruiken van tegels op de wand in
plaats van op de vloer veranderde essentieel de
sociale laag van de bevolking die majolicategels
gebruikte. Voor 1580 was dit de in omvang beperkte bovenlaag, na 1580 werd dit de snel
groeiende middenklasse. Met name in de zich
snel uitbreidende steden in Holland en Zeeland
moest in het begin van de Tachtigjarige Oorlog
in hoog tempo naast het opruimen van de oorlogsschade veel bijgebouwd worden om de zeer
vele immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden
onderdak te kunnen bieden. De vele stadsuitbreidingen waren mede debet aan de na 1600
zich expansief uitbreidende tegelindustrie in de
Noordelijke Nederlanden, terwijl die bij onze
zuiderburen juist aanzienlijk moest worden
ingekrompen.
In de 15de, maar vooral de 16de eeuw vindt
de 'verstening' plaats van onze binnensteden.
Niet alleen door het in plaats van riet gebruiken
van dakpannen, maar ook door het verdwijnen
van vakwerkbouwwanden verminderde het
risico van grote uitslaande stadsbranden. In
Gouda hebben branden in mei 1361 en opnieuw
op 25 augustus 1438 de stad praktisch volledig
in de as gelegd. Pas na het verdwijnen van vakwerkbouw met vulling van de wanden met
vlechtwerk bestreken met leem en na het verdwijnen van houten voorgevels en binnenwanden werd het mogelijk de wanden met tegels te
bekleden. Dit was in Holland en Zeeland des te
meer nodig omdat hier het grondwaterpeil hoog
was. De huizen stonden als het ware in het
water. Het in gebruik komen van bakstenen
muren met eronder stenen fundamenten werkte
grondwater-aanzuigend. Daardoor waren de
huizen altijd vochtig. Spouwmuren bestonden in
die tijd nog niet en zonder. tegels waren de muren niet voor water geïsólèerd. De geglazuurde
tegels boden een decoratieve oplossing voor dit
vochtprobleem. Ze hadden een vochtwerende
functie en waren bovendien gemakkelijk schoon
te houden.
Hoewel aanvankelijk bij de sociale bovenlaag tegels grote delen van de wanden in de
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• Fig. 1. Tweekleurige tegel, haas binnen een dubbele blauwe cirkel, blauwe trek met bruine aankleuring, circa
1625. Het betreft één van zestien tegels uit een schoorsteen van een huis op de Voorhaven te Schoonhoven, van
welk type geen ander voorbeeld in Nederland voorhanden is. Gouds?
• Fig. 2. Polychroom stuk gebruikersgoed met een gelijksoortige voorstelling als op de tegel in figuur 1. Faience uit
de 16de eeuw uit Orvieto. Uit lit. 14,fig. 66, bldz. 74.
• Fig. 3. Vloer ornamenttegel met leeuwemasker, polychroom in de kleuren blauw, bruin, geel en mangaan met
blauwe trek. 13,9 cm bij 13,9 cm bij 19,5 mm dik. Afkomstig uit een huis in de Koestraat te Schoonhoven (lit.4).
De tegel is zeker geïmporteerd (Rotterdam of Zuidelij~e Nederlanden).

6

4

• Fig. 4. Blauwe renaissance bloemenvaastegels uit de eerste helft van de 17de eeuw met Franse lelie als hoekvulling, nog op hun oorspronkelijke plaats als plint boven een hardstenen vloer voor de kelderafgang in boerderij
'Bouwlust', Bovenberg 54 te Bergambacht. Zie ook opmerking onder fig. 22.
• Fig. 5. Huidige situatie op de hoek lange Noodgodssteeg en Nieuwehaven. Hier was in de 17de eeuw de tegelbakkerij 'De Swaen' gevestigd.
•. Fig. 6. Het derde huis op de Oosthaven ten zuiden van de lange Noodgodssteeg, waarin Willem Jansz (Verswaen)
eind 1622 zijn pottenbakkerij vestigde, beschikte over een aparte uitgang naar de lange Noodgodssteeg en was
mede daarom zeer geschikt voor een 'fabriek'. Deze uitgang naar de lange Noodgodssteeg werd onlangs gemarkeel'{[ door een gevelsteen.
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• Fig. 7. De zes in Gouda meest voorkomende hoekvullingen van tegels.

E
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woonkamers bekleedden, werden ze daar ten
gevolge van de steeds veranderende mode al
snel als muurisolator vervangen door eiken
lambrizeringen. Rondom 1650 waren de tegels
volledig teruggedrongen naar de plek naast het
roetgedeelte in de schouwen en naar keukens,
gangen en kelders. Zoals zo vaak ontstond de
modetrend op het platteland later en hield daar
ook langer aan. Voor tegelkamers uit latere
tijden moet men dan ook vooral zijn op het
toenmalige platteland. Op schilderijen met
binnenhuisinterieurs uit de Gouden Eeuw (bijvoorbeeld van Pieter de Hoogh, 1629-1683)
treft men naast betegelde haardpartijen ook wel
tegelplinten aan: een rij tegels onderlangs de
witgekalkte muur. De plinttegels dienden om
het vloerschrobvocht niet in de wand op te laten
zuigen (fig. 4). Nog tot in deze eeuw is de vaste
hoogte van de houten plint 13 cm, hetgeen
gelijk is aan de meest gebruikte maat tegel.
Vaak betreft het overigens niet een plint van een
tegel hoog, maar een tegelwand tot ongeveer 1
à 1 1/2 meter hoogte in gangen en trapwanden.
Pas later in de 18de en 19de eeuw bedekt men
de gehele wand tot aan het plafond en wordt tot
slot ook de boezem van de schouw bekleed met
tegels.

Vervaardiging
Praktisch alle tegelbakkerijen lagen in een brede
strook langs de zeekust. Hieruit blijkt dat hoofdzakelijk alluviale zeeklei en slechts een enkele
maal rivierklei de tegelmaker tot grondstof heeft
gediend. De kleur van de vroeg-17de-eeuwse
tegelscherf is rood of rossig. Na omstreeks 1660
wijzigt de samenstelling door menging van de
plaatselijke klei met mergel. Deze mergel werd
naar zijn herkomst aangeduid als Doornikse
aarde en bestaat voor dertig tot vijftig procent
uit kalk. Hierdoor verandert de kleur van de
scherf in geel-wit.
Men vormt de tegel in een vormraampje. Na
enigszins gedroogd te zijn, wordt met behulp
van een houten vierkanten plankje en een breed
mes de tegel schuin naar binnen afgesneden.
Om wegglijden te voorkomen, zat op dit plankje
tot circa 1640 in elke hoek een spijkertje en tot
circa 1880 meestal slechts twee spijkertjes in
· tegenover elkaar staande hoeken. Het voorko,.), men in de hoeken van géén, twee of vier spij''kei:gaatjes kan ons dus iets vertellen over de
ouderdom van de tegel.
Door betere kleisamenstelling en verbeterde
productietechnieken kon in de loop der tijd een
steeds dunnere tegel geproduceerd worden. Ook
de dikte van de tegel zegt dus iets over zijn
ouderdom. Als de tegel goed droog was, werd
deze voor de eerste keer gebakken bij een tem-
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peratuur van ongeveer 1000 graden Celcius. Het
stoken duurde zo'n 30-40 uur en met afkoelen
was wederom 30-40 uur gemoeid. Deze éénmaal gebakken tegels worden rauwgoed of
biscuittegels genoemd. Vervolgens voorzag de
witgever deze 'rauwbakken' -tegel van een
laagje tinglazuur. Tinglazuur wordt in een bepaalde verhouding samengesteld uit tinoxyde,
loodoxyde, zand, soda en zout, die in een oven
zodanig worden verhit dat de massa niet smelt
maar sintert. Deze massa - masticot genoemd
naar het Italiaanse woord mezzacotta (halfgebakken) - maalt men fijn en roert men met
water tot een dunne witte pap en brengt dit op
de biscuittegel aan. Doordat tinoxyde is meegesmolten, is het tinglazuur wit en slechts zwak
doorschijnend. Het onttrekt de gekleurde scherf
aan het oog en dient als witte nog ongebakken
ondergrond voor de tegeJschilder. Men krabt
met een mesje de zijkanten van de geglazuurde
tegels schoon, welke bewerking 'spatsen' wordt
genoemd.
Op de nu witte ondergrond van de tegel
wordt met een spons het decor aangebracht.
Deze spons is een stukje papier ter grootte van
een tegel of van een geheel tableau, waarin met
een naald een priktekening is aangebracht. Door
deze sjabloon op de tegel te leggen en hierop
krachtig met een met houtskoolpoeder gevuld
buideltje te kloppen, wordt deze priktekening op
de tegel doorgestoven. Met een konijnenstaartje
wordt het overtollig houtskool van de tegel
verwijderd. Daarna is het de beurt aan de schilder. Eerst schildert deze de omtreklijnen (de
trek) en pas daarna de schaduwpartijen. Leerlingen zorgen vaak voor de hoekvullingen en de
omlijsting van de voorstelling. De gebruikte
kleurstoffen zijn uit minerale stoffen bereid. Tot
slot brengt men over de schildering nog een
doorzichtige laag loodglazuur aan om de glans
te verhogen en de schildering te beschermen
(het kwaartsen). De gekwaartste tegel wordt rta
opnieuw drogen voor de tweede keer gebakken
bij ongeveer 1000 graden Celsius. Tijdens dit
tweede bakproces verandert de doffe glazuurlaag in een glanzend oppervlak waarbij glazuur
en verven samensmelten. De verf zakt hierbij
enigszins in de glazuurlaag weg, waardoor de
aanvankelijk scherpe lijn van het penseel wat
verzacht worden. Dit verschijnsel is karakteristiek voor de majolica- of fçtïencetechniek. Wanneer de oven te warm wordt opgestookt, vindt
verder uitlopen van de verven plaats en wordt
de beeltenis wazig. Het pleit voor de zuinigheid
van onze voorouders dat een dergelijke tegel,
indien niet al te ernstig doorgelopen, toch als
tweede keus in de handel kwam en op minder in
het oog vallende plaatsen op de muren van onze
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huizen kan worden gevonden. Bij het uit de
oven halen van de nu voor de laatste keer gebakken tegels zorgt men er zorgvuldig voor
hetzelfde baksel, de zogenaamde charge, bij
elkaar te houden.

Goudse tegelbakkers
Werden er nu ook in Gouda tegels gebakken?
Het antwoord hierop is bevestigend. Naast de
aardewerkfabricage van het pijpmaken had
Gouda op het gebied van tegelfabricage ook
een, zij het kortdurende, voortrekkersfunctie.
Carl Fr. Lüdicke, die in 1756 een faïencefabriek
in Berlijn stichtte, was vier jaren te Delft en
Gouda in de leer. Dus nog in het midden van de
l 8de eeuw was Gouda naast Delft een plaats
waar men terecht kon om het plateelmaken te
leren. Mocht de pijpenfabricage tot in deze
eeuw blijven bestaan, tegen het einde van de
l 8de eeuw verdwenen de laatste Goudse tegelindustrie overblijfselen en werden zowel in
Gouda en omgeving als in de Krimpenerwaard
de tegels ingevoerd uit vooral Rotterdam, maar
ook wel uit Utrecht.
De eerste en veruit belangrijkste Goudse
plateelbakkerij werd gesticht in het eerste kwart
van de 17de eeuw. Op 24 maart 1621 verkregen
Hendrick van den Heuvel en Willem Jansz,
beide uit Rotterdam, van de stad Gouda voor 16
jaar het octrooi voor het maken van 'geleyerswerck ende alrehande manieren van naegemaeckte porseleynen'. Zoals toenmaals de
gewoonte was wanneer men een bepaald bedrijf
graag binnen zijn muren wilde hebben, zorgde
het stadsbestuur voor allerlei gunstige vestigingsvoorwaarden. De plateelbakker werd vrijgesteld van schuttersplichten en van toetreding
tot een schuttersgilde. Het nieuwe bedrijf ondervond dus geen enkele beknotting in zijn bedrijfsvoering. Immers geen voorschriften of
controle, geen toezicht door een gilde, geen
gildegelden. Daarenboven zelfs bescherming
tegen concurrentie, omdat soortgelijke bedrijven
niet dan pas na 1637 zouden mogen worden
opgericht.
Van Hendrik van den Heuvel, de mede
octrooi-aanvrager, een bekend plateelbakker en
eigenaar van 'De Bergh Syon' te Rotterdam,
zwager van Willem Jansz, wordt verder te
Gouda niet meer gerept. Hij is dus meer tussenpersoon geweest bij de stichting van een tegelbakkerij te Gouda, zoals hij dat overigens ook
was te Harlingen. Willem Jansz huurt het derde
huis op de Oosthaven ten zuiden van de Lange
Noodgodssteeg en koopt dit huis op 10 juni
1628, nadat hij het inmiddels ruim zes jaar
gehuurd had. Het huis draagt de naam 'De
Swaen' hetgeen in de acten ook toegevoegd

wordt aan de naam van Willem Jansz. Het gaat
hem financieel voor de wind zodat Willem
Janszoon Verswaen uiteindelijk zijn bezit kan
afronden door aankoop van het belendende pand
ten zuiden van 'De Swaen'. Hiermee bezit hij
nu een complex van drie panden ten zuiden van
de Noodgodssteeg voor zowel woonhuis, bedrijf
als winkel (fig. 5+6). Begin september 1659
overlijdt Willem Verswaen en al heel snel daarna, eind januari 1663, zijn zoon Gerrit Verswaen. Deze laat het bedrijf na aan zijn weduwe. Zij zet het bedrijf ook inderdaad voort. Uit
de legaten die Gerrit Verswaen in zijn testament
laat beschrijven, blijkt de grote welstand waarin
de eigenaar van de plateelbakkerij 'De Swaen'
verkeerde. De familie Verswaen blijft tot in het
eerste kwart van de 18de eeuw eigenaar van
deze plateelbakkerij.
Pas op 8 maart 1666 wordt door de stad .
Gouda een tweede octrooi verleend aan een dan
nog te stichten 'gleybackerie' aan de Nieuwehaven. Het Goudse stadsbestuur doorbreekt daarmee het octrooi en de automatische verlenging
van het in 1621 aan 'De Swaen' verleende monopolie. Dit zal toen weinig problemen hebben
veroonaakt, omdat kort na elkaar zowel vader
als zoon Verswaen waren overleden. De nieuwe
bakkerij aan de Nieuwehaven houdt het overigens uit tot circa 1725.
In 1680 woont er ook een Pieter van Houwaerden, tegelbakker, aan de Korte Tièndeweg in
de Evert Jan Philipssteeg. In het Goudse cohier
van het haardstedengeld worden nog diverse
andere tegelbakker-pottenbakkers genoemd. In
1667 in de Lazarussteeg Bouwen Jansz (uit het
'eerste' geslacht Van der Want?) en in 1674
zowel aan de Turfsingel Thonis Cool als aan de
Nieuwehaven zuidzijde Dirck Dircksz Boon.
Ondanks het in 1621 door het Goudse bestuur
verleende monopolie treffen wij al in 1627 op
de Coninckstraet in het steegje voorbij de Kruidenierssteeg Maerten Pietersz aan met twee woningen, drie haardsteden en een ticheloven. Bij
hem woonde in Wynant Symonsz, die overigens
in 1634 als tegelbakker wordt vermeld. Op 27
september 1648 werd de tegelbakker Dirck
Foppensz eigenaar van een graf in de Sint-Janskerk. Zijn zoon pottenbakker Jan Dirckszoon
volgde zijn vader 8 mei 1672 op als eigenaar
van dit graf. Ook hieruit blijkt weer dat de beroepen van pottenbakker en tegelbakker nauwe
verwantschap met elkaar hadden of zelfs in
elkaar overliepen. In 1683 wordt een tegelbakkerij van Hendrick Looy genoemd. Nog in 1743
woonde in Gouda de weduwe Van der Willig(en?), tegelbakster.
Men kan zich afvragen of alle Goudse tegelbakkers wel afgewerkte produkten hebben ge-
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• Fig. 8. Polychrome libelle met blauwe vleugels met zelfde bruine kleur gebruikt in de aankleuring van de Franse
lelie hoekvulling als in de kleur van het lichaam van de libelle. Tegel uit het bezit van het stedelijk museum 'De
Moriaan' te Gouda (lit. 5).
• Fig. 9. Monochrome blauwe uil op stok op grondje met scherp gepunte Franse lelies als hoekvulling, 2de kwart
17de eeuw. Gevonden als plinttegel in 1978 in een klein pandje op de Kleiweg no 53 te Gouda, thans winkel
Beneton. Alhoewel geen bruine aankleuring van de Franse lelies is dez.e tegel, qua model hoekvulling en qua
vindplaats zeker Gouds. in de klassieke oudheid staat de uil voor wijsheid. in de 16de en 17de eeuw is de uil
daarelltegen het zinnebeeld voor begeerte en indien weergegeven zittend voor een spiegel symboliseert het de
domme en hooghartige mens. De uil in gevangenschap wordt weergegeven zittend op een kruk en had dan de
functie van lokvogel.
• Fig. Jl. Monochrome bloemenvaas in blauw met als hoekvulling de voor Gouda vrij typische variant van de
Franse lelie, 2de kwa,t 17de eeuw. Men beschouwt deze figuur ook wel als de oervorm van de later meer gebruikte
en veel bekendere ossekop. Tegel afkomstig van café-restaurant Rembrandt, Oosthaven no 71. Hier als vierpas
weergegeven om de fraaie ruitvorm te demonstreren die ontstaat als vier hoekvullingen tegen elkaar aanliggen.
Wanneer een hele wand met deze tegels gevuld wordt, ontstaat een altemeren van de bloemenvazen met de ruit.figuren, waarbij de beide.figuren praktisch van gelijk belang zijn. Beschouwt men alleen de enkele tegel dan ligt ten
onrechte alle nadruk op de middenfiguur.
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• Fig. JO. Twee tegels met als hoekvulling een verdere stilering van de Franse lelie. Gouda tweede kwart llde eeuw,
polychroom met de kleuren blauw, groen, bruin en oranje. De bloemtegel is uit de handel afkomstig, maar de haan
lag samen met enkele andere tegels in een stapeltje onder de vloer toen bij de fam. Van de Ham in Polsbroek
zuidzijde de vloer in de kamer vernieuwd moest worden. De timmerman/metselaar was ze klaarblijkelijk vergeten.
• Fig. 12. Twee J6de-eeuwse schotelfragmenten gevonden te Orvieto met een blauwe versieringswijze die erg veel
lijkt op die van de hoekvulling van figuur 10 (lit. 14).
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• Fig. 13. Het drievuldigheidsteken als hoekvulling op een polychrome bloemtegel. Gouds, vroeg tweede kwart 17de
eeuw. Gekocht in 1970 van een Goudse lompenhandelaar.
• Fig. /4. Eenstelige bloem binnen ellips als vierpastegels met drievuldigheidsmotiefals hoekvulling. Gouds, monochroom blauw, tweede kwart l7de eeuw. Afkomstig uit het Willem Vroesenhuis aan de Spieringstraat te Gouda,
ontdekt tijdens een restauratie in 1974.
• Fig. 17. Polychrome naar beneden pikkende papegaai geplaatst op een niet diagonale spijker met kop. Zoals bijna
altijd bij spijkertegels geen hoekvulling. Gouds, tweede kwart 17de eeuw.

Fig. 16. Vierpas van polychrome tegels van éénstelige bloemen (waaronder tulp, anjer en koekoeksbloem) met als hoekmotief een drievuldigheidsmotief op een ossekop. Rondom 1650. Toegeschreven
aan Gouda (tit. 15).
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Fig. 15. Ingangspoort van het in 1555 gestichte
Willem Vroesenhuis aan de Spieringstraat. De
Goudse stadsbeeldhouwer Gregorius Cool (ca.
1570-1629) maakte dit in 1614. Het poortje bezit
een renaissance bekroning met een gebroken fronton, waarin het stadswapen door twee oude mannen
wordt vastgehouden. Hierboven een gevelsteen met
het jaartal 1614 in een cartouche. Op de architraaf
het opschrift: 'Spartam-nacti' (Veilige Haven). Op
het fries bevinden zich acht figuren in bas reliëf met
het onderschrift: 'Tempora labuntur' (De tijd
vliedt).
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maakt. Wat te denken van de vaststelling op 28
februari 1708 van de vrachtlonen voor beurtschippers van Gouda op Utrecht op twee gulden
per vracht van 1000 tegels 'halfbacken', dus
rauw goed? Blijkbaar werden deze tegeltjes te
Utrecht beschilderd en geglazuurd. Mogelijk
hielden sommige van de hierboven genoemde
bazen zich met de vervaardiging van een dergelijk halfproduct bezig.

Hoekvullingen
Men vindt in en rondom Gouda tegels met zes
verschillende hoekvullingen (fig. 7): vooral de
scherp gepunte Franse lelie met bruine aankleuring aan zijn basis (fig. 7a+7b), maar ook het
drievuldigheidsteken (fig. 7c+7d) en twee verschillende stileringen van de Franse lelie (fig.
7e+7f).
Uit een huis aan de Oosthaven verwierf het
museum 'De Moriaan' in de jaren vijftig een
merkwaardige 17de-eeuwse tegel zonder middenvulling. Deze tegel was alleen in de hoeken
versierd met de zogenaamde Franse lelie (lisbloem). Uitsluitend de scherp en niet rond gepunte Franse lelie, mits aan zijn basis bruin of
oranje tot geel aangekleurd, wijst een vroeg
17de-eeuwse tegel als specifiek Gouds aan. De
tegel is meestal polychroom en de bruine tot
oranjegele kleur op de Franse lelie is altijd
identiek aan één van de gebruikte kleuren van
de centrale figuur (fig. 8). De Franse lelie van
figuur 7a is wat ouder dan die van figuur 7b.
Twee beweegredenen zijn hiervoor te noemen:
ze komen steeds voor op iets dikkere, dus wat
oudere tegels en het geelbruin tot oranje aankleuren van de eerst blauw omtrokken middendwarsbalk is arbeidsintensiever en vervalt daarom al snel bij het moeten opvoeren van de productiesnelheid. Het met één streep van een
penseel schilderen van een geheel blauwe
dwarsbalk gaat immers sneller. Natuurlijk zijn
in Gouda ook monochrome blauwe tegels gemaakt met een Franse lelie als hoekvulling, dus
zonder aankleuring. Alleen zijn deze niet zeker
als Gouds te waarmerken. De vindplaats verschaft hier de zekerheid wel (fig. 9).
Het drievuldigheidsteken (fig. 7c+7d) en de
twee verschillende stileringen van de Franse
lelie (fig. 7e+7t) komen eveneens frequent voor
in Gouda en omstreken (fig. 10), doch werden
als _hoekvulling ook al gebruikt door de qua
stichting oudere tegelbakkerijen te Rotterdam.
Hoynck van Papendrecht (lit. 7) beschrijft ze in
1920 in zijn boek over Rotterdamse plateel- en
tegelbakkers. Ze werden daar gevonden tijdens
afbraak van de 'rosse buurt' in 1914, een terrein
aan de Coolsingel waarop na de sloop het huidige Rotterdamse stadhuis werd gebouwd. Het
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gebruik in Gouda van al eerder in Rotterdam
toegepaste hoekvullingen is niet zo vreemd als
het mogelijk op het eerste geziéht lijkt. We
zagen immers dat de oudste Goudse plateelbakkerij 'De Swaen' gesticht werd door de Rotterdamse plateelbakker Hendrick van den Heuvel
te zamen met zijn zwager Willem Jansz (Verswaen). Het ligt voor de hand dat bij deze stichting materiaal uit Rotterdam is meegekomen.
Het ambacht werd er geleerd en het ideeëngoed
in ieder geval meegenomen. Alhoewel dus niet
specifiek Gouds kunnen tegels met het drievuldigheidsteken of met één van de twee verschillende stileringen van de Franse lelie vooral in
Gouda en omstreken gevonden worden en zullen daarom nagenoeg zeker ook in grote hoeveelheden daar gebakken zijn.
De eerste stilering (fig. 7e) is een gemodificeerde variant van de Bourgondische lelie, maar
kan op zijn beurt worden gezien als een oervorm van de ossekop. Wanneer tegels met deze
hoekvulling worden gelegd in een vierpas (fig.
11), dan ontstaat een luchtig ruitpatroon waarin
binnen de altijd blauwe monochrome boekversiering met lichte penseelstreken alles met elkaar verbonden is. Er ontstaat op deze wijze een
motief dat volledig identiek is aan het oversierlijke soms zelfs zeer gekµns telde rankwerk,
gelijkend op arabesken, maar die wij in zijn
meest uitgesproken vorm tegenkomen in de
Italiaanse groteske, die dan nog gelardeerd is
met menselijke figuurtjes, dieren, vruchten,
trofeeën en architectuurgedeelten (fig. 12).
Gaat men aan massaproductie doen, dan
blijkt de oervorm van de ossekop in figuur 7e te
bewerkelijk. Het zetten van de vele streepjes,
leggen van de onderlinge verbindingen en het
moeten gebruiken van twee verschillende penselen is te tijdrovend. Het wordt dan ook niet
lang gebruikt en relatief snel vervangen door
een eenvoudiger uitvoering, de meer bekende
grote ossekop. De oervorm van figuur 7e kennen wij alleen als hoekvulling van een monochrome blauwe bloemenvaastegel.
Het drievuldigheidsmotief is meestal hoekvulling, maar komt ook voor rondom een hartfiguur, zoals bijvoorbeeld in de zogenaamde
'Haarlemse tegel'. Wanneer geplaatst in de
hoeken en indien van redelijke grootte, dan zal
men meestal met een tegel van Goudse makelij
te maken hebben (fig. 13). Een aantal jaren
geleden werden bij een· rèstauratie van het in
1555 in de Spieringstraat gestichte Oude Mannen- of Willem Vroesenhuis in grote aantallen
tegels met het drievuldigheidsmotief als hoekvulling achterstevoren ingemetseld aangetroffen
als bekleding van de dagkanten van een raamnis
(fig. 14). Dus niet als wandversiering, doch
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• Fig. 18. Blok van vier tegels met per tegel een enkele vogel op groen heuveltje met enige sprieten. Hoekvulling met
bruin aangekleurde Franse lelie. Gouda, tweede kwart 17de eeuw. Afkomstig uit voorheen bakkerij De Vos in de
Lopikerstraat 8 te Schoonhoven, nu kledingzaak Stekelenburg. Ontdekt en uitgenomen tijdens een restauratie in
1972.
• Fig. 19. Twee tegels met een enkele vogel op groene tak, geplaatst op groen heuveltje met enige sprieten. Gouda,
polychroom, tweede kwart 17de eeuw. Bakkerij De Vos Lopikerstraat, Schoonhoven. Zie verder de tekst onder fig.
18.
• Fig. 20. Twee tegels met als hoekvulling een verdere stilering van de Franse lelie. Gouda, tweede kwart Jlde
eeuw. Polychroom met de kleuren blauw, groen en bruin. Het linker vogeltje is uit de handel afkomstig, maar de
kroppende duif was een bodemvondst in Sluipwijk uit 1970, gedaan bij graven in de pastorie tijdens verbouwingswerkzaamheden.
• Fig. 21. Aardbeiplant met bloem op groen heuveltje zonder sprieten. Gouda, tweede kwart 17de eeuw. Bakkerij
De Vos, Lopikerstraat, Schoonhoven. Zie verder de tekst onder fig. 18.

• Fig. 22. Plinttegels op nog authentieke plaats juist
achter de voordeur, net als in figuur 4 afkomstig uit
de boerderij 'Bouwlust', Bovenberg 54 te Bergambacht. Polychrome bloemtegels. Gepunte Franse
lelies als hoekvulling, aan de basis bruin aangekleurd. Deze tegels zijn gemaakt in het tweede kwart
van de 17de eeuw hetgeen in tegenspraak zou zijn
met de bouwdatum van deze boerderij die men
houdt op 1671.
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• Fig. 23. Tekst op de achterzijde van een tegel aanwezig in het museum 'De Lakenhal' te Leiden. Op
de voorkant een polychrome schildering in rood,
geel, groen, blauw en mangaan van een vogel op
een diagonale spijker. Op de achterzijde in het
zwart 'oude Gouáe' en daaronder 'wit'.

• Fig. 24. Polychroom achterstevoren op een niet
diagonale geplaatste spijker zittend vogeltje. Veel
minder fraaie uitbeelding van vogel dan in fig. 17.
Zeldzaam vanwege de hoekvulling met ossékoppen.
Afkomstig uit de handel, vermoedelijk Gouds, midden 17de eeuw.

• Fig. 25. Gravure uit de serie 'Aviwn vivae icones' (1580) vervaardigd door Adriaen Collaert (ca. 1560-1618).
Twee papegaaien die op een boomstronk zitten, waarbij de papegaai links een kers na,ar zijn bek probeert te
brengen. Over de tak waarop hij zit, hangt een steeltje met twee kersen. De papegaai rechts heeft de kop driekwart
naar voren gekeerd.
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• Fig. 26. Delftse faience vogelkooi in de Koninklijke Musea voor Geschiedenis en Kunst te Brussel. De onderkant
van deze vogelkooi is versierd met de twee papegaaien volgens de gravure van Adriaen Collaert. De decorateur
heeft de rechter vogel spiegelbeeldig weergegeven en de papegaaien tegen een wit fond geplaatst, maar met
toevoeging van libellen, vlinder en verplaatsing van een bloeiende plant.
• Fig. 27. Twee zeer beschadigde tegels afkomstig uit een schoenendoos op de zolder van een binnenstadswoonhuis
te Gouda bij een oud gemeentewerker van Gouda. Beide tegels uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Omkering
van de spons heeft plaatsgevonden waarmee de afbeelding van Adriaen Collaert in schet.1-vorm met houtskool op
de tegel wordt gebracht, zodat de rechter papegaai in spiegelbeeld wordt weergegeven! Beide tegels zijn polychroom van uitvoering: de linker voornamelijk groen met oranjebruin zowel op de vier kersen als in de aankleuring van de Franse lelie, te,wijl de rechter papegaai bruin met oranje is en op een groene boomstronk zit. De
kersenverdeling op de tegel rechts is nauwkeurig die van de gravure van Collae,t. De rechter tegel heeft een
verdere stilering van de Franse lelie als hoekvulling.
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• Fig. 28. Groene papegaai met blauw en bruin zittend op groene tak, als hoekvulling een scherp gepunte Franse
lelie met bruine aankleuring, 2de kwart 17de eeuw. De spons (.1jabloon) waarmee de centrale.figuur is gemaakt,
' is genomen naar de rechter papegaai van de gravure van Adriaen Collae1t maar ook weer spiegelbeeldig weergegeven. Ajkom5tig uit bakkerij De Vos, Lopikerstraat, Schoonhoven. Zie verder de tekst onder fig. 18.
• Fig. 29. Dezelfde kersenetende papegaai als op voorgaande figuren, nu echter gezeten op een spijke1; polychroom,
Gouda, 2de kwart 17de eeuw (uit lit.13, bldz 87, fig. 277).
• Fig. 30. De rechter papegaai van de gravure van Collaert, nu omgeven door Goudse drievuldigheidsmotieven als
hoekvulling Polychroom, 2de kwart 17de eeuw. Uit lit. 13, bldz 87,fig. 278.
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louter als gladmaker van een gemetselde muur.
De circa 200 identieke tegels hadden, omdat ze
nimmer aan het buitenlicht blootgesteld waren
geweest, hun kobaltblauwe kleur fraai behouden. De spreuk op het fries boven de ingangsdeur van het Willem Vroesenhuis is bedoeld
voor de bewoners, maar geldt evenzeer voor
deze tegels: 'Tempora labuntur' (De tijd vliedt,
fig. 15).
Ook het drievuldigheidsmotief geplaatst op
een ossekop wordt als 'vermoedelijk Gouds'
aangegeven (fig. 16). Het lijkt aannemelijk om
andere dan de twee hierboven geschetste vormen van hoekvulling met drievuldigheidsmotieven ook als 'frequent Gouds' aan te merken.
Voorzichtigheid blijft echter geboden, zoals
blijkt uit het drievuldigheidsmotief centraal
gebruikt bij de 'Haarlemse tegel'.
Middenfiguren
Welke centrale tegelafbeeldingen zijn nu kenmerkend voor de Goudse tegelbakkerij 'De
Swaen'? Vier afbeeldingen kunnen steeds gevonden worden: een vogel op een diagonale
spijker (fig. 17) of op een groen heuveltje met
enige sprieten (fig. 18) of op een groene tak
geplaatst op een groen heuveltje met enige
sprieten (fig. 19+20). Als laatste centraal veel
voorkomende beeltenis een bloem op een groen
heuveltje wel of niet met enige sprieten (fig.
13+21+22). Allen komen in ieder geval als polychrome tegels voor met een voor Gouda erg
specifiek kleurgebruik, maar bestaan zeer waarschijnlijk ook in een monochrome en wel blauwe uitvoering. Net als bij de hoekvullingen al
werd vermeld, kunnen ook vogeltjes en bloemen op een groen eilandje zeer vroeg op 17deeeuwse tegels in Rotterdam worden gevonden
(lit. 7). Waarschijnlijk zijn bij de stichting van
de Goudse tegelbakkerij vanuit Rotterdam sponzen meegegaan die weer werden gebruikt in
Gouda. Toch betreffen het in Gouda vrij monotoon dezelfde groene heuveltjes met, indien
aanwezig, steeds een enkele kromme groene
boomstronk. Deze vogels op het groene heuveltje betreffen zowel hanen, kippen, eenden, kieviten, ijsvogels, mezen, hoppen en spreeuwen.
De beroemdste Goudse tegels blijven echter de
zogenaamde spijkertegels zonder enige hoekvulling, hetgeen overigens esthetisch volkomen
verantwoord is (fig. 17). Een afwisselende reeks
van papegaaien, spechten en parkieten met menselijke gezichten zitten op een lange puntige
spijker met kop, die meestal diagonaal in het
oppervlak geplaatst is. Op deze wijze wordt
zodoende plastische ruimte gesuggereerd voor
de vogels die met hun scherpe, soms venijnige
blik de mensen beluisteren en bespieden. Het
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coloriet toont bij de gewone tinten van blauw,
geel, oranje, groen en paars soms een opvallend
rood, wat bij de in groot vuur gebakken tegels
een zeldzaamheid is ()it. 8). Er zijn meerdere
spijkertegels bekend met 'Goude' op de achterzijde (fig. 23), wat eens te meer de herkomst
van deze prachtige tegels bevestigt. Andere
tegelbakkers probeerden deze superbe 'spijkertegel' na te volgen, hetgeen resulteerde in een
kleinere minder fraaie uitbeelding van de vogels
terwijl nu ineens wel de ossekop als hoekvulling
gebruikt wordt (fig. 24). Het geheel maakt in
vergelijking met de oorspronkelijke spijkertegel
toch een 'arme' indruk. De veelkleurige bloemen en vogeltegels werden uiteindelijk ook op
het platteland verdrongen door de monochrome
blauwe tegels; ze zuJlen omstreeks 1675 uit het
productiepakket zijn verdwenen.
Hoe verkrijgen wij nu meer zekerheid dat
deze vaak in Gouda voorkomende centrale
figuren ook inderdaad in Gouda gemaakt zijn?
Dit werd bewezen door opgravingen in 1953 in
een afvalput van de voormalige plateelbakkerij
'De Swaen' aan de Oosthaven 39 (noot 2). Nog
meer dan tegels tegen een wand, geven misbaksels uit een afvalput een indicatie van de plaats
van productie. Het is immers onwaarschijnlijk
dat afvalproducten elders worden begraven. De
toenmalige conservator van de Goudse musea
G.C. Helbers (lit. 6) geeft een levendige beschrijving van de vondsten en merkt op het zeer
te betreuren dat een deel van de put niet kon
worden blootgelegd om een electriciteitshuisje
te sparen. De vondsten werden voor het grootste
gedeelte naar het Goudse museum 'De Moriaan'
overgebracht. Belangrijk was de vondst van een
gebakken fragment van een tegel met polychrome vogel-op-tak, waarop nog een kleistrookje
aanwezig was, dat hem voor aan elkaar bakken
in de oven had behoed. Het viel op dat deze
tegel dezelfde kleuren-samenstelling had als de
'spijkertegels'. Het was Helbers al opgevallen
dat deze vogeltegels soms door de metselaar
met bloemtegels alternatief werden geplaatst,
zodat de tegelwand diagonalen vertoonde van
vogels en bloemen. Hij wist dit nog in een boerderij te Bergambacht te vinden langs het trapwandje van de kelder. Bij een verbouwing van
een huis aan de noordzijde van de Markt te
Gouda trof Helbers dezelfde tegels met vogelop-tak en bloem alternatief geplaatst aan, maar
nu in een volledig blauw· decor.
Herkomst van de tegelvoorstelling
Waar haalden de tegelschilders hun voorbeelden
vandaan? Soms worden dieren afgebeeld die de
17de-eeuwse schilder nog nimmer kon hebben
gezien zoals olifanten, dromedarissen, giraffen
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of hij schilderde diersoorten die in het geheel
niet bestonden zoals de baselisk. Hij werkte dus
naar reeds bestaande voorstellingen. De voorbeelden werden onder meer gevonden in Joost
van den Vondel's 'Vorstelicke warande der
dieren' (1617) met gravures van Marcus Gheeraerts. Van de 125 prenten uit de 'Warande' zijn
er tenminste 34 door tegelschilders gebruikt:
aan verschillende prenten werden evenwel twee
dieren ontleend (lit. 13). Ook gravures uit de
serie ' Avium vivae icones' (1580) van Adriaen
Collaert (circa 1560-1618) waren een belangrijke bron voor dierfiguren (fig. 25 t/m 30) (lit. 11,
13). Maar ook Collaert grijpt voor zijn prenten
terug op oudere voorbeelden, met name naar
Albrecht Dürer (147 1-1528) en Abraham de
Bruyn (1540-1587). Voor Goudse plateelschilders was overigens nog een andere inspiratiebron direct voorhanden. Van de toen ook al
beroemde glas-in-lood-ramen van de Sint-Janskerk waren en zijn nog steeds de cartons (ontwerptekeningen) aanwezig. Met name bij het
schilderen van de grotere tegeltableaux is de
beschikbaarheid van deze cartons van groot
-belang geweest.

Goudse tegeltableaux
De plateelbakkerij 'De Swaen' was gevestigd in
wat veel later, via andere bestemmingen, weer
in 1919 een plateelbakkerij zou worden. Toen
daar in de tweede helft van de 19de eeuw mevrouw C.L.H. Steens Zijnen-van der Does (noot
3) woonde, waren in de met witte tegels beklede
muren van het achterhuis de 'showstukken' van
de plateelbakkerij 'De Swaen' nog aanwezig.
Deze zijn door haar erlgenamen verkocht en
daardoor verspreid geraakt. Het waren twee
vrouwenfiguren 'De Getrouheyt' en 'De Eendragt' in mangaan en een veelkleurige haan op
een landweg staande tegen een witte achtergrond (fig. 31), alle drie in bezit van het museum 'De Moriaan' te Gouda, de helaas niet
intact bewaard gebleven vrouwenfiguur 'De
Hoop' ook in mangaan en de tweede polychrome haan bekend als 'de strijdbare haan', beide
laatste thans in museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam (fig. 32, 33). Ook het museum
Lambert van Meerten te Delft bezit een polychroom tegelschilderij van de plateelbakkerij
'De Swaen': een naakte jongensfiguur met een
voet staande op een hemelbol in de kleuren donkerblauw, mangaan en geel (fig. 34). Voor dit
laatste stuk en de vrouwenfiguren (hoogte 271
cm) heeft omstreeks 1640 de plateelbakker
Willem Verswaen de werktekeningen van glas
l, 'de vrijheid der consciëntie' mogen lenen van
de kerkvoogden der Sint-Janskerk te Gouda
(fig. 35, 36). Op de originele tekeningen van de

Goudse Glazen staat deze jongensfiguur afgebeeld naast een cartouche, die hij met de hand
aanraakt; het Goudse tableau in het museum
Lambert van Meerten is hiervan het spiegelbeeld (fig. 34 versus fig. 37) (lit. 16). Naar deze
in 1596-1598 door de Utrechtse schilder Joachim Uytewael vervaardigde tekeningen (fig.
38, 39, 40, 41) (lit. 16) schilderde Verswaen,
met enige noodzakelijke wijzigingen, ook de
vijf allegorische vrouwenfiguren, maar nu als
één tafereel. Dit grote in totaal 357 tegels tellende tableau bevindt zich in het Victoria and Albert Museum te Londen (fig. 42). Het stelt voor:
Liefde, Dapperheyt, Getrouheyt, Eendracht en
Standvastigheyt' met hun attributen en emblemen (noot 4). Zij schrijden voor een triomfwagen uit, waarin de personificatie van de 'Vrijheid' is gezeten. Op de wimpel van 'Standvastigheyt' staat 'ANNO 1640' en dateert daarmee
nauwkeurig de aanmaakdatum van dit tegeltableau. Het geheel verzinnebeeldt 'De zege van
de vrijheid van consciëntie tegenover het geweld' .
De in het museum Lambert van Meerten te
Delft aanwezige en uit Gouda afkomstige fragmenten van twee tegelschilderijen, voorstellende een blauwe schaal met vruchten, waarin
papegaaien pikken in oranje appelen en helgroene druiven, kan gevoeglijk als een vroeg werk
uit de plateelbakkerij van 'De Swaen' worden
aangemerkt.
In de inventaris-verkoop-catalogus van de
Goudse antiquair L.A. van Straaten uit 1892
staan vermeld: '4 figuren van Delftse (sic) tegels voorstellende Flora, Pomona, Ceres en
Diana, elk van 52 stuks en een figuur van Hannibal, 39 tegels'. Waarschijnlijk zijn ook deze
tableaux afkomstig uit de plateelbakkerij 'De
Swaen'.
Uit Gouda zijn niet met zekerheid schoor~
steenpilasters als dertien tegels hoge één of twee
rijïge tegeltableaux bekend. In de streekmusea
'Crimpenerhof' te Krimpen aan den IJssel en
'Hoeksche Waard' te Heinenoord zijn wel grote
fragmenten aanwezig van tegeltableaux waarop
diverse verschillende polychrome vogels gezeten zijn op groene wijngaardranken tussen blauwe druiven. Qua compositie, kleur en uitvoering
verschillen deze tableaux nogal van de hiervoor
beschreven één vogel op één tegel uit Gouda,
doch zij zijn er wel ~ee verwant (fig. 43). Alhoewel weliswaar een fragment, zouden het
delen van een dan wel zeer brede schoorsteenpilaster kunnen zijn.
Bij tegelverzamelaars heerst de mening dat
in Gouda vooral op zichzelf staande figuratieve
tegels gemaakt werden en dat voor tegeltableaux meer naar andere tegelproducerende
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• Fig. 31. Een veelkleurige haan op een landweg,
staande tegen een witte achtergrond. Voorheen
aanwezig in het gemeentemuseum 'De Moriaan' te
Gouda. Compleet tableau van zes bij vijf tegels uit
de tegelbakkerij 'De Swaen' op de Oosthaven, midden /7de eeuw.

35

• Fig. 35. Glas l uit de Sint-Janskerk te Gouda: 'De
vrijheid van consciëntie'. Schenkers: de Staten van
Holland. Glasschilder: Adriaen Gerritsz de Vrije
(Gouda) naar een ontwerp van Joachim Uytewael,
1596-1598. Maten: 10,62 m hoog en 4,40 m breed.

• Fig. 33. 'De strijdbare haan' MuseumBoymans-van
Beuningen te Rotterdam. Incompleet tableau van
vier bij vier tegels uit de tegelbakkerij 'De Swaen'
op de Oosthaven, midden 17de eeuw. Een tegel
werd vervangen door een polychrome tegel van een
ongeveer even oud tableau.
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34

36

39

• · Fig. 32. Mangaan tableau van 136 tegels met een staande vrouwenfiguur voorstellende 'De Hoop' in een gedrapeerd gewaad, staande tegen een scheepsanker met een geblinddoekte valk op de rechterhand (beschadigd).
Rotterdam, museum Boymans-van Beuningen.
• Fig. 34. Een naakte jongensfiguur met een voet staande op een hemelbol (museum Lambert vanMeerten te Delft);
polychroom tegelschilderij van de plateelbakkerij 'De Swaen ': ook een der figuren uit raam Ivan de St. -Janskerk
te Gouda.
• Fig. 36. Tekening in zwart/wit, Chr. Pierson, 1675, naar Glas J, 'De vrijheid van consciëntie', naar het karton van
Joachim Uytewael, 1596-1598.
• Fig. 37. Ook de jongens.figuur van fig. 34 blijkt te zijn overgenomen van het karton· van Glas l 'De vrijheid van
consciëntie'. Rechts onderaan geheel naast de cartouche staat de cherubijn met dezelfde vreemde bijna dierenklauwachtige hand, nu echter spiegelbeeldig en niet langer met zijn voet rustend op een wapenschild, doch op een
wereldbol.
• Fig. 38. Karton van glas 1 'De vrijheid van consciëntie'. Hierop is het oorspronkelijke ontwerp te zien van Joachim Uytewael.
• Fig. 39. Detail vanjig. 38. Weergegeven zijn de Liefde en Gerechtigheyt
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40

43

45

46

• Fig. 40. Detail van 'De vrijheid van consciëntie', maar nu uit een gravure van P Tanjé (1738) naar een tekening
door .I.C. Boëthius. Weergegeven worden: Liefde, Gerechtigheyt, Eendracht, Getrouwigheyt.
• Fig. 41. Zelfde detail als in fig. 40 doch nu van het glas-in-lood-raam in de Sint-Janskerk te Gouda.
• Fig. 42. Polychroom tableau van 357 tegels voorstellende een groep van vijf allegorische figuren: Liefde, Dapperheyt, Getrouheyt, Eendracht en Standvastigheyt met hun attributen en emblemen. Geschilderd vanafhet karton
van Glas l van de Sint-Janskerk te Gouda, naar een ontwerp van Joachim Uytewael. Londen, Victoria & Albert
Museum.
• fig. 43. Niet compleet tegeltableau waarop diverse verschillende polychrome vogels gez.eten zijn op groene wijngaardranken tussen blauwe druiven. Museum 'Crimpenerhof' te Krimpen aan den IJssel. Eerste helft 17de eeuw.
• Fig. 45. Eén van twee fraaie tegeltableaux in neo-renaissance stijl die beide tot voor kort aanwezig waren in de
gevel aan de gedempte Raam van het oude fabriekspand van de Plateelfabriek Zuid-Holland.
• Fig. 46. Goudse pijprokende man, vervaardigd circa 1925. Tableau bewaard gebleven van de N.V. Goedewaagen '.s· Koninklijke Hollandsche pijpen- en aardewerkfabrieken. Het stelt een op een egaal blauwpaarse achtergro,ui pijprokende mannenkop voor met een omvang van 11 bij 9 tegels. De omranding lijkt ons niet origineel.
Thans aanwezig in de stationshal te Gouda.
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steden gekeken moet worden en in het bijzonder
wordt hierbij dan gedacht aan Rotterdam. Uit
deze stad kan vanaf het beroemde tegeltableau
uit circa 1600 'In duijsent vreesen' een voortdurende hoogstaande productie van tegeltableaux
worden gevonden. Het hoogtepunt is dan gedurende bijna de gehele 18de eeuw de grote productie van tableaux uit het atelier van de familie
Aelmis, eigenaar van de plateelbakkerij 'In de
Bloemfontein'.
Wanneer we het grote aantal hierbovengenoemde verschillende Goudse tegeltableaux
overzien, kan de conclusie toch niet anders luiden dan dat ook in Gouda rond het midden van
de 17de eeuw het maken van tegeltableaux tot
een aan Rotterdam vergelijkbare hoge ontwikkeling was gekomen. In Gouda stopt voor zover
wij kunnen nagaan na 1675 iedere productie van
tegeltableaux, in Rotterdam en elders stopt na
1675 voorlopig het maken van grote polychrome tegeltableaux.
Tot slot blijken er ook nog in de 20ste eeuw
in Gouda tegeltableaux te zijn gemaakt. Twee
fraaie tegeltableaux in een neo-renaissance stijl
zaten tot voor kort in de gevel aan de gedempte
Raam van wat voorheen het fabriekspand was
van de Plateelfabriek Zuid-Holland (fig. 44). De
huidige eigenaar van het pand heeft een tableau
laten verwijderen. Het andere tableau bevindt
zich nog in situ doch verkeert in een zeer deplorabele toestand (fig. 45). Beide tableaux dateren
mogelijk van na de fabrieksbranden in 1916 en
1918 en werden vervaardigd door de uit de
Haagse plateelfabriek 'Rozenburg' afkomstige
en toen voor de Plazuid werkzame Daniel Harkink. Het nog aanwezige tableau is 9 bij 5 tegels
groot en stelt een pot met eeuwige vlam voor,
eronder gedateerd 1918. Het verwijderde . tableau toonde een pottendraaier die bezig was
met een schopschijf. Dit laatste tableau bestaat
uit 8 bij 17 (?) tegels en verblijft thans in een
privé collectie (]it. 17).
Ook van de N.V. Goedewaagen's Koninklijke Hollandsche pijpen- en aardewerkfabrieken
is een tableau bewaard gebleven. Toen de oude
fabriek aan het Jaagpad langs de Gouwe moest
wijken voor woningnieuwbouw werd dit tableau
verwijderd en dankzij de bemiddeling van de
Oudheidkundige Kring 'Die Goude' herplaatst
in het toen vernieuwde Goudse treinstation (fig.
46). Het stelt een op een egaal blauw-paarse
achtergrond pijprokende mannenkop voor met
een omvang van 11 bij 9 tegels.
Conclusie
Gouda heeft vooral in het tweede en derde
kwart van de 17de eeuw een bloeiende tegelindustrie gehad. De vrij grote productie kan voor-

namelijk op het conto geschreven worden van
de op de Oosthaven gevestigde tegelbakkerij
'De Swaen'. De voor deze bakkerij kenmerkende hoekvullingen en figurale middenmotieven
werden beschreven. Gewezen werd op de hoge
graad van perfectie, bereikt in de productie van
tegeltableaux. Voorbeelden werden hiervan
getoond. Onze kennis over deze materie zou
zeer gebaat zijn bij verder onderzoek naar de
afvalputten van de tegelbakkerijen, een onderzoek dat voor 'De Swaen' gedeeltelijk in 1953
is uitgevoerd. Tot slot willen de schrijvers opmerken dat het opvallend is dat van een, zij het
tijdelijke, in Gouda zo bloeiende nering in de
Goudse Musea momenteel niets meer wordt
tentoongesteld.

NOTEN
l. Alhoewel het begrip 'geleier' vaak wordt gedacht afgeleid te
zijn van 'galei', het schip waarmee de majolica/faïence werd
aangevoerd. is het woord waarschijnlijk toch afgeleid van
'glei' , waarmee pollenbakkersklei wordt bedoeld.
2. Er waren in 1953 funderingswerkzaamheden nodig bij wat
toen nog was de firma Van der Want & Barras. Het was een
merkwaardige samenloop van omstandigheden dat juist deze
firmanten hun kunstaardewerkfabriek Regina in 1919 overbrachten naar het terrein Oosthaven 37 waar voorheen de
eerste en grootste Goudse plateelbakkerij 'De Swaen' gestaan had.
3. Mevrouw C.L.H. Steen Zijnen-van der Does overleed op 2710-1914. Zij stamde in vrouwelijke lijn af van Willem Jansz
Verswaen, in 1612 de stichter van de oudste Goudse tegelbakkerij.
4. De wagen word getrokken door vyf zinbeduidende vrouwen
als: de Standvastigheid, Getrouwheid, Eendragt, Liefde en
Gerechtigheid. De Standvastigheid (zynde dat vaste voorncemen om, noch door lichamelyke pyne, of andere droevige
moeilykheden zich te laten overwinnen, om in alle zyne
handelingen van den weg der deugd niet af te treeden) heeft
met recht hier de hand aal) dep dissel dezer triomfkoets geslagen, om die onder het geleide van de voornoemde deugden te besnmren. De Getrouwigheid met haar gewoone kenteken van een hond, het getrouwste dier dat er onder de zonne bekend is, by haar, ziet men mede vlytig bezig om haare
zusteren nevens de Eendragt, kennelyk aan haare zaamgebondene pylen, trouw de hand te bieden, terwyl de Gerechtigheid met haar blank zwaard, tot bescherming der vroomen
en straf der boosdoenderen, nevens de Liefde met haare
poesle wichtjes hier den voorspan maken'.
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VERENIGINGSNIEUWS

• Fig. 44. De vroegere fabrieksgebouwen van Plazuid
op de gedempte Raam te Gouda. Achter de lantaarnpaal de plaats van een al venvijderd tegeltableau. Rechts het nog aanwezige tableau, maar
duidelijk toe aan restauratie.
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LEZINGEN NAJAAR 1994
Maandagavond 5 september houdt mevrouw
G. Vogelsang-Eastwood een lezing over de
farao Toetanchamon. De kostbaarheden uit
zijn graf zijn wereldberoemd. Minder bekend is dat er veel kleding van hem als
grafgift aangetroffen werd.
De spreekster, textiel-archeologe, mocht in
het archief van het museum te Cairo dit
textiel bekijken. Op de avond van de lezing
zal zij nagemaakte kleding tonen.
Maandag 26 september in de Oud-katholieke kerk te Gouda. In de Tidinge van april l.i.
werd aandacht besteed aan de bundel over
de Goudse schuilkerken.
De auteur Xander van Eck zal, na zijn promotie op 19 september a.s., een lezing over
dit onderwerp houden.
Op die avond is de bundel tevens te koop.
Maandag 24 oktober in de Agnietenkapel.
Spreker is dr. K. Goudriaan uit Amsterdam
over het 'Religieuze klimaat in Hollandse
steden tussen 1500-1520'. Deze lezing
wordt gehouden in het kader van Gouda
Cultuurstad 1994.
Maandag 19 december in de Agnietenkapel.
Dhr. G. Maatje uit Reeuwijk zal onze lezingenreeks van dit jaar afsluiten met zijn voordracht over de 'Heerlijkheid Wiltenburg'.
UNIEK VOORDEEL BOEK GOUDSE
GLAZEN
Ter gelegenheid van Gouda Cultuurstad 1994 is
het rijk-geïllustreerde boek 'Glans der Goudse
Glazen' afgeprijsd van f 49,75 voor f 24,75,
een voordeel van 25 gulden!
Tot de verschijning van dit boek was er
nooit een uitgave waarin alle gebrandschilderde
Glazen van de St.-Janskerk, ruim 70 in getal, in
kleur waren afgebeeld. De tekst geeft een verslag van de nauwgezetheid waannee vele kerkbesturen van de St.-Janskerk door de eeuwen
heen deze cultuurschat wisten te bewaren. Naast
de foto's van de Glazen geeft een aantal afbeeldingen in detail een indruk van het kunstenaarschap waarmee de l 6de-eeuwse glasschilders te
werk gingen.
. .
Een uitgave die in geen enkele boekenkast
mag ontbreken! Verkrijgbaar in de toeristenwinkel van de St.-Janskerk, die is geopend van
maandag t/m zaterdag van 9.00-17.00 uur. Ook
te bestellen bij het Fonds Goudse Glazen, Achter de kerk 2, 2801 JW Gouda (excl. verzendkosten).
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GOBELINS
Bij de ingebruikname van de gerestaureerde wandtapijten in de trouwzaal van
't stadhuis op zaterdag 11 juni 1994 hield
mevr. dr. I. Günther, waarn. Comm. der
Kon. in Zuid-Holland, een toespraak
waaruit wij het volgende selecteerden.
Dames en heren,
Het is goed dat wij vandaag even stilstaan bij de
voltooiing van de restauratie van de prachtige
wandtapijten, die in 1642 door David Rufelaer
aan het stadsbestuur van Gouda werden geleverd.
De wandtapijten zeggen veel over Gouda. Over
haar bijzondere verleden en over de verhouding
tussen het toenmalige stadsbestuur en in de
inwoners van de stad. Bij de oplevering van de
tapijten had de stad roerige tijden achter de rug.
De Tachtigjarige-Oorlog was nog niet afgelopen
en sinds de Val van Antwerpen in 1585 hadden
duizenden vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden zich in Noord-Nederland gevestigd.
Velen daarvan trokken naar de relatief welvarende en libertijns-tolerante steden in Holland.
Zo kwam het dat de bevolking van sommige
steden als Leiden en Haarlem rond 1620 voor

meer dam de helft uit immigranten bestond.
Ook in Gouda, dat toen ongeveer 17.500 inwoners telde, was het aantal nieuwe inwoners
bijzonder groot. De nieuwe stedelingen brachten
nieuwe welvaart met zicht mee. Ze waren bij
uitstek actief in de laken-industrie die zij voor
een belangrijk deel konden uitoefenen in de na
het begin van de Opstand geconfisqueerde
kloosters die voordien in de centra van alle
Hollandse steden waren gevestigd. Maar de
nieuwe inwoners brachten méér dan industriële
bedrijvigheid. Ze gaven ook een belangrijke
impuls aan het Hollandse Culturele leven. Voor
een aanzienlijk deel droegen zij bij aan de bloeiperiode die wij later de Gouden Eeuw zijn gaan
noemen. Ik noem slechts namen als Care! van
Mander, Frans Hals en Vondel - allen waren
van oorsprong Zuidelijke Nederlanders. David
Rufelaer, de maker van de wandkleden in deze ·
trouwzaal was ook zo'n typische Zuidelijke
immigrantenzoon, wiens vader zich rond 1600
in Gouda had gevestigd. Enerzijds was hij werkzaam in de textiel, en tegelijkertijd was hij een
kunstenaar van allure die het Hollandse artistieke klimaat van zijn tijd opvallend positief beïnvloedde.
De stad Gouda was rond 1600 al eeuwen een
redelijk welvarende stad. Het bewijs daarvan

• De Trouwzaal zoals die vroeger was ingericht. Foto: G. Schrijvers.
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wordt geleverd door het prachtige stadhuis dat
al rond 1450 werd gebouwd. Met de bijzondere
toename van de welvaart in de loop van de
zeventiende eeuw gingen de stadsbestuurders,
nog meer dan daarvoor, regelmatig over tot het
verstrekken van kunstopdrachten. Vaak ging het
daarbij om verfraaiing van stedelijke gebouwen,
maar tegelijkertijd vaak 66k om de bevestiging
van de aanzienlijke machtsposities van de stedelijke regenten - zoals het in 1648 gebouwde
nieuwe stadhuis in Amsterdam, thans het Paleis
op de Dam, zo fraai laat zien. In Gouda gaf het
stadsbestuur rond 1640 aan Rufelaer opdracht
voor het maken van wandkleden die het stadhuis
moesten verfraaien. Deze had toen al een grote
naam als textielkunstenaar en had al eerder zeer
eervolle opdrachten gekregen van de stad Amsterdam en van Frederik Hendrik, de stadhouder
wiens hof in enkele decennia een internationaal
erkende vorstelijke status verwierf. In 1642
werden de kleden opgeleverd en sindsdien hangen zij, zoals bedoeld, in het stadhuis. Al voor
de Tweede Wereld Oorlog bleek dat enkele
restauraties nodig waren. Dat was natuurlijk niet
zo vreemd na 300 jaar. In 1948 werd voor het
eerst besloten tot gedeeltelijke restauratie. In de
jaren tachtig kreeg de restauratie een noodzakelijk vervolg. Gelukkig is ook deze fase nu afgerond. Hopelijk zijn de tapijten nu weer in een
zodanig conditie dat ze de toekomst zonder
problemen kunnen trotseren.
Dames en heren, wij kunnen zien hoe fraai de
tapijten na de ingrijpende restauratie zijn geworden. Ik hoop dat zij binnenkort in een eveneens
prachtig gerestaureerd stadhuis zullen hangen.

'BAALDAGEN' ANNO 1700?
Als werknemers enkele honderden jaren geleden zonder toestemming een of meer dagen
vrijaf namen, werd dit ook toen door hun 'bazen' matig gewaardeerd. Zo ook in augustus
1700, door het kerkbestuur van de St.-Jan, wat
blijkt uit de notulen. Aangekondigde maatregelen zoals korting op het loon, schorsing en zelfs
ontslag moesten herhaling voorkomen:
'De Heeren kerckmeesters ondervonden hebbende, dat de kerkbedienden op feesten, hoogdagen, kermisse en diergejjjke dagen op haar
eigen aucthoriteyt [naar eigen goeddunken]
vacantiën maken ende sigh van haar werck
komen te absenteeren, hebben na rijpe deliberatie ende overweeginge goedgevonden en verstaan dat dezelve in het toekomende sig sullen
onthouden, omme op haar privé aucthoriteyt op
diergelijke dagen, van haar werck te absenteeren; ofte eenige vacantiën te houden, als dewelcke haar bij kerckmeesteren op haar versoek
geaccordeert sullen werden, alsmede op ordinaire dagen, niet buyten haar Ed. weten sich van
haer werck onttrecken, op poene van dat de
daggelden, na proportie van de versuymde tijd,
daar afgetrocken sullen worden.
Verders aan haar Ed. reserveerende suspentie ofte cassatie sulcks in dier voegeµ als haar
Ed. sullen vermeynen te behooren, ende sal
hiervan copye gegeeven werden aan Pieter
Carelsz. [de koster], omme den inhoud deses
strictelijk te doen executeeren [uitvoeren].
Actum ter camer op dato en present als boven,
als rentmeester
was get. F. de Vrije.

Ik dank u voor uw aandacht.
AHGG, KM 15, fol. 53 v. 21 augustus 1700.
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