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Directe Tweede-Kamerverkiezingen in het hoofdkiesdistrict Gouda
gedurende de periode 1849-1918
Jan H. Kompagnie

Aflevering I

Karikatuur van Abraham Kuyper
(tekening van Albert Hahn).

Op 20 januari 1874 werd in het kiesdistrict
Gouda een herstemming voor de verkiezing van
de Tweede Kamer gehouden. Van de 3.448 kiesgerechtigden kwamen er 2.768 naar de stembus. De kiesdrempel lag op 1.378 stemmen.
Kandidaten waren A. Kuyper en H.C. Verniers
van der Loeff. Kuyper kreeg 54.57% van de
stemmen, de absolute meerderheid, en werd
daardoor in het parlement de volksvertegenwoordiger van het hoofdkiesdistrict Gouda.
Abraham Kuyper, de latere leider van het antirevolutionaire volksdeel, woonde niet in dat
district (na zijn verkiezing verhuisde hij van
Amsterdam naar Den Haag) maar was dus wel
haar afgevaardigde. Kuyper was één van de
zeventien afgevaardigden die namens het district Gouda in de periode 1849-1918 in de
Tweede Kamer hebben gezeten.

Goudse vertegenwoordigers
In 1849 was er één Goudse afgevaardigde in de Kamer, in de periode 1850-1888 waren
het er twee en in de periode 1888-1918 was er telkens weer één. Dit zijn de namen van
die Goudse vertegenwoordigers:
mr. G.M. van der Linden, 1849-1853
mr. L. Metman, 1850-1853
M.A.F.H. Hoffmann, 1853-1874
jhr.mr. W.M. de Brauw, 1853-1874
dr. A. Kuyper, 1874-1877
mr. M. Bichon van IJsselmonde, 1874-1883
mr. J.G. Patijn, 1877-1882
jhr. K.A. Godin de Beaufort, 1882-1888
U.H. Huber, 1883-1888
O.J.E. baron van Wassenaer van Catwijck, 1888-1891
M. Boogaerdt, 1891
J.P. Havelaar, 1891-1893
Th.G.G. Valette, 1893-1894
C.J.E. graaf van Bylandt, 1894-1901
A.W.F. Idenburg, 1901-1902
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‘Abraham Kuyper:
de afgevaardigde van Gouda’.

S. de Vries Czn., 1902-1905
jhr. W.Th.C. van Doorn, 1905-1918
Of, anders gepresenteerd:
1849-1853 1850-1853
G.M. van der L. Metman
Linden

1853-1874
M.A.F.H.
Hoffmann

1853-1874
W.M. de
Brauw

1888-1891
O.J.E.Wassenaer van
Catwijck

1891-1892 1891-1893
M. Boogaerdt J.P. Havelaar

1874-1877
A. Kuyper

1874-1883 1877-1882
M. Bichon v. J.G. Patijn
IJsselmonde

1893-1894 1894-1901
T.G.G.Valette C.J.E. van
Bylandt

1901-1902
A.W.F.
Idenburg

1882-1888
1883-1888
K.A. Godin de U.H. Huber
Beaufort
1902-1905
S. de Vries

1905-1918
W.T.C. van
Doorn

Bevolkingssamenstelling op religieuze basis
Uit onderstaand overzichtje blijkt dat in de periode dat in Nederland het districtenstelsel van kracht was, de meeste inwoners van het district Gouda tot de Nederlandse
Hervormde Kerk behoorden. Ook de meeste Goudse vertegenwoordigers behoorden tot
dit kerkgenootschap. In 1848 omvatte het kiesdistrict Gouda ruim 20.000 inwoners,
daarna schommelde het steeds rond de 45.000. Dat de onkerkelijkheid toenam blijkt
uit het oplopend percentage ‘Overig’.
Jaar
1848
1850
1858
1864
1869
1878
1888
1897
1909

bevolking
20,920
44,023
44,339
46,631
43,917
44,946
44,072
53,549
61,585

Rooms-Katholiek
7,024 (33.6%)
12,43 (28.2%)
12,29 (27.7%)
12,49 (26.8%)
11,87 (27.0%)
9,80 (21.8%)
8,22 (18.7%)
9,13 (17.1%)
10,21 (16.6%)

Hervormd
12,629 (60.4%)
29,651 (67.4%)
30,015 (67.7%)
31,959 (68.5%)
29,882 (68.0%)
32,747 (72.9%)
28,961 (65.7%)
36,775 (68.7%)
40,752 (66.2%)

Gereformeerd
192 (0.9%)
450 (1.0%)
526 (1.2%)
855 (1.8%)
824 (1.9%)
859 (1.9%)
4,651 (10.6%)
4,600 (8.6%)
6,614 (10.7%)

Overig
1,075 (5.1%)
1,491 (3.4%)
1,507 (3.4%)
1,326 (2.8%)
1,337 (3.0%)
1,534 (3.4%)
2,231 (5.1%)
3,043 (5.7%)
4,004 (6.5%)

De afgevaardigden
Absolute scheidslijnen tussen politieke groeperingen, zoals we die nu kennen, waren er
niet altijd, maar een indicatie van de politieke voorkeuren van de Goudse afgevaardigden komt wel naar voren uit het volgende overzichtje: 7 van hen waren liberaal, 3 conservatief-antirevolutionair, 5 ‘gewoon’ antirevolutionair en 2 antirevolutionair-christelijkhistorisch.
Er waren dus zeventien afgevaardigden in de periode 1849-1918 die het Goudse kiesdistrict hebben vertegenwoordigd. Zes van de zeventien waren van adel. Het kiesdistrict
Gouda is in de betreffende periode steeds door een liberaal en/of een antirevolutionair
vertegenwoordigd geweest. Menige afgevaardigde met ‘dubbele naam’, die aanvankelijk
tot de antirevolutionairen behoorde, sloot zich naderhand aan bij de christelijk-historischen, die zich rond 1897 losmaakten van de Anti-Revolutionaire partij. Door de -in de
loop der tijd wel steeds zwakker wordende- relatie tussen kiezer en diens welstand, die
minder draagkrachtigen en bezitlozen geheel van het kiesrecht uitsloot, kwamen andere
groeperingen in het Goudse als de socialistische of communistische er in het geheel niet
aan te pas.
Oppervlakkig onderzoek wijst uit dat een afgevaardigde van het district Gouda (dat dus
veel meer gebied omvatte dan alleen de stad Gouda) zich wel met regionale politiek
bezighield, maar weinig binding met de regio had, en dus ook nauwelijks met de stad
Gouda. Kuyper voerde tijdens zijn Kamerlidmaatschap weliswaar het woord over regio-

2

Tidinge van die Goude

nale aangelegenheden als de spoorverbinding tussen Gorinchem en Alphen aan den
Rijn, maar hij werd toch vooral bekoord door de ‘hogere politiek’. Dat gold globaal
gezien ook voor de andere afgevaardigden. Vele geïnteresseerden in een Kamerzetel stelden zich dan ook kandidaat in meerdere districten ter verhoging van hun kansen om
gekozen te worden, hetgeen blijk geeft van weinig verbondenheid met het district dat
zij uiteindelijk gingen vertegenwoordigen.
De architect van het stelsel, Johan Rudolf Thorbecke, huldigde nadrukkelijk het liberale
idee dat een vertegenwoordiger zonder last of ruggespraak met de regio, die hem afvaardigde, in de Tweede Kamer diende te opereren. Hij diende niet zozeer de volkswil uit te
drukken als wel het volksbelang te behartigen. Dat dat -liberale- algemeen belang verrassenderwijs nogal eens overeenkwam met het eigenbelang van de gekozene, zal aan
toeval geweten zijn. Waar latere afgevaardigden van de confessionele partijen juist wel
specifieke belangen inbrachten en behartigden, kwamen die voort uit de ideologie van
de eigen achterban en niet uit een behoefte de belangen van een regio te verdedigen.

Districtenstelsel
Wat was het districtenstelsel eigenlijk? In 1918 werd het afgeschaft. Sinds dat jaar kennen we in Nederland bij het kiezen van de leden der Tweede Kamer het stelsel van de
evenredige vertegenwoordiging, dat wil zeggen: het totaal aantal uitgebrachte stemmen
gedeeld door 150 (het aantal Kamerzetels) bepaalt de kiesdeler. Elke politieke groepering die de kiesdeler haalt, bemachtigt een zetel in de Kamer. De uiterste consequentie
is dat er maximaal 150 politieke partijen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd kunnen zijn.
Het is een democratisch systeem: elke roepende in de politieke woestijn wordt gehoord,
mits de kiesdeler wordt gehaald. Het nadeel is de grote verbrokkeling. Niet snel zullen
er 150 politieke partijen in de Tweede Kamer zitten, maar enkele tientallen is goed
mogelijk. Bovendien is de band tussen kiezer en gekozene zwak: men kent elkaar nauwelijks. Voordeel is doorgaans wel dat er compromissen moeten worden gesloten tussen
verschillende partijen, omdat meestal geen enkele partij de absolute meerderheid
behaalt.
Dat is dus het stelsel van evenredige vertegenwoordiging zoals we dat heden ten dage
kennen. Een alternatief is het districtenstelsel. Binnen een bepaald district worden dan
verkiezingen gehouden, waarbij de kandidaten zich door middel van campagnes duchtig weren en op deze wijze, mochten ze dat al niet zijn, bij de kiezers in de regio
bekend geraken. Degene die na één of meerdere rondes de absolute meerderheid
behaalt, vertegenwoordigt het district in de Kamer. Het voordeel
is dat er doorgaans een sterke binding is tussen de kiezer en de
gekozen vertegenwoordiger. Het gevaar bestaat evenwel dat minderheidspartijen niet worden gehoord. Niet denkbeeldig is dan
ook dat alleen maar vertegenwoordigers van de grootste partijen
worden gekozen en alle andere politieke groeperingen buitenspel
komen te staan. Bovendien loert het gevaar van belangenverstrengeling tussen de afgevaardigde en de kiezers vanwege de sterke
afhankelijkheid van de afgevaardigde van zijn ‘eigen’ kiezers. De
belangen van een district kunnen daardoor prevaleren boven het
algemeen belang.
Toen bij de Grondwet van 1848 werd bepaald dat er rechtstreekse
verkiezingen voor de Tweede Kamer kwamen, kozen Johan Rudolf
Thorbecke en de zijnen voor het districtenstelsel, waarbij gekozenen de absolute meerderheid moesten behalen.
Johan Rudolf Thorbecke
In ietwat andere vorm bestond het districtenstelsel hier overigens
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al vanaf 1814, dat was geen dus ‘uitvinding’ in 1848 van Thorbecke c.s. Zoals gezegd:
de kiesrechtregeling van 1848 met het districtenstelsel heeft geduurd tot 1918, in welk
jaar naast het algemeen kiesrecht ook het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging
werd geïntroduceerd.

De Grondwet van 1848
Bij de Grondwetsherziening van 1848 werden rechtstreekse verkiezingen voor de
Tweede Kamer ingevoerd. Het betrof dus een stelsel waarbij een absolute meerderheid
vereist was om te worden gekozen, in combinatie met een districtenstelsel. In 1848 was
koning Willem II het staatshoofd. In navolging van zijn vader, koning Willem I, was hij
in politiek opzicht een zeer behoudend man. Toch kon hij de roep om meer inspraak
van de burger in het bestuur van gemeente, provincie en rijk, die alom in Europa klonk
en tronen aan het wankelen bracht, niet langer negeren. In maart 1848 overwon Willem
zijn grote tegenzin in meer democratie en maakte hij, door de nood gedwongen -in
geheel Europa waarde het spook der revolutie rond- de overstap van conservatief naar
liberaal. Thorbecke trok aan het langste eind. Naast de invoering van rechtstreekse verkiezingen voor gemeente, provincie en Tweede Kamer werden ook allerlei grondrechten
van kracht, die heden ten dage nog steeds actueel zijn en bediscussieerd worden, zoals
de vrijheden van godsdienst, onderwijs, drukpers en vergadering.
Lang niet iedereen mocht vanaf 1848 aan verkiezingen deelnemen. Dat voorrecht bleef
beperkt tot gerenommeerde, wijze mannen, die geacht werden uitsluitend het belang
van het land te dienen. Alleen mannen van boven de 23 jaar die voor een bepaald
bedrag in de directe belastingen werden aangeslagen, kregen stemrecht. Dit heet censuskiesrecht (census is belasting). Het bedrag waarvoor iemand moest zijn aangeslagen om
stemrecht te krijgen verschilde per gemeente. Op grond van dit kiesrecht bezat slechts
11 procent van de mannelijke inwoners van 23 jaar en ouder het kiesrecht. Aan de
gewone man, laat staan de gewone vrouw, kon het landsbelang niet worden toevertrouwd, zo vonden zij die dit systeem bedachten. Die man en vrouw stonden dan ook
geheel buitenspel.
Dat vrouwen niet mochten kiezen was zo vanzelfsprekend dat dit niet eens expliciet
werd vermeld. Toen later de feministe Aletta Jacobs, die inmiddels zeer gerenommeerd
was en had aangetoond ook zeer wijs te zijn, gebruik wilde maken van haar stemrecht,
ervoeren de heren wetsontwerpers dat als zeer ongepast. Geschrokken dichtten zij het
lek en namen in de Kieswet op dat vrouwen niet aan verkiezingen konden deelnemen,
waardoor Jacobs en geestverwanten voorlopig het nakijken hadden.
Van 1848 tot 1918 vonden er vier belangrijke kiesrechtregelingen plaats: het ‘voorloopig
kiesreglement’ van 1848, de kieswet van 1850, de grondwetsherziening van 1887 en de
kieswet van 1896. In 1887 werd een eerste stap gezet naar kiesrechtuitbreiding en ook
de Kieswet van 1896 leidde tot meer kiezers. Maar pas in 1917 werd het algemeen
mannenkiesrecht ingevoerd. In 1919 kregen ook vrouwen stemrecht en was er sprake
van algemeen kiesrecht.
Een kandidaat kon alleen bij meerderheid van stemmen worden gekozen. Stel dat in de
eerste ronde een liberaal, katholiek en socialist meededen en de liberaal en katholiek
naar de tweede ronde gingen, dan moesten de kiezers die op de socialist hadden
gestemd, bepalen of ze in de tweede ronde de liberaal of de katholiek zouden steunen.
Zo konden de socialistische kiezers uitmaken wie naar de Kamer werd afgevaardigd, de
liberaal of de katholiek. Meestal werden de kandidaten tevoren al door de samenwerkende partijen verdeeld over de districten. Zo werd voorkomen dat katholieken tegenover antirevolutionairen kwamen te staan, en dat zij beiden de kans liepen al in de eerste ronde te worden verslagen door bijvoorbeeld een liberaal.
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Politieke partijen
Rond 1848 bestonden er geen politieke partijen. Officieel waren er conservatieven en
liberalen, maar onder de kiezers leefden die kwalificaties niet echt. Tegen 1870 evenwel
kregen de kandidaten meer politieke kleur; de politieke stroming waartoe ze behoorden
werd belangrijker dan hun persoonlijke kwaliteiten. Maar ook dan was lang nog niet
altijd duidelijk tot welke politieke stroming een kandidaat behoorde. Behalve conservatief of liberaal kon een kandidaat nu ook antirevolutionair of katholiek zijn. Lange tijd
voorzagen vooral de landelijke kranten de kandidaten van een politiek label.
Politieke partijen waren er dus aanvankelijk niet. In 1879 werd de Anti-Revolutionaire
Partij opgericht. In 1885 volgden de liberalen met de oprichting van de Liberale Unie.
Na de oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij en de Liberale Unie volgden na 1888
nog de volgende partijen: Radicale Bond (1892), Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
(1894), Christelijk-Historische Kiezersbond (1897), Vrij-Antirevolutionaire Partij
(1898), Vrijzinnig-Democratische Bond (1901), Algemeene Bond van R.K.
Kiesverenigingen (1904) en de Bond van Vrije Liberalen (1906).

De eerste verkiezingen: 1848-1850
Het kiesstelsel van 1848 werd geregeld door de wet van 11 oktober 1848 (Staatsblad
nummers 61 en 70: het ‘voorloopig kiesreglement’). De hierbij herziene grondwet
bepaalde dat de leden van de Tweede Kamer rechtstreeks gekozen zouden worden in
kiesdistricten door de meerderjarige (ouder dan 23 jaar) Nederlandse ingezetenen in het
volle genot der burgerlijke en burgerschapsrechten. Om kiesrecht te verwerven moest
een bedrag tussen 20 en 160 gulden in de directe belastingen worden betaald. Elke
45.000 inwoners werden door een Kamerlid vertegenwoordigd. Het ‘voorloopig kiesreglement’ stelde het aantal Kamerleden vast op 68. De leden van de Tweede Kamer hadden voor vier jaar zitting. Om de twee jaar trad de helft van de Kamerleden af waarna
ze direct herkiesbaar waren. Op de tweede dinsdag van juni vonden de periodieke verkiezingen voor de helft van de Kamerleden plaats.
Alle kiesdistricten vaardigden in 1848 maar één kamerlid af. De data van de verkiezingen werden door de Gedeputeerde Staten in de provincies bepaald. De verkiezingen
vonden daardoor op verschillende dagen plaats.
Nadat de kiezerslijsten definitief waren vastgesteld, ontving elke kiesgerechtigde een
oproepingsbrief en een stembiljet. Dat stembiljet moest hij op de dag van de verkiezingen in de stembus deponeren. De lijsten van opgekomen kiezers en de stembussen werden vervolgens naar de hoofdplaats opgestuurd waar het tellen der stemmen onder leiding van het hoofd van het plaatselijk bestuur plaatsvond. Na het tellen van de stemmen werd door de voorzitter van het stembureau een proces-verbaal opgemaakt waarin
de namen van alle kiezers stonden vermeld alsmede de uitslag.
Wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (dat wil zeggen
50% + 1) had behaald, volgde een herstemming tussen de twee deelnemers met de
meeste stemmen.
In 1849 waren er 68 Tweede Kamerleden. Vanwege de toename van het aantal kiezers
door de groei van de bevolking moest om de vijf jaar de districtenindeling worden herzien en het aantal Kamerleden worden uitgebreid. Dit gebeurde voor het eerst in 1859
(toen naar 72 zetels) en daarna in 1864 (75 zetels), 1869 (80 zetels) en 1878 (86
zetels). In 1887 werd het aantal zetels op 100 vastgesteld.
De eerste algemene verkiezingen onder het nieuwe kiesstelsel werden in het district
Gouda op 30 november 1848 gehouden. Er waren acht deelnemers, van wie -zeker
ogenschijnlijk- niemand een binding met Gouda had. Politici van grote naam dongen
mee naar de ene Goudse zetel: onder hen de ‘vader van de democratie’, Johan Rudolf
Thorbecke.
Tidinge van die Goude
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Verkiezingsuitslag kiesdistrict Gouda: 30 november 1848
Uitslagen per deelnemer
Naam
Aantal stemmen
1.
mr. G.M. van der Linden
131
2.
mr. J.R. Thorbecke
115
3.
mr. Æ. baron van Mackay
109
4.
A. van Rijckevorsel Hz.
97
5.
mr. D. Donker Curtius
87
6.
mr. L. Luzac
33
7.
mr. J.S. van Naamen
22
8.
jhr.mr. W.T. Gevers Deynoot
11

Procentueel
20.63%
18.11%
17.17%
15.28%
13.70%
5.20%
3.46%
1.73%

Niemand behaalde de absolute meerderheid, namelijk 318 stemmen (de helft van 635 +
1). Dus moest er herstemd worden, waarbij het ging tussen de twee kandidaten met de
meeste stemmen. Dat waren G.M. van der Linden en J.R. Thorbecke.
Verkiezingsuitslag Gouda 14 december 1848
Uitslagen per deelnemer
Naam
Aantal stemmen
1.
mr. G.M. van der Linden
315
2.
mr. J.R. Thorbecke
239

Procentueel
56.86%
43.14%

Gijsbertus Martinus van der Linden (1812-1888), gehuwd met J.H. Wttewaall, behaalde
de absolute meerderheid, zo blijkt uit de uitslag van de herstemming. In politiek
opzicht verschilden Van der Linden en Thorbecke zeer weinig van elkaar, wat blijkt uit
de aanduiding van Van der Linden als Thorbeckiaan. Van der Linden, die met enkele
onderbrekingen bijna veertig jaar politiek actief was als Tweede-Kamerlid, was een
scherpzinnig rechtsgeleerde en een welsprekende advocaat. Hij was lid van de
Nederlandse Hervormde Kerk. Zijn zoon was Pieter Wilhelm Adriaan Cort van der
Linden, regeringsleider tijdens de Eerste Wereldoorlog. Onder diens kabinet kwam de
grondwetsherziening van 1917 tot stand, die algemeen kiesrecht en financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs mogelijk maakte.
Wordt vervolgd
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De wethouder van Monumentenzorg
en Archeologie: Roland van Schelven.
Een interview
Leon Mijderwijk

In Gouda zijn vele personen op professionele of vrijwillige basis bezig met de
geschiedenis van de stad. Aan het woord een stadsbestuurder.

Naam en functie?
Mijn naam is Roland van Schelven; ik ben wethouder
van onder andere Monumentenzorg en Archeologie
en verantwoordelijk voor bouwontwikkelingen in de
binnenstad van Gouda.
Op welke wijze heeft de geschiedenis van Gouda
invloed op het uitoefenen van uw functie?
Met de hiervoor genoemde portefeuille is het evident
dat de geschiedenis van Gouda een belangrijke rol
speelt in mijn dagelijkse werk. Ik sta er voor dat met ons erfgoed zorgvuldig wordt
omgegaan. Maar ondanks het bijzonder grote belang van onze geschiedenis- en cultuurhistorie moet de stad geen museum worden. De beste borging voor het behoud van een
monument is er voor te zorgen dat het weer een gebruiksfunctie krijgt. Soms moeten we
daarvoor ingrijpen in een monument en het aanpassen aan de nieuwe eisen. Een
archeologisch relict zul je soms zichtbaar moeten maken en dus juist niet in het bodemarchief moeten bewaren, teneinde de beleving ervan mogelijk te maken.
In welke mate bent u persoonlijk geïnteresseerd in de Goudse geschiedenis?
Mijn persoonlijke interesse in de Goudse geschiedenis is groot. Met ons gezin wonen
wij in een pand aan de Peperstraat waarvan dr. Matthijs de geschiedenis beschrijft vanaf
1366. Mijn grootouders van vaders kant woonden en werkten op meelmolen ’t Slot aan
de Punt, de locatie van het kasteel van Gouda; mijn grootvader van moeders kant hield
kantoor, als secretaris van de Kamer van Koophandel, in het pand van De Lange van
Wijngaarden aan Westhaven 52, thans Van Lanschot Bankiers. Belangstelling voor de
lokale geschiedenis zat dus op de bekende paplepel… Ik ben dan ook bij veel organisaties betrokken: zo ben ik lid van ‘die Goude’ en Golda, ik ben voorzitter geweest van
Stichting Spoor en het Binnenhavenmuseum, en heb bijgedragen aan het ontstaan van
het Historisch Platform.
Hoe probeert u de interesse voor de Goudse geschiedenis te vertalen in uw beleid?
Mijn persoonlijke drijfveer is om het voor bewoners en bezoekers van Gouda mogelijk
te maken om optimaal te genieten van alle cultuurhistorische rijkdom die onze stad te
bieden heeft. De ongeveer honderd ANWB informatiepanelen die nu in de binnenstad
op (archeologische) monumenten te vinden zijn, zijn daarvan een goed voorbeeld.
Wordt de Goudse burger actief betrokken bij beleidsbeslissingen die de tastbare
geschiedenis van de stad raken?
Ik ben inderdaad van mening dat de Goudse inwoner actief betrokken wordt bij veel
Tidinge van die Goude
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beleidsbeslissingen die de geschiedenis, en dus ook de toekomst, van de stad raken. En
mocht het gemeentebestuur of deze wethouder in het bijzonder dat eens een keer vergeten dan is de Goudse burger absoluut mondig genoeg om zich te melden. Enkele actuele voorbeelden zijn de bijdragen van inwoners aan de planvorming voor de Historische
Veerstal Route, het meedenken over een Stedenbouwkundige Visie voor de Binnenstad
en haar Randen en de betrokkenheid bij het bestemmingsplan Binnenstad West. Maar
een voorbeeld is ook het burgerinitiatief rond het poortgebouw van de Drie
Notenboomen. Niet altijd gemakkelijk voor het bestuur; maar terecht bepaalt de
Gouwenaar zelf wel waar hij bij betrokken wil zijn. Op die manier zijn bijvoorbeeld de
Agnietenkapel, de Doelen en het IJsselhuis ook ooit ‘gered’.
Met welk ‘droomproject’ zou u uw naam als wethouder graag verbonden zien?
Een ‘droomproject’ waar je bestuurlijke naam aan verbonden is...! Dromen hebben veel
te maken met fantasie, terwijl politiek juist gaat over wat bestuurlijk haalbaar is. En
bestuurlijk betekent vaak ook dat processen lang duren. Begin 1998 schreef de toenmalige burgemeester in het boekje over de Jeruzalemkapel dat ‘de restauratie dit jaar zal
beginnen’. Onlangs stelde ik bij een overleg met de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg vast hoe complex de beslissingen in zo’n restauratie wel niet zijn en
hoe lang het allemaal al duurt. Maar goed, mijn ‘droomproject’ is het programma voor
het Cultureel- en Havenkwartier waar we met drie wethouders aan trekken. Door dit
programma zullen straks vele cultuurhistorische, culturele en toeristische aspecten
samenkomen. De beleving van de stad met al haar monumenten zal erdoor versterkt
worden. De rode draad in dit programma is het water in de stad: de grachten, achtergrachten en zijlen, de doorvaarbaarheid met werkende sluizen en bruggen. De stad staat
nu nog op veel plekken met haar rug naar het water toe; dit plan zal er toe bijdragen
dat de stad zich weer naar haar oorsprong, het water, toekeert.
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‘Oranje boven, de keezen in de goot’:
oproer in Gouda in september 1787
Wim Knoops

Aflevering 2
In de vorige Tidinge verscheen de eerste aflevering van een artikel over een oproer
in 1787 van prinsgezinden, die maar al te graag rekeningen vereffenden met patriotten, die zich tegen prins Willem V en dus Oranje hadden gekeerd. Een Pruisisch
leger, dat de prinsgezinden te hulp was gekomen, schiep volop de mogelijkheid
voor een afdoende wraakactie. Hier het tweede en laatste deel van een bijzonder
document.

Planmatige aanpak
Reeds eenige weeken voor de omwenteling had men bespeurd dat aan de waterkant op
de gragten en in de straaten op de kleine steenen ooveral de klinkers waaren opgenoomen en gaaten gemaakt, voor alle de huijzen van zoodaanige persoonen welke maar
eeven bekend stonden als leeden der Vaderlandsche Societeit of van het Genoodschap:
deze gebeurtenisse door het officie spoedig ontdekt, en door het zelve aan burg:[burgemeesters] daar van rapport gedaan zijnde scheen niet van dat belang te zijn dat fabriekmeesteren voor het herstellen dier gaaten spoedige zorg droegen dog bleek nu juist het
teeken te zijn geweest waar aan men bij dag die huijzen onderscheiden konde welke de
plunderzugt ten doel stonden te worden, terwijl bij avond nog andere teekenen hier toe
behulpzaam waaren.1
Men heeft dikwerff opgemerkt dat de heevigste onweersbuijen veeltijds worden vooraff
gegaan door eene doodelijke kalmte, en met dies te meer geweld uijtbarsten naar maate
die stilte in eene grootere trap word bespeurd. Even zoo was het thansch ook hier geleegen, den dag begon reeds ten eijnde te loopen, en de laatste tijd wierd grootendeels
besteed aan het verbrijzelen en verder vernielen der halff in stuk geslagene meubilair
goederen welke uijt de geplunderde huijzen waaren op het Marktveld door den anderen
gesmeeten, hier meede scheen men de aan het bedaren gerakende woede geheel gekoeld
te hebben, tot dat eindelijk de duijsternis een nagt aanvoerde, zwanger van de schandelijkste wanbedrijven, welke nauwlijks door de woeste volkeren veel min door burgers
en ingezeetenen tegen hunne medeburgers en stadsgenooten, zoude gelooven bedreven
te kunnen worden.
Het aanzienlijker en gemeene grauw nu door de buijtenlieden en zeer veel schippers
knegts der Zeeuwsche en andere scheepen, gesterkt, en door zuipen en zwelgen meer
aangezet, verdeelde zig in verscheiden hoopen door de geheele stad; als dezer hoopen
wierden meestal door hoofden aangevoerd, en door dezelve met zeekere teekenen
onderrigt welke huijzen al, welke niet, welke veel, welke min moesten geplunderd worden, in welke men slegts glaazen inslaan off geheel niets zoude vernielen waar voor men
verzekert dat zij zelfs met goude rijders en andere specien rijkelijk zijn beloond geworden, deeze teekenen wierden dan eens door de hoofden zelver met de stokken welke zij
als een stok van commando droegen, dan eens door het ligten off neerlaaten [van] flambouwen tot gebruijk der patrouilles geschikt, gegeeven en het is aan het kwaalijke geeven of begrijpen van deeze teekenen toe te schrijven, dat sommige glazen bij den predikant Metske, bij den burgerm: De Moor en diergelijke bij ongeluk zijn ingeslaagen,
welke huijzen voorzeeker anderzints geen gevaar zoude hebben geloopen om eenige
Tidinge van die Goude

9

schaade van deeze hoopen volks te ontvangen.2

Het huis van De Lange van Wijngaarden
De woede van een groot aantal deezer zich noemende voorstanders van het huijs van Orange, was boven al teegen het huijs en de
goederen van den heer De Lange van Wijngaarden den pres:
scheepen der stad Gouda, mitsgaders commandant van
Goejanverwelle Sluijs ten tijde dat de princes van Orange aldaar
was heen geleid, men begon met het inslaan der kostbaare spiegelglaasen en het openbreeken en stooten der deuren: de clercq
der secretarije Jan Polijn bragt hier van de eerste tijding in het collegie van den magistraat, en gaff te gelijk te kennen dat eenige
schutters bereid scheenen om met ernst den verdere voortgang der
verwoesting paal en perk te stellen, ja zich ten dien eijnde op het
Dominee Dirk Joan Metske.
voorplein van het raadhuijs werkelijk aanbooden, ’t collegie van
Gravure I. Berkhey.
den magistraat verscheen hier op oogenblikkelijk op het boovenste
plein en de zich aanbiedende schutters hebbende doen koomen
tot bij de steenen trap, sprak de bailliuw dezelve namens boovengem[eld] collegie op eene zeer eenvoudige dog tevens zeer ernstige
wijze aan, dezelve kortelijk de gevolgen welke eene diergelijke verwoesting als zij voor hunne oogen zaagen voor hun zelver, voor
hun dierbaarste panden en goederen noodwendig na zig sleepen
moest, en hun aanmaanende om met kragt het geweld daar te keer
te gaan, waar de zagtheijd niets meer konde uijtwerken; dit wierd
door alle de zich daar bevindende aangenoomen, en een der
scheepenen, nog iets tot appuij van het boovengemelde, hier bijgevoegd, en hun aangemaand hebbende om alle moogelijke moeijte
met het nodige menagement in het werk te stellen, wierden ongeMr. C.J. de Lange van
veer 36 à 38 schutters opgeteekend, en meest door den vendrig
Wijngaarden. Portret uit een
Kumsius van dezelve een lijst geformeerd. Onder dit werk riepen
pentekening door Leonard
de meeste dat zij geen officieren, geen brood off geen drinken hadVenroy (1734-1808). Foto’s:
den, voor het laatste wierd oogenblikkelijk gezorgd en aangaande
museumgoudA.
het eerste declareerden de heer bailliuw, dat hij zelve zich bij hen
voegen, en nog andere officieren zoude meede neemen, na dat met
dit alles bijna een half uur verloopen was had men een ronde van 32 man gereed om
naar het huijs van de hr. De Lange te trekken. Aan het hoofd van dezelve stelde zig de
bailliuw, de capt. De Man, de vaandrich Van der Burch, en twee onderofficieren, terwijl
deeze dezelve in twee pelottons verdeelde, bood zich nog een hoop van ruim 50 andere
schutters aan, veelal van het gemeenste soort, om zoo als zij zeide de stad te defendeeren. Men had liever zich met de eerstgenoemde van welke sommige het meer ernstig
dan van te vooren scheenen te meenen, vergenoegd ende trachte deeze laatste op het
Marktplein bij den ander te houden, dan zij zulkx bemerkende drongen na booven, zoo
dat men de partij koos om hun kortelijk hun pligt voor oogen te houden en hun in het
corps de guarde onder directie van andere officieren te plaatsen. De bailliuw trok vervolgens zelve naar het huijs van de heer De Lange staande op de Westhaven aan het
hoofd der boovengemelde ronde, om zoo veel moogelijk het zelve te behoeden. Voor dit
fraaij gebouw was eene talloose hoop graauw saamengevloeyd en een meenigte reeds
van binnen beezig met het vernielen der kostbare meubilen, tapijten, behangsels, houtwerk niet alleen in de beneeden vertrekken, maar zelves tot op de boovenkaamers waar
in zeekere Frans Hartman, voorheen als lijffknegt bij gemelden heer gediend hebbende
en kort voor de omwenteling nog aanmerkelijke diensten van dezelve genooten hebben-
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de zig zeer dapper heeft gekweeten, hebbende niet alleen aanwijzing gedaan van de
geheime plaatsen van dat huijs en het
graauw gebragt waar de beste meubilen, silverwerk etc. stonden: maar is zelfs een der
voornaamste in het aan stuk slaan en ruineeren van dezelve geweest, ook zegt men
dat zeekere schrijnwerker aldaar zeer veel
mahonie houtwerk in vroeger tijd door hem
zelve gemaakt heeft aan stuk geslaagen,
zijnde de straat en stoep zodanig opgepropt
dat men elkander verdrong, onder een aanhoudend gezang, getier en gevloek.
De bailliuw trad na het volk toe vergezeld
Westhaven 52, het huis van De Lange van Wijngaarden
van zekeren Zonnenberg, welke een der
waarbinnen de plunderaars danig tekeergingen. Foto: SAMH.
ijverigste was om het geweld te stuijten en
die veel invloed op de gemoederen scheen
te hebben; na den hoop een en andermaal te hebben vermaand en doen vermaanen om
ruimte te maaken, liet gemelde bailliuw het geweer vellen en drong er op in, maar
nauwlijkx waaren de schutters eenige passen voortgerukt, of zij draaijden, bij het volk
koomende, de geweeren zijdelings van het zelve aff, zich zorgvuldig hoedende van
iemand zelfs in het minste aan te raaken. Hier door echter kwam zoo veel ruimte dat
men de deur en de naatste vengsteren vrij kreeg, waarop een halve kring teegen het
huijs aangeslaagen en de schutters gelast wierden om den anderen met gevelde geweeren te blijven staan, ten eijnde aldus den toegang aff te snijden; dit verricht zijnde trok
de bailliuw met voorn: Sonnenberg en nog 6 schutters uijt de twee pelottons het huijs
in latende de overige onder commando der officieren met strikte last van niemand door
te laaten. Men ruimde eerst de voorkaamers van volk eenige wierden de deur uijtgeleijd,
en andere het vengster uijtgesmeeten, een dronken plunderaar wierd op de trap een
kaars uijt de hand genoomen, het eenigste ligt ’t welk men had en men verjoeg ze verders van booven en uijt het onderhuijs. Dan het duurde niet lang of teegen twee welke
verdreeven wierden kwaamen ses weederom van vooren af aan instuijven, ’t geen door
de stuk geslaagen raamen gemaklijk geschiede konde, Sonnenberg hier over teegen de
bailliuw klagende, begaff gemelde heer zich na buijten, en vond tot zijne grote verwondering dat de schutters in stade van hunne posten te bewaaren in teegendeel met
geschouderde geweeren troepsgewijze met den anderen stonden te praaten en het spel
aan te kijken zonder dat de officieren dezelve scheenen in order te kunnen houden;
zoo veel moogelijk de kring hersteld zijnde, keerde men andermaal terug in het huijs,
dog het duurde weijnig tijds off men zag het zelfde gebeuren, waarop de bailliuw terwijl
voorn: Zonnenberg en eenige anderen de luiken toesmeeten, naar buijten gaande zag
dat het grootste getal van schutters verloopen was, en dat ook het grauw weeder na
andere huijzen afzakte, de weijnige oovergebleevene schutters nauwlijks 6 of 7 in getal
verklaarden niets meer te kunnen uijtrichten zonder versterking.

Uitbreiding der plundering
De bailliuw alvoorens naar het raadhuijs te keeren, wierd nog onder het volk ’t welk
thans beezig was met de glaazen in de huijzen van den clercq Van Alphen, den predikant Willet, de kruijdenier Van Alphen, den clerq Van Spanjen en den hr. collonel
Blauw in te smijten gezien - dog zonder dat dezelve iets in staat was tot stuiting van dit
geweld uijt te richten - te min daar hier geen schutter te vinden was en de steenen ja
zelfs het geroofde zilverwerk als een hagelbuij oover de hoofden vloogen. Hier op
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henengaande en in het raadhuijs aangekoomen zijnde, gaf hij order dat een tweede
patrouille zoude affgaan, gelijk ook geschiedde dog welke spoedig daarna eeven onverigter zaake terug keerde, zelvs meend men met zeekerheid te weeten dat sommige
schutters aan een der officieren welke hun slegts met los kruijd wilde doen vuuren,
zulkx niet alleen weijgerden, maar dreijgde in zoodaanig geval op hem zelve het eerst te
zullen aanleggen. Bij den burg. Van Toulon waaren de plunderaars tot diverse reijzen
toe geweest een jonge, die kort na dien tijd zijn graf vond in den IJssel, en zeeker metselaarsbaas hakten de deur open, de gordijnen en andere meubilen wierden gestoolen
en aan stukken geslaagen, het dak agter van het huijs gehaald de wijn in de kelder deels
uitgezoopen deels aan stuk getrapt.
Bij den heer oud scheepen Van den Kerkhooven van Groenendijk ging het niet minder
ruuw en godloos toe, want in het geheele huijs zoo wel van binnen als van buijten was
niet een eenig raam heel, maar daarenbooven sloeg men ook aldaar de spiegels, lugters
en andere kostbare meubilen etc. aan gruijs, off smeet die in ’t water; men sneed beddens deekens, gordijnen, en wat dies meer is, met slaagers messen, door de knegt van
zijn buurman de vleeshouwer Grendel daar toe van huijs gehaald aan stukken, met den
wijn leefde men eeven als bij den hr. Van Toulon ja zelfs deed men op het vleesch dat
daar in huijs was zijn gevoeg.
Mevrouw de wed. Van der Does schoon nooijt tot de patriott: zaak behoord hebbende
wierd door een schutter, maar ook te gelijk een plunderaar genaamt, Van der Werff,
welke haar op zijn schoot nam, gedwongen om een glas wijn, vermengd met het bloed
dat uit zijne gewonde handen liep, op de gezondheijd van den prins van Oranje te drinken - de schutter Hermanus Hund wierd bij den chirurgijn Van Steel3 op het inslaan
der ruyten met zijn stadsgeweer betrapt, en ieder hoek der stad leeverde nieuwe toneelen van goddeloosheyd op.
Terwijl partij - nijd - en wraakzugt op deeze wijze op zommige plaatsen een gedeelte
der schutterij niet alleen werkeloos maakte, maar zelfs hun rol in de plundering deed
meede speelen, had de vrees eene geheele teegenstrijdige uijtwerking op een ander deel
van dat uijt een gescheurd lichaam. Zeekere Pieter Smaaling, knegt van de
Amsterdamsche volkschuijt, was die middag van laastgemelde stad ’t huijs gekoomen,
en aan den uijthoorn door de troupes van den Rhijngraaff aangehouden zijnde, en eenige detachementen onderweg vernoomen hebbende had den angst hem doen denken en
verspreidden, dat een gedeelte deese troupes op Gouda in aantogt waaren.

Paniek en toenemend geweld
Hier bij kwam het gerucht van het aanaderen van het burgerlegertje,4 dit gerucht
allengs van mond tot mond voortgaande was spoedig zoo ver aangegroeijd, dat men in
verbeelding een en ander reeds voor stads poorten zag. De capitein Bleuland wierd met
het bajonet op de borst gedwongen met een detachement schutters na de Potterspoort
te trekken, om daarna te verneemen; zekere Gerrit Hendrik Fortuin een der zich opgeworpenen hebbende hoofden der Oranje Partij, trok met eenige schutters een poort uit,
na dat hij zich alvoorens door dezelve plegtig trouw had doen sweeren, de kaptein
Griffioen wien men daar toe ook wilde dwingen, weigerde zulks volstandig, zeggende
dat het in hun macht stond hem ooverhoopt te schieten, maar dat hij zoo lang hij captein was, orders aan zijne onderhebbende schutters geeven, maar niet van dezelve wilde
en moest ontvangen. Spoedig bleek het dat deese gerugten ijdelen hersschenschimmen
waaren; en van deese vrees verlost ging men dies te geruster met de baldaadigheeden op
den voorigen voet voort, verscheijden huijzen aan verscheijden hoeken der stad wierden
door verscheijden troepen om ver gehaald, beschadigd en uijtgeplunderd, zonder dat
men zich aan iets stoorde, omtrent deesen tijd verscheen wederom Jan Pluim in de
magistraat (gelijk alle de hoofden des Oranje Partij gewoon waaren dien dag als het hun
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Potterspoort. Foto: SAMH.

geluste de zaal in te treeden) en verklaarde alles te doen wat hij konde om het geweld te
stuiten, dog dat het volk niet te houden was, dat het echter wel wat bedaaren zoude,
maar dat men zig niet verwonderen moest, dat het zoo gebeeten was, dat hij vreesde dat
het huijs van zekeren Bos pijpmaakers baas last zoude lijden, want dat deese Bos zeeker
kwaalijk hem Jan Pluim nog onlangs had gesprooken, de heeren Couperus,
Metelerkamp, Van den Kerkhooven en andere hem hier op te gemoet voerende dat het
zoo veel te meer dan zijn belangens waaren te zorgen dat men om zijnent wille niemand
op deese wijze benaadeelde, antwoorde voorn. Pluim dat hij wel zijn best deedt dan dat
het volk niet te houden was maar dat het eevenwel ook een slegte daad van gem[elde]
Bos was geweest zoo te spreeken voegende er eindelijk tot driemaal toe bij dat hij mijnheer den officier niet meer zoude raaden van het raadhuijs en onder het volk te koomen; dewijl zulks zeer gevaarlijk zoude zijn waarop
laastgem: hr: repliceerde zijn pligt zoo veel hij
konde te zullen volbrengen zonder zich door
vrees te laaten weerhouden; en ogenblikkelijk zich
hierop gereedmaakende om met een ronde aff te
gaan, wierd hij door den hr. Van Eijck en
Metelerkamp wederhouden, welke zulks volstrekt
niet wilde dulden zeggende zelvs te zullen medetrekken; gelijk zij ook ongeveer ten twaalff uuren
des nagts deden, met zich nemende de hr. Van
Teijlingen, en trekkende van het raadhuijs langs
de Westhaave voorbij het huijs van de heer De
Lange en oover de Utrechtsche Brug bij de
Oosthaaven terug keerende voorafgegaan en
gevolgd wordende door flambouwdragers en
toortsen.
De bailliuw hier op na het vertrek van de bode
van het stadhuijs gegaan zijnde vond aldaar onder
anderen den secretaris Van der Burch en de lijffknegt van de hr. burger.m. De Meij, en kort daar
Dominee Jan Arent Smit. Gravure J. Kobell.
na zag men gemelde hr. afkoomen verkleed in de
Foto: AHGG.
jas van voorn. knegt, en deszelfs hoed opgezet
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hebbende, & verzeld van de bode Van de Pol het raadhuijs aftreeden, gaande de
Oosthaaven op; bij het huijs van mevrouw de wed. Boon ontmoetede hij de ronde, uijt
en agter welke de glazen wierden ingesmeeten in het nieuwe societeits huijs bij de pred.
Smit gem. hr. ging hier een oogenblik in huijs en kort daar op bij mejuffr. de wed. Van
Vliet, alwaar de vrouw van de heer collonel Blauw zich bevond, vervolgens langs de
Spieringstraat en Minderbroeders Steeg zich even bij den heer Lestevenon en in zijn
eigen huijs begeeven hebbend volgde hij voorsz. ronde na, welke nu pas tot op de
Westgouwe bij het huijs van den pijpmaaker Van Leeuwen was geavanceerd, denkelijk
met oogmerk om dus onbekendt zoo als hij zich verbeelde te zien of deese heeren,
welke de schutters aanvaarden en bij dezelve mooglijk meer vertrouwen hadden ten
minste niets verdagt waaren bij den boovendrijvende partij, met meer vrugt dan hij de
plundering konde doen ophouden.5 Het tegendeel bleek nogtans behalven het inslaan
der glaazen in verscheijdene huijzen, was off wierd alles bij voorn. Van Leeuwen geheel
vernield en uijtgeplunderd, de pijpen aan stukken geworpen, de pijpmaakers schroeven
en ander gereedschap, ja ook de meubilen wierden in het water geworpen, ja het hulpmiddel zoude hier erger geweest zijn dan de kwaal zelver, want een flambouwdraager
staande kort bij de hr: Metelerkamp stak onder voorwendsel van te ligten de flambouw
teegen het boovenbind der deur zoodanig dat er een gat in brande, eindelijk het zij
door de poogingen dier heeren het zij omdat er niets meer te vernielen overbleef verliet
men daet huijs om nieuwe voorwerpen van plundering op te zoeken.
Bij den kruydenier Mullart, wierd olie, stroop, garst en andere eetbaare waaren langs
den grond vertreeden en op de stukken geslaagen vaaten baldaadig door het volk
gedanst. Het huijs van den heer oud bailliuw Plemper van Bree was reeds van glaazen
beroofd en zoude naar allen schijn voor het grootste gedeelte zijn omver gehaald geworden zoo niet de zorg der twee dienstboode voor de goederen van hun afweezende heer
welke ter vergadering van de O[ost] I[ndische] Comp[agnie] als bewindhebber weegens
deese stad zich te Amsterdam bevond, veel kwaad door het sluijten der binnendeuren
had voorgekoomen. Bij den pijpmaaker en coopman Verzijl wierdt in het huijs ook alles
geruineerd. Het huijs van den timmerm. Meurs staande op de Oost Gouwe was insgelijks van binnen deerlijk verwoest en de goederen in presentie van deszelfs huijsvrouw
die niet uijt haar huijs had willen gaan, omringt van eenige onnoozele kinderen aan
stuk geslaagen niet teegenstaande het zelve omringd en vervuld was van schutters, eindelijk egter verliet de woeste hoop zonder egter de handen aan gemelde vrouw off kinderen geslaagen te hebben het huijs, terwijl men den hr. Metelerkamp het laast de deur
zag uijtkoomen en het volk er uijtdrijven.

Patriotten ontvluchten de stad
Men verzeekerd dat de bailliuw na hier eenigen tijd onder het volk gestaan en dat alles
gezien te hebben, alleen terug is gekeerd op het stadhuijs en zich van zijne geleende
kleederen ontdaan hebbende in de magistraats vergadering heeft gedeclareerd, dat hij
door zijn eigene oogen zedert dien geheele dag en nagt en door anderen ontwijffelbaare
berigten, welke zijn correspondentie hem had gesuppediteerd, volkoomen overtuijgd
zijnde van de onmoogelijkheijd om de lang beraamde plundering6 op te doen houden
voor en aleer het plan ter uijtvoer was gebragt, en daarenbooven geheel ontbloot van
alle soutien zoo wel van dienaers als schutterij niets meer zoude uijtvoeren, dat hij echter bereid was alles op nieuw te waagen indien men maar eenig middel wist aan de
hand te geeven, ’t geen hij eevenwel niet geloofde dat thans moogelijk zoude weezen,
hierop geen voldoenend andwoord off liever geheel geen andwoord bekoomende,
declaareerde hij alverder dat hij in een volstrekt regeeringlooze stad alwaar het grauw
meester was, en de regeering alle stem verlooren had, en niet konde terug krijgen
alwaar zelfs geen gereguleerde vergaadering meer konde gehouden worden, alwaar ein-
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delijk het tijdstip gekoomen was ’t
geen hij zoo dikwels had voorspeld, nog zijn persoon, nog zijn
caracter meer konde waagen aan
de insolentie van een opgeruijd en
woedend canaille, veel min afwagten dat hij officier van de graaffelijkheijd van Holland zijnde, door
troupes eener vreemde moogendheid deeze stad tot een conquete
dier moogendheijd zag maaken,
dat hij echter bereid was op het
eerste ontbod zoodra deese de stad
geruimd mogte hebben weeder te
keeren dat hij voorts raadde aan
die geenen welke wisten dat zij van
de wrok van het gemeen iets te
vreezen haden, op hunne hoede te De Tiendewegspoort. Foto: SAMH.
weezen en zich niet vrugteloos te
waagen.
Men zag voorts voorn. heer bailliuw nog verscheidene reijzen op het Plein en in de
raadkaamer gaan, tot dat hij zich eindelijk met den heer scheepen De Kets Houtman en
captein Griffioen van het stadhuijs af en de Thiendewegs Poort uijt begaf; zoo als van
achteren bleek tot aan het buijten verblijff van den heer Griffioen van waar de voorn.
heer Couperus & De Kets, vervolgens eerst op Rotterdam, en daar na op Amsterdam
vertrokken: zijnde de tijd deezer retraitie even oover drie uuren des dingsdags morgen,
buijten en behalve welke heeren zig ook nog verscheijdene andere zoo regenten als burgers die bij het gemeen in haat waaren, en op geen soutien der regeering die zoo als
gebleeken is niets te zeggen had, konden hoopen uijt de stad geretireerd hebben om de
woede van het canailje voor welke zij zig niet vijlig achtede te ontwijken, en waar in
sommige nimmer sommige lange daarna zijn geretourneerd.
Nauwlijks waaren de drie gemelde heeren vertrokken off het gerucht verspreidde zich
dat dezelve waaren heengegaen om het vliegend leeger in te haalen,7 en zoodra zulks
binnen de tijd van 1 of 2 uuren, door de gantsche stad was verspreid geworden veroorzaakte de schrik gepaart met vermoeidheijd en dronkenschap dat men eindelijk een
einde maakte aan de verwoesting en vernieling van die dag en nagt terwijl een aantal,
zich aan de regeering adresseerde, schreeuwende om geweeren om in staat gesteld te
worden, om zoo als zij het noemden, teegen de patriotten de stad te defendeeren. Gelijk
dan ook zeer spoedig op order der magistraat een aantal der, van de patriotten geremoveerde geweeren aan allerleij soort van volk wierd uijtgegeeven; nieuwe werktuijgen om
geweld en onderdrukking voort te zetten in handen van verwoede en aangehiste hoopen
uijt het gemeenste slag van ingeseetenen, welke tot dit tijdstip zich al zeedert lange hadden voorbereid.

De magistraat capituleert
De leeden der magistraat resolveerden in tussen zig aan de regeerende hertog van
Brunswijk, commandant en cheff oover de in de Republiek zig bevindende Pruississche
troepen te adresseeren: en zonden werkelijk een comisie naar Schoonhooven aan dezelve, alwaar hij oover Gorinchem welke stad zich wilde defendeeren, dog na dat er reeds
door eenige ingeworpene bomben brand was ontstaan, genoodzaakt was zich oover te
geeven, met een groot aantal troepes was binnen gemarcheerd, met verzoek dat zijn
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excellentie de goedheid geliefde te hebben, om eenige troepes naar deeze stad te zenden, om was het mooglijk dezelve voor verdere plunderingen en verwoestingen te
behoeden.

De balans
Uijt al het voorgemelde nu, zoowel als uijt zeekere lijst van huijzen welke tusschen den
17 en 18e september 1787 geheel, welke gedeeltelijk, en welke alleen maar glaasen zijn
ingeslaagen te vinden onder de bijlaagen no. 1 is duijdelijk gebleeken dat de gepasseerde dag en nagt is doorgebracht met het pleegen van allerleij geweldenarije als ontwaapenen, plunderen, glaasen inslaan, steelen rooven en vernielen van het goed en geld hunner medeburgeren, en dat wel door lieden zie bijlaagen no. 28 dewelke insgelijks volgens een daar van geformeerde lijste, op welke men buijten het gemeenste slag van
volk, niet alleen zodanige personen voorheen bekend onder den naam van ordentlijke
geseeten burgers maar zelfs zeer fatsoenlijke en gestabileerde famillien bevind, bekend
zijnde onder aan schoon schijnende glimp voorgaave getrouwe voorstanders te zijn van
het huijs van Oranje dog dat dezelve de grootste vijanden van dat huijs zijn geweest, zal
niemand die eerlijk denkt met mij in twijffel trekken, noemende het voorengaande en ’t
geen in ’t vervolg nog gebeurd is, niet anders dan een geoorloofde vrolijkheijd en dat,
daarmeede de oude constitutie hersteld, en de prins tot het voorige gezag en luister was
gebragt geworden.
Jammer is het dat men niet kan onderrigt worden van de verscheijdene gebeurtenissen
in die dag en nagt in de kamer der magistraat dewelke van ’s maandags ’s morgens ten 9
uuren tot des woensdags avonds om tien uuren zonder intermissie zijn vergaaderd
geweest, voorgevallen, als welke zeekerlijk voor een groot gedeelte zeer aanmerkelijke
stoff ter ooverweeginge zoude opleeveren.
[Einde van het verslag van de onbekende auteur, 36 geschreven blz. in totaal omvattend. Dan volgt tot slot op blz. 37 nog een aanvulling, en wel van de hand van Jan
Couperus zelf.]

Epiloog van Jan Couperus
Bij gelegenheid der plundering van het huis van den tabaksverkoper Verzijl op de
Tiendeweg viel met mij iets voor, ’t geen door den steller van dit verhaal niet naauwkeurig is opgetekend; ongaen9 om deszelfs merkwaardigheid echter verdient bekend te zin.
Na dat ik, als bailliuw, mij naar dat huis had begeven, en deels met geweld deels door
zagtheid het gemeen er uit was verdreven, wierdt het volk van agteren op gedrongen en
omcingelden mij niet ver van de waterkant, op de zoogenaamde Zevenstraat. Ik zag het
oogenblik dat men mij in de gragt zoude werpen, en stond in beraad of ik mij door
goede woorden zoude redden, of den degen trekken en pogen om er mij door te slaan;
ik beproefde eerst het eerste, en zeide onder anderen, dat als ik iemand hunner reden
had gegeven om mij te mishandelen, en het om mijn leven te doen was, dan zulks hun
geen moeite behoefde te kosten daar ik in hunne handen was en den dood niet vreesde;
en zoo vervolgens. Dit scheen eenigen indruk te maken. Maar op eens opent zich de
hoop volks en een grote vrouw in een gescheurd wit jak, zonder muts, met loshangende
haren vliegt toe, valt mij om den hals, neemt mij onder den arm, en schreeuwt het volk
als magt hebbende toe dat zij den eersten die de handen aan den officier durfde slaan
de oogen uitkrabben en vertrappen zoude; niemand bewoog zich en ik ging in triumph
met mijn geleidster agter de kerk om naar ’t stadhuis zonder door iemand gevolgd te
worden.
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Hier volgde een zamenspraak.
Ik: Wel vrouw wie ben je dat je zoo veel
belang in mij stelt.
Zij: Wel ken je me dan niet, ik ben Lijs
Bul uit het klooster. De steêhouwer had
mij beboet voor 3 drie guldens en ik had
geen drie duiten. Doe ging ik na jou toe,
en je schold ze me kwijt; maar dreigde
me dat as ik ’t weêr daên je me op
water en brood zou zetten en daar ben
ik je nog dankbaar voor; dat vee mot
voor de duivel geen hand aan je slaan,
of ik verniel ze.
Ik bedankte de vlashakelaarster Lijs
Bul,10 die mij nog beloofde haar
invloed ten goede te gebruiken en
kwam veilig op ’t stadhuis.

Korte Groenendaal 25 waar de vlashekelaarster Lijs Bul
woonde. Het huis zal er toen ongetwijfeld geheel anders
hebben uitgezien. Foto: H. van Dolder.

Deze vrouw heeft zich daar na wel
gedragen, heeft een fornit winkel in
de Korte Groenendaal en ’t gaat haar
goed terwijl de meeste hoofden der
plunderaars eene geweldige dood
hebben ondergaan of verongelukt
zijn.11
J[an]: C[ouperus]:

Noten
1

2

3

3
4
5
6

Uit deze alinea blijkt dat de nachtelijke plundering geen spontane uitbarsting van volkswoede was, maar
in de dagen voorafgaand aan de 17e september zorgvuldig was voorbereid door de leiders van de
Oranjesociëteit.
Ook uit deze alinea blijkt dat achter de ogenschijnlijk chaotische plunderingen en verwoestingen een
strakke organisatie school. In de nacht van 17 op 18 september 1787 werden 52 huizen geplunderd, en
bij 209 de glazen ingeslagen. Het is opmerkelijk dat bij deze nachtelijke, grootscheepse actie, uitgevoerd
door honderden personen in alle delen van de stad, en daarin alleen bijgelicht door toortsen en flambouwen, slechts op vijf van de 209 adressen ‘bij abuis’ de glazen werden ingeslagen. Bij een spontane, ongeleide uitbarsting van volkswoede zou dit, zeker in het midden van de nacht, onmogelijk zijn geweest.
Op 15 februari 1788 stuurde de Goudse patriot Hillebrand van Rossen een brief naar De Lange van
Wijngaarden, waarin hij, terugkijkend op de gebeurtenissen van maandag 17 september 1787, beschreef
hoe de aanvoerders of commissarissen van de Oranjesociëteit de plunderingen leidden, en daarnaast aangaven bij wie er geplunderd moest worden, en zelfs in welke mate. Een citaat uit deze brief: ‘Frederik
van der Hoeve en Fortuijn met 16 man in het geweer, zogenaamde burgers, heeft het Sijn gegeven om te
plunderen. Van der Hoeve hadt een flambouw in de hand, en kwamen van Potterspoort afmarseeren, en
voor Blanket zijn huijs, hielt men halt, stak de flambouw omhoog draaide zig een rond, en marseerden
weer voort. Zo ook bij de heere Verzijl, Mullart, Plemper en Van Leeuwen en ogenblikkelijk ging men
aan het Glazen in slaan en plunderen, bij dominee Bessan stak men de flambouw eens op en neer, en
daar wier wat minder gedaan, dit was het Sijn’.
Jacobus van Steel, chirurgijn.
Dit gerucht dook enige malen op, en veroorzaakte dan steeds verwarring. Het zou dus om een patriottisch legertje gaan. Zie ook verderop in de tekst.
Inhoudelijk een lastig te duiden zin; ook grammaticaal moeilijk te volgen.
Nogmaals verkondigt hier de onbekende auteur dat de plundering een goed voorbereide operatie was.
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Dit gerucht was feitelijk ongegrond, maar helemaal onlogisch was het toch niet. Het vliegend leger, met
daarin een fors Gouds contingent van 40-50 man, bevond zich op dat moment bij Vlaardingen. Er is een
verslag van De Lange van Wijngaarden, de commandant van dit contingent, bewaard gebleven (bron:
Nationaal Archief, Collectie Dumont-Pigalle, bundel R), waarin hij noteerde: ‘Smaandags den 17 september smorgens de tijding van het overgaan der stad Gorinchem aan de Pruisschen wordende bevestigd,
vermeerderde de samenrottingen, en stonden er over al in de stad hoopen volks om het oog op de huisen der patriotten te houden, en verspreide de vrees en het gerugt zig, dat men de huisen derzelven
wilde plunderen, ter dier tijd waren er veele leden van het Goudsche Genoodschap in het Burgerleger
ten getale van bijna 50, en 30 te Goejanverwellen Sluis in bezetting, van welken de commandant met 40
man op die tijd terstond op het bekomen berigt, dat het te Gouda zoo slegt gesteld was van Vlaerdingen
na Gouda op marsch was gegaan om de daar zijnde leden van het genoodschap te hulp te komen en te
versterken, dan ten 7 of half 8 uuren te Rotterdam komende, en door den bailliuw van die stad gewaarschuwd werdende, dat de Pruissen reeds aan deeze zijde van Schoonhoven waren en de plundering te
Gouda reeds aan de gang was, staakte hij op raad van den zelven bailliuw en van eenige officieren der
schutterij zijne verdere marsch, en vereenigden zig weder met het Burgerleger te Delfshaven’.
Het feit dat Couperus zijn weg over Rotterdam koos moet waarschijnlijk het gerucht veroorzaakt, of versterkt, hebben.
8 De twee genoemde bijlagen ontbreken. Maar uit andere bronnen zijn de adressen van de geplunderde
huizen, alsmede van de huizen waarvan de glazen werden ingeslagen, bekend. Ook de namen van de
plunderaars zijn bekend. SAMH, AC 200, Collectie Varia, inv. nrs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 294, 521, 522,
523, 524.
9 ‘Ongaen’, onbekend woord. Betekent wellicht zoiets van: ‘hetgeen’.
10 Is Lijsbeth/Lijsie Nieuwenhuijsen, in 1777 gehuwd met Dirk Bul, een opperman / turfopdrager aan het
stadhuis. In 1787 woonden zij met hun gezin aan het Lombardswatertje. Dirk Bul was lid van de
Oranjesociëteit, en was, samen met zijn vrouw, actief betrokken bij de orangistische plunderingen van
september 1787.
11 Deze laatste opmerking is onduidelijk. Voor zover bekend zijn hier geen bewijzen voor. Temeer vreemd
is het dat deze opmerking wordt gemaakt slechts een maand na de plunderingen. Van doden is niets
bekend.
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Goudana, een nieuwe artikelenreeks
Introductie: De lasten en lusten van het verzamelen van Gouds drukwerk
Paul H.A.M. Abels

Geïnteresseerden in de geschiedenis van Gouda zijn doorgaans ijverige lezers. Maar verschillende van hen zijn ook gepassioneerde verzamelaars. Tijdens de zaterdagse diensten van ‘die Goude’ in het
oude stadhuis melden zich dikwijls Gouwenaars en oudGouwenaars die stad en land aflopen om alle geschriften in handen
te krijgen die over Gouda verschenen zijn. Zij streven ernaar om de
inmiddels 31 delen tellende serie ‘bijdragen van die Goude’ compleet te krijgen of speuren naar dat ene ontbrekende geschriftje in
hun verzameling gidsen over de gebrandschilderde glazen in de
Sint-Jan. Een bijzondere categorie vormen de verzamelaars van
Gouds drukwerk; boeken, pamfletten, kranten en prenten die zijn
vervaardigd door Goudse drukkers en uitgevers. Zij letten vooral op
het zogeheten ‘impressum’ van een boek of ander drukwerk, dat wil
zeggen de vermelding van Gouda of de naam van een Goudse drukker op de titelpagina of elders in een werk.

Vignet bij de serie: drukkersmerk dat de Goudse
boekdrukker Jasper
Tournay gebruikte na
zijn terugkeer als boekdrukker naar Gouda.
Het laat vrouwe Fortuna
zien, staande op een bol.
De spreuk in het randschrift (Spero Fortunae
Regressum - Ik hoop dat
het geluk terugkeert)
zou ook een wederkerend
motto kunnen zijn voor
de boekverzamelaars.

Drukwerk over of uit Gouda wordt in vakkringen van historici, bibliofielen en archivarissen aangeduid met de verzamelnaam Goudana. Zo heeft
het Streekarchief Hollands-Midden een indrukwekkende verzameling
oude en moderne Goudana. Maar er zijn ook vele particulieren die
inmiddels een kleine of grotere collectie Goudana bijeen hebben
gesprokkeld en voortdurend met nieuwe aanwinsten trachten uit te breiden. Het opbouwen van een dergelijke verzameling is een tijdrovende
aangelegenheid, vergt speurzin en kan in financieel opzicht behoorlijk in
de papieren lopen. De handel in antiquarische boeken kent haar eigen
spelregels en eigenaardigheden. Ook zijn er geen vaste normen voor het bepalen van de
waarde van een boek. In de kern is een boek waard wat de gek ervoor geeft. Toch zijn
er wel enige uitgangspunten die houvast kunnen bieden, zoals de zeldzaamheid van een
werk, de staat van het binnenwerk en de omslag van het boek (uiteenlopend van uitmuntend tot armzalig), de kwaliteit van het drukwerk, de populariteit van het thema en
de volledigheid. Zeker oude boeken met kaarten en prenten zijn vaak incompleet,
meestal omdat een handelaar het plaatwerk eruit gehaald heeft voor de losse verkoop.
Het totaalbedrag dat hij kan ‘vangen’ bij de verkoop van losse prenten overstijgt niet
zelden het bedrag dat gevraagd wordt voor een boek in complete staat.
De opkomst van internet heeft ook zijn effecten op de mogelijkheden voor verzamelaars
van Goudana. De sites van antiquariaten en veilinghuizen maken het mogelijk bijzondere Goudse drukken tot in de verste uithoeken van de wereld vanachter de PC op het
spoor te komen en te bestellen. Ook biedt de digitale snelweg de mogelijkheid om redelijk eenvoudig aan prijsvergelijking te doen. Keerzijde hiervan is dat de mogelijkheid tot
‘buitenkansjes’ ook kleiner is geworden, omdat handelaren via internet eenvoudiger tot
prijsbepaling kunnen komen en het aantal potentiële kopers vele malen groter is.
In deze nieuwe artikelenreeks ‘Goudana’ probeert de redactie van de Tidinge verzamelaars van Goudana en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden welke interesTidinge van die Goude
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sante oude boeken en ander drukwerk uit en over Gouda zoal op de markt komen. Met
name bijzondere stukken zullen daarbij onder de aandacht gebracht worden, waarbij
ingegaan zal worden op de inhoud van de geschriften en de achtergronden van de
schrijver(s) en drukker(s). Uiteraard zullen ook de prijzen die ervoor gevraagd en
betaald worden, waar mogelijk vermeld worden. De redactie stelt tips of signalementen
van de lezers uiteraard zeer op prijs (e-mail: pibo@kabelfoon.nl).

1. Een gewilde Goudse emblematabundel
Van de zestiende tot ver in de achttiende eeuw waren emblematabundels zeer geliefd in
de Nederlanden. Emblemata is het meervoud van emblema, een zinnebeeldig plaatje
met motto en bijschrift. De boodschappen die op deze wijze werden verbeeld waren
doorgaans moralistisch van aard. Sommige van deze teksten werden in de Nederlandse
taal uitgegeven, zoals in de emblematabundels van ‘vadertje’ Jacob Cats. Binnen de
gestudeerde elite vonden echter ook diverse Latijnstalige emblematabundels gretig
aftrek. Hierin waren de thematiek en het tekstgebruik doorgaans ontleend aan klassieke
auteurs uit de oudheid. Een van de vroegste en belangrijkste emblematabundels die in
de Republiek verscheen, is geschreven door een Goudse regentenzoon en werd ook
gedrukt in Gouda. Voor verzamelaars van Goudana is dit boekwerkje dus in dubbel
opzicht begerenswaardig. Omdat het genre, met name vanwege de vele gravures, bij
verzamelaars zeer gewild is hangt er echter een stevig prijskaartje aan. In de eerste aflevering van deze reeks wordt ingegaan op de achtergronden van het boek en de schrijver.
Aan het eind wordt een indruk gegeven van de marktwaarde, die bijzonder hoog is.
Maar er is ook een troost voor de verzamelaar met een kleine beurs.

De auteur
Het boekje dat hier centraal staat, draagt als titel Emblemata Florentii Schoonhovii I.C.
Goudani, Partim Moralia partim etiam Civilia. Het impressum op de titelpagina geeft aan
dat het boekje is uitgegeven door Andreas Burier in 1618 (‘Goudae, Apud Andream
Burier. M.D.C.XVIII’). De in de titel genoemde auteur, wiens konterfeitsel ook aan de
lezers getoond wordt door middel van een in het boekje opgenomen gravure, is
Florentius of Floris van Schoonhoven. Schoonhovius, zoals de gelatiniseerde versie van
zijn naam luidde, werd in 1594 in Gouda geboren als zoon van Dirck Jacobsz. en Niesje
Verharst. Zijn vader had zich na diens huwelijk met deze Goudse regentendochter rond
1590 vanuit Schoonhoven in Gouda gevestigd en maakte daarna snel politiek carrière.
In 1611 bracht hij het tot burgemeester, doch met de wetsverzetting (staatsgreep) van
prins Maurits in 1618 verloor hij zijn plaats in de vroedschap.
Zoon Floris bezocht de Latijnse school in Gouda,
waarna hij zich in 1611 op 17-jarige leeftijd liet
inschrijven aan de universiteit van Leiden als student
filosofie. Hij bekwaamde zich daar ook in de rechten
en sloot zijn studie in 1614 geheel in stijl van zijn
stand af met een zogeheten ‘grand tour’ langs universiteiten in het buitenland. Bekend is dat hij zich op
23 september van dat jaar liet inschrijven in Orléans
en precies drie maanden later in Angers.1 Na terugkeer in zijn vaderstad trad hij in 1616 in het huwelijk
met Anna Thomasdr. uit Haastrecht. In een ‘geslachtsHet pand De Wilde Man aan de Westhaven 40,
register’ dat bewaard is gebleven in het Streekarchief,
het woonhuis van Florentius Schoonhovius.
noteert zijn vader in dat jaar trots dat Floris en Anna
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‘hebben den anderen beslaepen den 7e augusty op myn achtercaemer naest de
Wildeman’. De Wilde Man is het fraaie zeventiende-eeuwse woonhuis aan de Westhaven
40, met in de gevel nog het familiewapen, waar het echtpaar zijn intrek zou nemen. In
de daaropvolgende jaren kreeg het stel twee dochters (Margrieta en Agniesgen) en een
zoon Jacob, die al na acht dagen stierf.2
Floris Schoonhovius stond volgens de Goudse geschiedschrijvende pastoor Ignatius
Walvis bekend als iemand die neigde tot stilte en eenzaamheid.3 Reeds jong etaleerde
hij zijn dichterlijke talenten, want in 1615 zou naar zijn eigen zeggen een bundel
gedichten (‘Poemata’) van zijn hand het licht hebben gezien. Hiervan is op dit moment
geen enkel exemplaar meer bekend. In een uit 1933 daterende Literaturgeschichte van G.
Ellinger komt niettemin een bespreking voor van dit werk. Hieruit blijkt dat de gedichtenbundel drie ‘boeken’ bevatte met als titel ‘Carmina’ en verder odes op de Ware Adel,
Geluk, Notwendigkeit, Lot, Vorming, Hinfälligkeit des Menschen. Daarna volgden een
cyclus van ‘Amores pastorales’ in veertig gedichten en zes gedichten ‘nach Art der
Bucolica’. De bundel werd afgesloten met twintig ‘boetehymnes’. Ellinger bestempelde
Schoohovius werk als verdienstelijk, maar toch tweederangs.4
Wel overgeleverd is dus de emblematabundel van Schoonhovius, die in 1618 van de
persen kwam (het voorwoord is gedateerd op 1 maart). De auteur moet op dat moment
reeds beseft hebben dat hij en zijn familie aan de vooravond stonden van grote politieke
en religieuze veranderingen. De omwenteling van hetzelfde jaar bracht een nieuwe elite
op de kussens en maakte een einde aan de heerschappij van de in grote meerderheid
remonstrantsgezinde Goudse regentenklasse. Ook in kerkelijk opzicht maakte Gouda
een ommezwaai mee; de rekkelijke remonstranten werden uit de Sint-Jan gejaagd en
moesten plaatsmaken voor steile calvinisten. Het ligt voor de hand te veronderstellen
dat deze ontwikkelingen in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de overgang van
Floris Schoonhovius naar de Rooms-Katholieke Kerk. Het moment van deze overgang is
overigens niet bekend. Waarschijnlijk heeft deze zich voltrokken na 1624, aangezien hij
in dat jaar zijn enige publieke ambt, dat van dijkgraaf van de Krimpenerwaard, verloor.
Dergelijke ambten waren voorbehouden aan lidmaten van de Gereformeerde Kerk of
aan personen die ten minste deze religie waren toegedaan. Als katholiek zou
Schoonhovius niet meer voor een dergelijk ambt in aanmerking komen. Tegen de achtergrond van deze lotgevallen is het Latijnse motto waarmee hij zich aan de universiteit
van Angers liet inschrijven opmerkelijk: ‘Servire tempori et loco est politicum’ (Het
getuigt van politiek inzicht, met tijd en plaats rekening te houden). Gedurende zijn verder leven verdiende hij de kost als jurist, totdat hij omstreeks 1648 overleed.5

Het boek
De emblematabundel van Schoonhovius is opgedragen aan het stadsbestuur van Gouda.
Deze opdracht wordt gevolgd door een bericht van de auteur aan de lezer en een lofdicht op de schrijver van de hand van Gerardus Traudenius. Laatstgenoemde was eerst
prorector en vanaf 1615 tot 1623 rector van de Latijnse school in Gouda en een van de
vroegere leermeesters van Schoonhovius. Dan volgt het portret van Florentius
Schoonhovius met zijn lijfspreuk en de mededeling dat hij op dat moment 24 jaar was.
Deze mededeling betekent dat de gravure rond 1618 is vervaardigd en doet vermoeden
dat hij zich speciaal voor het boek heeft laten portretteren. Onder het portret staat een
klein lofdicht, eveneens van de hand van Traudenius.
Na dit voorwerk volgen 74 emblemata, die elk eenzelfde structuur kennen. De volgorde
van de emblemata vertoont geen bijzondere logica of structuur. De thema’s hebben
zowel betrekking op het persoonlijke als op het openbare leven. Boven elk van de door
de bekende Utrechtse tekenaar en kopergraveur Chrispijn van der Passe de jongere
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(1597-na 1670) vervaardigde gravures staat een motto, daaronder volgen een epigram
(puntdicht) en een uitgebreid commentaar van de auteur. Schoonhovius was een van de
weinige samenstellers van emblematabundels uit de zeventiende eeuw die dergelijke
commentaren (‘interpretatio’) zelf schreven. Deze commentaren doorspekte hij met citaten van klassieke auteurs, waarmee hij zijn bijzondere belezenheid illustreerde. De
emblemata worden gevolgd door een selectie van gedichten van de hand van
Schoonhovius, die door hem werden opgedragen aan verschillende (studie)vrienden en
leraren (Aemilius Rosendael, Gerardus Verlaan, Dominicus Baudius, Daniël Heinsius
(een neef van Van Zevecote; zie hierna), Wilhelmus Traudenius (broer van Gerardus),
Henricus Johannis Thardt, Willibrord Snellius, Gijsbertus Duvenvoorde, Petrus
Walburgius, Gerardus en Everardus van Bronckhorst, Jacob Reael en Bartholdus
Wichering.
De emblematabundel van Schoonhovius werd uitgegeven door Andries Burier, een
geestverwant van zijn vader. Deze uitgever, boekbinder en boekverkoper was afkomstig
uit Rijssel (Lille) in Noord-Frankrijk. Hij was vanaf ongeveer 1612 in Gouda werkzaam,
waar hij het initiatief nam tot de uitgave van talrijke geschriften van remonstrantse
auteurs. Hij werkte daarbij nauw samen met de meest productieve Goudse boekdrukker
uit de zeventiende eeuw, Jasper Tournay, die talrijke boeken van de persen liet komen
die elders in de Republiek niet gedrukt mochten worden.6 Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ook het boek van Schoonhovius door Tournay is gedrukt. Gelet op het
opvallende portret van de jonge auteur in het boek, zou hijzelf of zijn kapitaalkrachtige
vader de uitgave overigens wel eens zelf bekostigd kunnen hebben.
Het bleef niet bij deze ene Goudse editie van de bundel. Het boek is nadien nog tijdens
het leven van de auteur drie keer herdrukt, te weten in Leiden bij Elzevier (1626) en in
Amsterdam bij Johannes Jansonius (1635 en 1648). De enige Nederlandse vertaling en
bewerking van de bundel verscheen in Leiden in 1626 en is van de hand van de in
Gent geboren Jacob van Zevecote. Zijn vertaling draagt de titel Emblemata ofte
Sinnebeelden met dichten verciert. Een saillant detail daarbij is overigens dat Van Zevecote
in religieus opzicht in omgekeerde zin een beweging maakte als Schoonhovius. Hij verliet in 1623 de Rooms-Katholieke Kerk om gereformeerd te worden.7

Marktwaarde
Uit het aantal herdrukken valt op te maken dat de emblematabundel van Schoonhovius
in zijn dagen gretig aftrek vond bij het publiek, zij het dat de lezerskring wel bestond
uit een hoog opgeleide elite die de Latijnse taal machtig was. De vertaling door Van
Zevecote maakte het boek echter ook toegankelijk voor een breder publiek, hoewel de
thematiek niet eenvoudig was en een zekere belezenheid vroeg van de lezer. Gelet op de
populariteit van het werk - hedendaagse kenners van het emblemata-genre rekenen het
tot het beste wat in de vroege zeventiende eeuw op dit gebied is verschenen8 - is het
niet verwonderlijk dat geregeld exemplaren te koop worden aangeboden via veilinghuizen en antiquariaten. Hoewel het boek dus niet zeldzaam is, ligt de marktwaarde erg
hoog. Dat heeft alles te maken met het fraaie plaatwerk.
De Goudse editie lijkt het meest zeldzaam. Zij is recent enkele keren op internet te
koop aangeboden via Ebay. De vraagprijs varieerde daarbij van 3410 dollar tot 3000
Britse ponden.
De herdruk van Elzevier uit 1626 wordt op het internet door een Franse antiquaar aangeboden voor 1150 euro. Via Ebay werd onlangs 1000 dollar voor het boek gevraagd.
De Jansoniusherdruk uit 1648 ging in 2003 voor slechts 160 euro (exclusief 23% veilingkosten) weg bij het veilinghuis Burgersdijk en Niermans in Leiden. Een jaar later
bracht eenzelfde editie 400 euro op. Een Italiaans antiquariaat (Libreria Gutenberg,
Cassano d’Adda) vraagt voor hetzelfde boek maar liefst 1800 euro. Dit bedrag is echter
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nog aan de lage kant vergeleken bij de prijs die het
altijd schreeuwend dure antiquariaat Forum in ’t Goy
(Utrecht) ervoor durft te vragen, te weten 7500 euro
(ex. BTW). Mogelijk dat deze exorbitante prijs enigszins verklaard kan worden door de bijzondere
Italiaanse boekband van dit werk, die vervaardigd kan
zijn in het atelier van Rospigliosi. Bovendien draagt
het boek eigenaarsporen van ‘Marchionij Leonidi
Spadii’, mogelijk een familielid van Bernardina Spada,
een Italiaanse kardinaal van 1627 tot 1661. Dergelijke
bijzonderheden laten zien dat de waarde van een boek
ook bepaald kan worden door andere bijzondere ken- De Goudse emblematabundel met links het
portret van Florentius Schoonhovius.
merken.
Voor verzamelaars voor wie dergelijke prijzen veel te
hoog gegrepen zijn, is er een troost. In 1975 verscheen in het Duitse Hildesheim een
fraai gebonden facsimile uitgave, dat wil zeggen een fotografische herdruk van de
Goudse editie die zich bevindt in de beroemde Herzog August Bibliothek in
Wolfenbüttel. Dit boekje is voorzien van een (zeer korte inleiding) van D. Tschizewskij
en is nog steeds te koop voor 64 euro. Één antiquariaat (Antiquariat Skulima in
Westhoven Duitsland) biedt het aan voor de gereduceerde prijs van 34,80 euro.
Noten
1
2
3
4
5
6

7
8

W. Frijhoff, R. van Drie, ‘Het wapenboek van de Nederlandse studentenvereniging te Angers, 16141617’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 44 (1990) 134.
J. Geselschap, ‘Het huis van een dichter’, Tidinge van Die Goude 8 (1990) 56-59.
I. Walvis, Beschryving der stad Gouda I (Gouda 1714) 312-313.
Georg Ellinger, Geschichte der neulateinischen Lyrik in den Niederlanden: (vom Ausgang des fünfzehnten bis
zum Beginn des siebzehnten Jahrhunderts) (Berlin 1933) 288.
Frijhoff, Van Drie, ‘Wapenboek’, 134.
J.G.C.A. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden
omstreeks 1570-1630 (Nieuwkoop 1974) 191-192; Dalmatius van Heel, De Goudse drukkers en hun uitgaven, III (Gouda 1951) 28-31; P.H.A.M. Abels, ‘Spreekbuis voor dissenters. De drukkerij van Jasper
Tournay’, in: N.D.B. Habermehl e.a. (red.), In de stad van Die Goude (Delft 1992) 241.
Johannes Köhler, ‘Florentius Schoonhovius’, in: Biographisch-Bibliographisch Kirchenlexikon, zie ook:
www.bautz.de/bbkl/s/s1/schoonhovius_f.shtml
K. Portemann, Inleiding tot de Nederlandse emblemata-literatuur (Groningen 1977); P.J. Meertens, H.
Sayles, Nederlandse emblemata: bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse emblemata-literatuur van de
16de en 17de eeuw (Leiden 1983). Aan de Universiteit Leiden loopt bij het Leids Instituut voor de
Nieuwe Tijd reeds jarenlang een onderzoeksproject dat tot doel heeft Latijnstalige emblematabundels te
bestuderen en te ontsluiten. In dat kader is volgens het werkprogramma prominent aandacht besteed
aan het ‘veelgeciteerde’ boek van Schoonhovius. Dat heeft inmiddels geleid tot een tweetal publicaties
over het boek:
- K.A.E. Enenkel, ‘A Leyden Emblem Book: Florentius Schoonhovius’ Emblemata partim moralia, partum etiam civili’, in: I. Manning, K. Porteman, M. van Vaeck, (ed.), The Emblem Tradition and the Low
Countries. Images Figurata. Studies 1B (Turnhout 1999) 177-195.
- K.A.E. Enenkel, ‘Florentius Schoonhovius’ Emblemata partim moralia, partim etiam civilia: Text and
Paratext’, In: A. Adams, M. van der Weij (ed.), Emblems of the Low Countries. A Book Historical Perspective
Glasgow Emblem Studies vol. 8 (Glasgow 2003)129-147.
Bijzonder is verder: C. Herben, S. Terwiel, Florentius Schoonhovius’ Emblemata Partin Moralia, Partim
etiam Civilia vergeleken met Jacob van Zevecote’s Emblemata ofte Sinnebeelden met dichten verciert
(Amsterdam/ Utrecht 1991) (Typoscript).

Tidinge van die Goude

23

‘Aardewerk is paardewerk’: een rapport
over de aardewerkindustrie uit 1971
Jan H. Kompagnie

Aflevering 3
In de Tidinges van juli en oktober stonden twee afleveringen over de aardewerkindustrie in Gouda. De informatie is afkomstig uit een rapport uit 1971. Hier de
derde en laatste aflevering.

Van ambachtelijke naar meer fabriekmatige arbeid in de aardewerkindustrie
Vanaf ongeveer het jaar 1875 tot aan de 1e Wereldoorlog kwam er nieuw leven in de
aardewerkfabricage. In Delft probeerde de ‘Porseleyne Fles’ de oude kunst weer te doen
herleven, gevolgd door andere fabrieken in den lande. Ook in Den Haag heeft een aantal jaren een fabriek bestaan, waarvan de producten een uitstekende reputatie hadden:
nl. de aardewerkfabriek ‘Rozenburg’ (1884-1916).
In Gouda werd in het jaar 1897 opgericht de Plateelfabriek ‘Zuid-Holland’ en in 1898
Brouwer’s aardewerkfabriek (thans te Leiderdorp). Alom was er opleving en bekende
kunstenaars hadden óf zelf een aardewerkfabriek óf werkten voor bepaalde ondernemingen. We zullen enkele namen van pottenbakkers noemen: Colenbrander, Lanooy,
Brouwer, Berlage, Toorop, Lion Cachet, Erich Wichmann, Bert Nienhuis, Hilde Krop, en
nog vele anderen. (In het Haagse Gemeentemuseum is veel van hun werk te zien).
Na de Eerste Wereldoorlog was in een verarmde wereld de vraag naar luxe artikelen veel
minder en verdwenen er weer veel aardewerkfabrieken. De overigen probeerden met de
vervaardiging van massa-gebruiksartikelen een bestaan te vinden, hetgeen wonderwel is
gelukt, gezien het feit, dat het aantal aardewerkfabrieken in Gouda nadien steeds is toegenomen. Vooral toen nà de Tweede Wereldoorlog de elektrische oven over een breed
front zijn intrede deed was er geen houden meer aan. Vele vakbekwame arbeiders
namen hun ontslag bij de grote aardewerkfabrieken en gingen voor zichzelf beginnen.
Een vestigingsvergunning was niet nodig en een behulpzame collega, vriend of buurman was spoedig genoeg gevonden en dan begon men maar. Wist men van een bepaald
artikel de prijs die door een concurrent was bedongen, dan was het geen kunst om zelf
een order voor dat artikel te krijgen door het slechts goedkoper aan te bieden. Het is
ons bekend dat een artikel, waarvoor oorspronkelijk 75 cent aan een fabrikant werd
betaald, dit door een ander uiteindelijk voor 23 cent werd geleverd. Het landschapje dat
er op geschilderd was had dan wel een boompje minder en het huisje was kleiner en
het molentje had soms maar twee wieken, maar daar werd minder op gelet. Dat er
onder deze omstandigheden niet langer van een gaaf stuk vakwerk gesproken kon worden, zal een ieder begrijpen. En tóch zat er schijnbaar nog een stukje brood in, want
iedere keer verscheen er weer een nieuw bedrijfje, meestal onder de fraaiste naam. Het
werd uiteindelijk zo, dat, indien wij een leeg pand ontdekten, al stond er met grote letters ‘onbewoonbaar verklaard’ op, wij zeker wisten dat het wel spoedig ‘onverklaarbaar
bewoond’ zou zijn en er weer een aardewerkfabriekje bij zou komen. En hoe wonderlijk
het ook mag klinken, na een paar dagen breken en timmeren door de nieuwe huurder,
bleek bij een inspectie, dat hoewel er natuurlijk geen fraaie fabriek ontstaan was, deze
tóch nog voldeed aan de minimum-voorwaarden, die in het Veiligheidsbesluit zijn
genoemd. Er werkten meestal niet veel personen, een hardwerkende eigenaar met dikwijls zijn vrouw of verloofde en een vriend, ook uit het vak natuurlijk, en men kon dan
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al heel wat werk verzetten. Eén, hoogstens twee elektrische ovens, een kleiton, een tafel
waarop de gietvormen konden staan, een hoekje voor de afwerker, enkele emmers voor
de glazuren, stellingen om het gegoten product te drogen, ziedaar een aardewerkfabriekje in zijn eenvoudigste vorm.
Natuurlijk konden velen de felle concurrentiestrijd niet volhouden, hetzij door het ontbreken van een voldoend sterke financiële achtergrond, hetzij door fysiek onvermogen
(aardewerk is ‘paardewerk’), maar wanneer er één verdween, dan verscheen er prompt
weer een ander. Mogelijk had deze dan de inventaris goedkoop kunnen overnemen of
had hij een nieuwe oven op afbetaling gekocht, in ieder geval ging de strijd door en met
wisselend succes. Want inderdaad boekten sommigen succes. Dat waren zij die naast
een goede vakkennis ook zakelijk een goed inzicht hadden en daardoor hun in het klein
begonnen bedrijf langzaam aan wisten uit te breiden, zodat zij meer mogelijkheden kregen. Zij namen een goede vertegenwoordiger in dienst en lieten hem goede zaken
bezoeken en zorgden er voor dat de verkregen opdrachten naar tevredenheid werden
uitgevoerd, dwz. door een zo goed mogelijk product te leveren. Want wanneer we bv.
eens een ‘Delfts blauw’-artikel goed bekijken, dan kan ook de leek wel zien dat er een
groot verschil bestaat tussen de met deze naam aangeduide producten.
En al komen er de laatste tijd niet zoveel nieuwe bedrijfjes meer bij, tóch kan van een
zekere stabiliteit nog niet worden gesproken. Het is hier niet de plaats om over vòòr- en
tegenspoed te spreken van de ons bekende bedrijven. Velen moesten de strijd staken,
geld en illusies armer, maar aan ervaring rijker. Zij hadden het onderschat wat het zeggen wil, een eigen bedrijf te leiden. We zijn geconfronteerd met mensen, die bv. aan
geen belasting hadden gedacht, die een auto hadden gekocht, die ‘wat boven hun stand’
gingen leven, zoals dit heet, en tegen elkaar gingen opbieden in stijl van leven, verwonderd over het feit, dat zij met zoveel geld in hun zak liepen. Men had van dag tot dag
geleefd, er was geen geld op de bank en dat is voor velen het einde geworden van ‘zelfstandig aardewerkfabrikant’. De overgeblevenen zijn wijzer geworden en hebben daarvan geleerd. Bij de meesten nu is wel een boekhouding te vinden, waarin te zien is, hoe
men er op een gegeven moment voorstaat en men doet wat kalmer aan met geldelijke
uitgaven anders dan voor investering in het bedrijf.
Over het algemeen gesproken kan nu ook worden waargenomen dat er naar gestreefd
wordt een beter product te brengen. En zo bestaat nu de toestand, dat als men in
Gouda spreekt over een aardewerkfabriek, behorende tot de ‘grote vijf’, men weet welke
fabriek dat is. Uit de restgroep zijn echter ook weer bedrijven gegroeid, die zich wat
productie en personeelssterkte betreft kunnen meten met de ‘grote vijf’. De ‘grote vijf’
hebben een gelijkluidende c.a.o. en betalen de werknemers volgens een tarievensysteem, meestal van Bedeaux.
De resterende groep aardewerkfabrikanten zijn wel verenigd in een vereniging, doch de
onderlinge belangen liggen dikwijls zover uiteen, dat zij niet op één stoel kunnen zitten
en van gemaakte afspraken tot heden meestal weinig is terechtgekomen.

Veiligheid en bedrijfshygiëne in de aardewerkindustrie
Bedrijfsongevallen komen in de Goudse aardewerkindustrie betrekkelijk weinig voor. In
de middel- en kleinbedrijven vindt men slechts enkele machines, één of meer mengmolens en een aantal draaischijven. Alleen in de grotere fabrieken, waar men zelf het
grondproduct gereed maakt, kan van een behoorlijk machinepark worden gesproken,
terwijl de directe aandrijving der machines veel van het dikwijls gevaarlijke drijfwerk
buiten gebruik heeft gesteld. Zelfs het aantal zgn. ‘kleinere’ ongevallen is gering te noemen. Waarschijnlijk dat het voorzichtig omgaan met het te verwerken en afgewerkte
product ook zijn invloed heeft op de mens die in deze bedrijven werkzaam is. Geheel
anders ligt het echter met de beroepsziekten, meer in het bijzonder de ‘silicose’. Het feit
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dat het in de 17e eeuw al niet vreemd was,
dat een vrouw twee of drie maal met een aardewerker trouwde en de laatste soms nog
overleefde, zegt voldoende. Hoewel het tot
het begin van de 20e eeuw heeft geduurd,
voordat men tot het besef kwam dat ‘alle’
werkzaamheden in een werkruimte, waarbij
geregeld fijn kwartsstof in de lucht verspreid
werd, een ernstig gevaar opleverde voor de
aldaar werkzame arbeiders, wist men in
Gouda al meer dan twee eeuwen, dat het vak
van aardewerker ongezond was en men er
De tekenzaal van de Plazuid (Uit: N.V. Koninklijke
meestal niet oud bij werd; in de volksmond
Plateelbakkerij Zuid-Holland Zwolle/Gouda [1994]).
kreeg men de ‘pottenbakkersziekte’. Dat de
omstandigheden waaronder gewerkt werd in
veelal kleine en stoffige werkruimten, de zeer lange werktijden, de vrouwen- en de kinderarbeid, bijzonder slecht zijn geweest, kan men zich voorstellen.
Nadat in 1911 de ‘Steenhouwerswet’ tot stand was gekomen, werd ook langzamerhand
de keramische industrie als ‘gevaarlijk gebied’ bekend en het zijn voornamelijk de grotere bedrijven, die van toen af aan zijn begonnen de stofbestrijding behoorlijk aan te pakken. Eenvoudig was dit overigens niet. Als men de werkzaamheden in een aardewerkfabriek bekijkt, en vooral een fabriek waar men van de ruwe grondstoffen uitgaat, is het
duidelijk dat er heel wat moest geschieden. Immers afwegen, mengen, vormen, drogen,
biskwie afschuren, glazuren, brengen elk hun bepaalde stofbezwaren mede. Wil men de
stofbezwaren en dus het gevaar voor silicose met technische middelen bestrijden, dan
moet men voorkomen, dat het gevaarlijke stof zich in de longen kan vastzetten. Het is
bekend dat hoe fijner de stofdeeltjes zijn, hoe gemakkelijker deze de longen kunnen
bereiken, en hoewel de gegevens in de litteratuur in dit opzicht niet gelijkluidend zijn,
staat toch wel vast dat de deeltjes van 1 - 5 micron als de gevaarlijkste moeten worden
beschouwd. Het zijn dìe deeltjes, die slechts in binnenvallende zonnestralen te zien zijn
en zich bovendien niet zo gemakkelijk afzetten. In een absoluut rustige atmosfeer zakt
een stofdeeltje van 1 micron + 30 cm per uur. Dit betekent dus dat dit zeer fijne stof
praktisch altijd blijft zweven, want aan luchtbeweging ontbreekt het als regel in een aardewerkfabriek niet.
Men moest dus in de keramische industrie maatregelen treffen om het ontstaan en de
verspreiding van het voor de gezondheid gevaarlijke stof te voorkomen. Deze maatregelen die als voldoende bekend mogen worden verondersteld, zijn de volgende:
1e verhinderen van het ontstaan van stof (bv. Geheel gesloten apparatuur)
2e afzuigen en naar buiten afvoeren van het ontstane stof
3e op doelmatige wijze neerslaan van het afgezogen stof
waarbij de eerste methode de beste, maar niet altijd de eenvoudigste is.
Het ligt niet in de bedoeling verder op deze methode in te gaan, hieromtrent is reeds
voldoende gepubliceerd; het zal echter wel duidelijk zijn dat in Gouda met zijn veelal
oudere fabrieksruimten, variërend van vrij ruime en grote lokalen tot onbewoonbaar
verklaarde, maar als kleine aardewerkfabriekjes ingerichte woningen, de stofbestrijding
nog steeds de volle aandacht vergt.
Gelukkig heeft sinds enige tientallen jaren het zelf malen en mengen der grondstoffen
voor de kleinere industrieën praktisch een einde genomen. Een grote kleimalerij en
krijtfabriek in Gouda voorziet deze allen van de zgn. kleibroden en gietklei op recept.
Hierdoor was een belangrijke stoffactor uit deze kleinere werkplaatsen weggenomen,
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immers het voorradig hebben van kwartsmeel, het transporteren en leegschudden uit de
zakken in de mengketels, hetgeen op vrij primitieve wijze geschiedde, waren wel zeer
moeilijk te bestrijden stofobjecten.
Vanzelfsprekend bracht dit met zich mede, dat de afdeling kleibereiding op de kleimalerij, waar de kleibroden worden gereedgemaakt, steeds bijzondere aandacht vergden.
Deze ‘broden’ bevatten immers een groot percentage kwartsmeel.
Niet ontkend kan worden dat de directie van dit bedrijf in samenwerking met de
Arbeidsinspectie vooral gedurende de laatste 10 jaren grote sommen geïnvesteerd heeft
om de kleimalerij en -mengerij zo ‘veilig’ mogelijk te maken. Zeer moderne installaties
werken óf met onderdruk óf met een behoorlijke stofafzuiging, zodat het grote gevaar
voor silicose in dit bedrijf inderdaad behoorlijk is verminderd. Nog steeds tracht men
het systeem te verbeteren en middelen aan te wenden om ook de stofbezwaren voor
omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Stofmetingen worden door de Scheikundige
Dienst der Arbeidsinspectie in dit bedrijf regelmatig verricht. Men vindt echter in de
opslagplaatsen nog grote partijen kwarts in papieren zakken. Het transport hiervan en
het leegschudden in de weliswaar uitstekend afgezogen mengers, geeft echter nog vele
mogelijkheden tot stofverspreiding. Voorzichtigheid in deze is de arbeider nu eenmaal
moeilijk aan te leren.
Het probleem van het transport, het in voorraad hebben en verwerken van droog
kwartsmeel en het opslaan in papieren zakken, vraagt zeer zeker en indien mogelijk
spoedig, om een oplossing. De firma verwerkt en verhandelt + 2500 ton droge kwarts
per jaar. In verband hiermede nog een ander voorbeeld. Er is in Gouda nog een bedrijf
dat zich voornamelijk bezig houdt met het malen en afzakken van diverse soorten klei
en andere producten. Kwartsmeel wordt hier niet verwerkt, echter wel verhandeld. Tot
voor korte tijd was de huisvesting van dit bedrijf vrij primitief, bouwvallige houten
loodsen, waar het altijd en overal tochtte en waaide, niet aangenaam voor de arbeiders,
maar .... nu zijn er twee grote en hoge stenen gebouwen verrezen, noodzakelijk en beter
voor de producten, maar ook voor de arbeiders? De diverse voor de handel gereedliggende producten, waarvan de meeste zeer fijn zijn vermalen, 1 - 5 micron is normaal,
veroorzaken altijd stof. De ventilatie van deze nieuwe gebouwen vergt nog steeds veel
zorg en is nog niet geheel in orde, ondanks de vele pogingen die de directie ertoe aanwendt. Als er kwarts wordt gelost (per schip aangevoerd) is het vrij normaal dat er op
elke partij zakken tijdens het transport naar of van de loods enkele scheuren, met alle
gevolgen van dien. Hoe lang het fijne stof dan onder bepaalde omstandigheden in de
loodsen blijft hangen, is moeilijk na te gaan. Stofmetingen geven hier weinig of geen
uitkomst. Vandaag kan de situatie gunstig zijn, morgen kunnen de metingen veel slechter uitvallen.
Terugkerend tot de aardewerkindustrie kan gelukkig worden geconstateerd, dat vooral
in de grote en middelgrote bedrijven na de oorlog veel is verbeterd. Vrijwel overal zijn
voor het ‘afwerken’ enz. behoorlijke afzuigkasten aanwezig. Stofmetingen wezen uit dat
deze tamelijk voldoende zijn. Men kent de gevaren nu over ’t algemeen wel, vandaar dat
men in de kleinere en éénmansbedrijfjes dit ‘afwerken’ niet door schuren, maar met de
spons, dus vochtig doet. Goede spuitkasten met afzuiging voor het glazuren zijn ook
heel wat meer aanwezig, dan kort na de oorlog.
Echter behoort in de meeste bedrijven het aanmaken van de gietklei, d.w.z. het storten
van deze vrij droge massa in gietvormen of vaten nog tot de werkzaamheden die, wanneer dit niet met de nodige voorzorgen geschiedt, een belangrijke stofbron kan vormen.
Weliswaar bestaat deze gietklei uit een mengsel van klei en kwarts, maar een gehalte
van 30 - 40 % kwarts is normaal te noemen. De firma die deze gietklei levert is thans
bezig het vochtgehalte bij aflevering zoveel mogelijk te verhogen en door een speciale
verpakking ook te bestendigen. Gemeend werd, aan de hand van jarenlang uitgevoerde
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controles en ingevoerde verbeteringen, dat dit toch wel resultaat moest hebben gehad.
Op instigatie van de Arbeidsinspectie en mede op verzoek van de fabrikanten, in verband met het gevarencijfer, werd omstreeks 1950 door het Centraal Bureau voor
Keuringen, een generaal onderzoek van de arbeiders in de aardewerkindustrie ingesteld.
Het resultaat van dit schermbeeldonderzoek was, dat silicose bij deze arbeiders niet of
nauwelijks meer werd waargenomen.
Op grond van ervaringen elders opgedaan, meende de districtsarts der Arbeidsinspectie
in 1956, dat dit onderzoek, dat, zoals gezegd, enige jaren tevoren had plaats gevonden,
bevestiging behoefde. Deze arts stelde zich in verbinding met het Consultatiebureau te
Gouda, waarbij reeds aanstonds bleek, dat hier enige tientallen arbeiders stonden ingeschreven, waarvan men op grond van het röntgenologisch longbeeld meende te moeten
aannemen, dat zij aan silicose leden. Waarom nu het vroegere onderzoek zo uitzonderlijk gunstig was uitgevallen, is niet bekend.
De bij het consultatiebureau bekende gevallen waren meest die van oudere arbeiders,
die reeds 20 jaar of langer in de aardewerkindustrie werkzaam waren, maar er waren
ook jongeren onder. Sindsdien is het silicoseonderzoek door de artsen der
Arbeidsinspectie regelmatig voortgezet, waarbij de namen en adressen van de oudere
arbeiders hen door de inspecterende ambtenaren werden verstrekt. Zonder nu uit de
verkregen resultaten te kunnen vaststellen dat deze direct alarmerend waren, is toch wel
komen vast te staan dat diverse gevallen van uitgesproken ‘silicosis’ in de Goudse aardewerkindustrie nog wel degelijk voorkomen en waakzaamheid, naast geregeld toezicht,
geboden is en blijft. Dit houdt o.m. in, dat alle bedrijven en bedrijfjes regelmatig moeten worden bezocht en men niet kan volstaan met een routine-rondgang. Integendeel,
als de gelegenheid er voor is, moet er steeds met de arbeiders worden gesproken, moet
op de gevaren worden gewezen, de reinheid in de bedrijven worden besproken en waar
nodig, aanwijzingen worden gegeven ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.
Vooral bij de ouderen komt men dan nog wel begrip tegen en hoort men dikwijls nog
de naam noemen van een leidinggevend persoon van een groot bedrijf (de heer Verlee,
thans niet meer in Gouda werkzaam, maar gedurende vele jaren adj.directeur van de
Plateelfabriek ‘Zuid-Holland’), die velen in Gouda heeft opgeleid en gewaarschuwd voor
de gevaren van hun vak. De heer Verlee was een man met groot gezag onder werkgevers
en werknemers en zijn naam mag in dit rapport zeer zeker niet ontbreken’.
Geraadpleegde literatuur
C.H. de Jongh, Oud Nederlandse Majolica.
Berdel, Einfaches Chemises Praktikum, 4e deel.
H.F. Wessels, Proeve ener Stadsmonographie (Utrecht 1939).
H.E. van Gelder, Pottenbakkerskunst.
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Henny van Dolder-de Wit

Kapper en tapper
Het parkeerterrein Potterspoort op de hoek van de Hoge Gouwe en het Bolwerkplein
kun je tot en met de panden aan het Nonnenwater nu niet bepaald rekenen tot Gouda’s
stadsschoon. Toch stond hier ooit een rij interessante panden met een grote diversiteit
aan bewoners. In het hoekhuis was de kapperszaak van Henri Donnai gevestigd. Zijn
bijnaam was Frederik Fluweel, naar een figuur uit een stripboek waarmee hij een sprekende gelijkenis vertoonde. Behalve tondeuse en scheermes hanteerde hij met evenveel
vaardigheid de jeneverfles voor zijn klanten, die er menig borreltje nuttigden, uiteraard
tegen betaling. De kapper was dus tegelijk tapper.
Daarnaast was een portiek met twee ingangen, Hoge Gouwe 209 en 209a. De ene deur
leidde naar het bovenhuis van de familie Raamsdonk. De andere naar de slagerij van J.
de Wit, mijn vader. Ik herinner mij nog het hartverscheurende gehuil van de bovenburen toen zij in de oorlog de tijding ontvingen dat hun enige zoon Piet, negentien jaar
oud, tijdens een bombardement op de stad Dresden was omgekomen.
Op de foto staat in het portiek mijn vader, in gesprek met brugwachter Meilof, die met
nog enkele collega’s de Rode Brug (Rabatbrug), de Kattenbrug en de Regentessebrug,
(‘het Kippenbruggetje’) bediende, om op gezette tijden de vrachtschepen door te laten.
Hun brugwachtershuisje stond op het Bolwerk, vlak bij de Kattenbrug. Daarvóór stond
in de zomer De Zeeuw met zijn ijscokarretje, een wat oudere man met een grote witte
snor.
Het pand 209 werd in de jaren dertig van de twintigste eeuw geheel afgebroken en vernieuwd. Later ontdekte ik in het Streekarchief Midden-Holland aan de hand van foto’s
en documenten dat er voorheen een huis stond met de naam ‘De Drie Gerstebroden’.
Waarschijnlijk was er ooit een bakkerij in gevestigd.
Op de Gouwe nummer 207, waar mijn ouders in 1920 hun zaak begonnen, was achtereenvolgens het snoep- en sigarenwinkeltje van ‘ome Goris’ gevestigd, een stoffen- en
fourniturenzaak van mevrouw De Bruin en een keramiekbedrijfje. Het exterieur,
bekroond met een klokgevel, bezat een interieur dat tot aan de afbraak omstreeks 1968
nog bijna geheel authentiek was; achter de winkel was een woonkamer met eiken balkenplafond en openslaande deuren naar een bedstee die tegelijk een klein kamertje was.
Daarachter een ruime keuken met een vloer van witte en zwarte tegels, die deden denken aan een schilderij van Vermeer. Achter het aanrecht was een wand van witte tegels
met een uitbundige versiering van paarse wijnranken. In de gang, die belegd was met
leistenen plavuizen, leidden twee schuinstaande deurtjes met een uitgesneden hartje
erin naar een onderliggende kelder. Het zou nu als museumpje kunnen dienen, als
voorbeeld van een zeventiende-eeuws woonhuis. Vanuit de tuin keek je omhoog naar de
enorme gasketel, die toen deze huizenrij domineerde. In het bovenhuis woonde de
familie Ravenstein.
Naast nog enkele woonhuizen bevond zich het expeditiebedrijf van de firma Jac. Smit,
die per schip en auto een vrachtdienst onderhield op Amsterdam en Haarlem. Daarnaast
was de rijwielhandel annex het reparatiebedrijf van J. Gravestein. Dan volgden de
gebouwen van het Gemeente Electriciteits Bedrijf. Het enige woon-winkelpand dat er
nog staat is de voormalige slagerij van Teeuwen, die grensde aan de muziekschool van
Sint-Jansorganist Henri de Man, waaraan ook stadsbeiaardierster Maria Blom was verbonden. Op de hoek van de Gouwe en het Nonnenwater bevond zich de kruidenierszaak van K. de Bruin. In de nok van dit pand bevonden zich toen nog sporen van de
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Rubrieken

Audite

De sfeervolle huizenrij aan de Hoge Gouwe op de plaats waar nu het parkeerterrein Potterspoort ligt. Links de boeg van het vrachtschip ‘Stad
Haarlem’ van de firma Jac. Smit. Boven de daken is vaag het forse silhouet
van de gasketel te zien (ca. 1918). Foto: Henny van Dolder.

kapel van het klooster SintMarie, die op deze plek
stond. Deze huizen, met een
rij woningen aan het
Nonnenwater, moesten plaats
maken voor nieuwbouw. In
1978 werd het pand in
gebruik genomen door de
Goudse Waterleidingmaatschappij. Alle genoemde
panden, voorzover ze niet zijn
afgebroken, staan er sinds jaar
en dag troosteloos bij.
Plannen zijn er wel, maar het
schijnt niet te gelukken om
deze belangrijke entree naar
de binnenstad daadwerkelijk
weer een aantrekkelijk aanzien te geven. De ontwikkeling van grootschalige projecten geniet kennelijk de voorkeur.

Ondergronds
Leon Mijderwijk

Detectorpiloten worden zij wel eens genoemd in de archeologische wereld, mannen die
gewapend met een metaaldetector de bodem afspeuren naar metaalvondsten. Er zijn
inderdaad kamikazen onder de detectorzoekers die zich weinig gelegen laten aan de
geschiedkundige waarde van het bodemarchief. De schade die zij aanrichten kan groot
zijn, maar relatief gezien zijn er piloten die veel meer ellende kunnen berokkenen: de
vliegeniers in oorlogstijd. Detectoramateurs komen op hun zoektocht meermaals in contact met sporen die piloten, maar ook grondtroepen, in de Tweede Wereldoorlog (19401945) hebben achtergelaten.
Aangezien de oorlog meer dan zestig jaar geleden plaatsvond, zijn deze resten in de
bodem juridisch beschermd op basis van de Monumentenwet. Hoewel veel kennis over
de Tweede Wereldoorlog voorhanden is door de vele historische bronnen, de verhalen
van ooggetuigen en de voorwerpen
die boven de grond bewaard zijn
gebleven, is ook de archeologische
component van groot belang. Een
goede documentatie van vondsten
uit die periode kan immers een
extra, tastbare dimensie toevoegen
aan de kennis.
Illustrerend voor het belang van
Tweede Wereldoorlog-archeologie
Identificatieplaatje van een Duitse soldaat.
zijn de identificatieplaatjes van sol-
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daten die soms worden aangetroffen op plaatsen waar is gestreden. Deze maken veel
emoties los bij nabestaanden, maar vaak overheerst een gevoel van rust omdat na al die
jaren van onzekerheid meer bekend is over het lot van degene die hen is ontvallen. Hier
wordt duidelijk dat de vondst meer is dan een object. Het heeft een historische en emotionele lading.
In de gebieden waar slag is geleverd zal de oorlog het landschap hebben gevormd doordat
schuttersputten gegraven en bunkers gebouwd
zijn. Ondanks dat Gouda zeker niet ongeschonden is gebleven in de oorlogsjaren zijn er
geen zichtbare overblijfselen van dergelijke
stellingen te vinden. In de bodem bevindt zich
echter waarschijnlijk nog volop informatie. Zo
zijn de gevolgen van bombardementen op de
stad bekend van foto’s. De bombardementen
maakten uiteraard grote indruk en werden
vastgelegd. Van de gevechtshandelingen zelf is
vaak een minder duidelijk beeld en de verhalen
Munitie, verschillende typen waarvan het merendeel uit
van ooggetuigen zijn weliswaar kleurrijk en
verschillende landen afkomstig is.
waardevol, maar het detail ontbreekt.
Verkeersaders verder buiten de stad waren ook
het doelwit van beschietingen. Hiervan is historisch en verhalend materiaal vaak nog
schaarser. Juist dan kunnen archeologische vondsten inzicht verschaffen. Zo worden op
akkers ten westen van Gouda, in de nabijheid van de spoorwegen en de snelweg richting Den Haag en Rotterdam, veel hulzen aangetroffen.
Munitie die in de grond is geraakt, kan mogelijk gegevens ‘bevatten’ die verhelderend
werken over de technische kant van zo’n bombardement. Bij bestudering van die munitie, het zogenaamd ballistisch onderzoek, kan aan de huls worden herkend welk wapen
is gebruikt, en daaruit volgt vanzelf door wie beschietingen zijn uitgevoerd. Nauwkeurig
onderzoek zou kunnen ontrafelen of het ging om aanhoudende, intensieve beschietingen of niet.
De aandacht die de archeologie schenkt aan sporen van de Tweede Wereldoorlog in het
bodemarchief is tot op heden gering. Als de gedachte verdwijnt dat het gaat om recente
vervuiling en plaatsmaakt voor de idee dat informatie over een belangrijke periode uit
de geschiedenis als het ware voor het oprapen ligt, kan de kennis over de Tweede
Wereldoorlog zeker worden aangevuld. En die kennis wordt gevraagd. De belangstelling
voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is groot, onder verschillende leeftijden, ook in Gouda.
Met dank aan Ruurd Kok (strategisch adviseur provincie Utrecht) voor het ter beschikking stellen van de
concept-versie van zijn tekst: Archeologie van de Slag om Arnhem, de betekenis van bodemvondsten als
historische bron (2005).

Boeken
Op gewijde grond gebouwd
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Open Monumentendag, die dit jaar voor de zeventiende keer werd gehouden, verschijnt steevast een boekje waarin de Goudse gebouwen en
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andersoortige monumenten aan bod komen die een relatie
hebben met het landelijk gekozen thema. Deze boekjes hebben
inmiddels een bijzonder fraaie vormgeving gekregen en zijn
rijk geïllustreerd met fotos in zwart-wit en zelfs in kleur. Voor
de tekst is al vele jaren hetzelfde schrijversduo verantwoordelijk, oud-archivaris Henny van Dolder-de Wit en
archeoloog/leraar klassieke talen Henkjan Sprokholt. Deze
combinatie staat garant voor een overdaad aan onderhoudende
verhalen en oorspronkelijk illustratiemateriaal. Ook hun
nieuwste monumentenboekje, dat aanhaakt bij het landelijke
thema 'Religieus erfgoed', vormt in beiderlei opzicht weer een
juweeltje. Monumentendag van 1991 kende weliswaar een vergelijkbaar thema (Gouda: stad van kerken, kapellen en torens),
maar het boekje dat N.D.B. Habermehl bij die gelegenheid
samenstelde was nog veel meer een geïllustreerde wandeling
dan een handzame informatiegids.
In Op gewijde grond gebouwd wordt in krap tachtig paginas een volledig overzicht gegeven van alle monumentale gebouwen in Gouda die een religieuze functie hebben of
hadden. Dan gaat het om enkele tientallen monumenten van grote en kleine betekenis,
die niet aan de lezer worden gepresenteerd in de vorm van een droge opsomming. Zij
zijn verpakt in een chronologisch verhaal over de lotgevallen van de vele religies die
Gouda in de loop der eeuwen binnen de poorten gehad heeft. Na een inleiding over de
kerstening van Europa komen de Goudse monumenten in beeld, uiteraard te beginnen
met de vroegste voorloper van de Sint-Jan die in 1336 voor het eerst genoemd wordt.
Na een schets van de eerste kerken tot ongeveer 1380 volgen nog drie hoofdstukken,
verdeeld over de periodes 1380-1572 (een vroom stadje), 1572-1798 (geloofsonvrijheid) en 1798-heden (vrijheid van godsdienst). Het laatste monument dat daarbij aan
bod komt is de achterzijde van het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente aan de
Turfmarkt, waar de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente bijeenkwam onder leiding van
een 'dominee' Kloot. Het gebouw werd om die reden in de volksmond weinig prozaïsch
aangeduid als de Klotekerk.
Dat in diezelfde kerk van de Vrije Evangelische Gemeente van 1798 tot 1950 de joodse
synagoge gevestigd was, wordt door de auteurs allerminst over het hoofd gezien. Want
hoewel het leeuwendeel van de genoemde monumenten bestaat uit kerken en kloosters,
worden monumenten van andere dan christelijke kerkgenootschappen eveneens onder
de aandacht van de lezer gebracht. Zo ook de drie moskeeën die de stad inmiddels telt.
Bijzondere waardering verdient ook dit jaar de wijze waarop het boekje is geïllustreerd.
De afbeeldingen zijn overvloedig - maar liefst 117 afbeeldingen, waarvan 10 in kleur en origineel. Er zitten niet eerder of zelden gepubliceerde fotos bij, zoals van een kleurrijke processie Vfln katholieke Belgen op de Kleiweg in 1916, van het rijke interieur van
de kerk van de Minderbroeders aan de Hoge Gouwe en - op de omslag - een tekening
van een niet uitgevoerd restauratieplan voor de Agnietenkapel. Het is voor Gouda te
hopen dat beide auteurs hun vruchtbare samenwerking nog geruime tijd zullen continueren. (Paul H.A.M. Abels)
Henkjan Sprokholt, Henny van Dolder-de Wit, Op gewijde grond gebouwd. Goudse gebedsplaatsen door de
eeuwen heen Stichting Open Monumentendag (Gouda 2005) ISBN 90-74878-14-8 10 euro.
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Een handvol erfgoed
Al jarenlang deed in het cultureel-historische wereldje van Gouda het gerucht de ronde
dat het jaarboek van het Historisch Platform Gouda op punf van verschijnen stond.
Precies vijf jaar geleden ontstond dat Historisch Platform, waarbij zo'n veertien cultureel-historische verenigingen uit Gouda zijn aangesloten. Met de oprichting op 6 september 2000, op initiatief van Marjo van Loon, tevens de eerste voorzitter, werd beoogd
de erfgoedsector als geheel en de organisaties afzonderlijk te versterken. Op het
moment dat menig historisch belangstellende aan het verschijnen van het boek ging
wanhopen kwam het zowaar toch uit. Heel slim wordt dan ook niet meer gesproken
van een jaarboek maar van een 'eerste lustrumbundel'. Daaruit vloeit de verwachting
voort dat er meerdere lustrumbundels zullen verschijnen. De druk tot een jaarlijkse productie wordt zo verbreed tot een verplichting, die eens in de vijf jaar moet worden
nagekomen, hetgeen de samenstellers meer lucht en ruimte geeft.
Wie van de auteurs
precies aan welke
organisatie verbonden is, wordt in het
midden gelaten. De
oogst bestaat uit tien
artikelen die zeer
verschillend van aard
zijn, maar -uiteraard. alle Gouda betreffen. De archeologie is met twee bijdragen goed vertegenwoordigd, er is
aandacht voor de begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat en voor kunstwerken in de
Janskerk, de Turfmarktkerk en museumgoudA, het Binnenhavenmuseum wordt belicht,
landkaarten worden toegelicht en de bibliotheek van het Streekarchief wordt onder de
loep genomen. Ondanks de wat lange aanloop is ten slotte ook een interessant artikel
opgenomen over Gouwenaars tegen wil en dank, waarmee woonwagenbewoners aan
onder meer de Eerste Moordrechtse Tiendeweg (en niet Tiendweg, zoals hardnekkig
wordt geschreven) worden bedoeld.
Het geheel is al met al een ratjetoe van artikelen geworden, maar wel een heel aardig en
boeiend ratjetoe. Omslag en opmaak van het boek zien er zeer aantrekkelijk uit, de artikèlen zijn, ook zonder rode draad, doorgaans heel informatief, kortom: met belangstelling wordt naar het volgende jaarboek, pardon, de tweede lustrumbundel uitgekeken!

(Jan H. Kompagnîe).
Ewoud Mijnlleff e.a. (red.), Een handvol erfgoed. Vijf jaar Historisch Platform Gouda (Gouda 2005) ISBN
90-810107-1-9 15 euro.

Sint-Janskerk
Via de kosterij en het archief van de Sint-Janskerk worden regelmatig vragen gesteld
over onderwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de kerk. Dat betreft
begraven, grafkapellen, toren, klokken, predikanten en vele andere zaken. Wij vestigen
daarom nog eens de aandacht op het boek van Henny van Dolder, waarin deze onderwerpen worden beschreven: De St.-Janskerk te Gouda. Mensen en monumenten in een oude
stadskerk. Hoewel het in 1993 is verschenen is het nog steeds het enige boek dat uitgebreide informatie geeft over allerlei zaken binnen de oudste parochiekerk van de stad.
Het kost 15 ,35 euro en is verkrijgbaar in het winkeltje van de kerk, van maandag tot en
met zaterdag geopend van 10.00-16.00 uur. Een aanrader voor wie meer wil weten over
Gouda's mooiste monument!
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Gouda gevormd·...
Gouda als hobby. Het klinkt vreemd. Immers zijn er vele vormen van tijdverdrijf
die meer voor de hand liggen, zoals tekenen, lezen en wandelen. Gouda is niet
zozeer een hobby an sich, maar veelal het onderwerp van een hobby. De stad geldt
als inspiratiebron voor kunstenaars en knutselaars. Door hen zijn een groot aantal
stadsgezichten op de meest uiteenlopende wijzen vastgelegd.
Naam, leeftijd en woonplaats?
Alex Meewezen, 60 jaar, Gouda.
Met welke materialen werkt u en hoe komt uw werk tot stand?
Ik maak gipsplateaus, onder meer van Goudse stadsgezichten. Een wandeling door de
binnenstad van Gouda levert mij een historisch en architectonisch interessant beeld op,
dat ik op een foto vastleg, bijvoorbeeld de Hoge Gouwe, het stadhuis of de SintJoostkapel. Om dit stadsbeeld weer te geven op een gipsplateau van 75x 45cm maak ik
van de foto een tekening op een gipsplaat van genoemde grootte. Als deze gipsplaat met
tekening afgegoten wordt, is daarin de tekening nog te herkennen, maar dan wel in
spiegelbeeld. Zo'n gipsmodel in spiegelbeeld heet het tegendeel. In dit tegendeel is het
dan mogelijk het gebouw uit te steken met beitels en mesjes. Als dit nu weer teruggegoten wordt, ligt het gebouw niet in, maar op de gipsplaat en is het spiegelbeeld opgeheven. Daarna kunnen er ramen en deuren in gestoken worden en eventuele correcties
aangebracht worden. Dit wordt steeds verder uitgebouwd tot het beeld compleet is. Het
plateau wordt op de gewenste grootte gebracht en er kan ook een lijst om gemaakt worden. Er wordt uitsluitend met gips gewerkt. Graag maak ik het beeld zo gedetailleerd
mogelijk voor zo ver het zwakke, maar mooie materiaal dit toelaat.
Het gereedschap bestaat uit diverse beitels, mesjes, modelleerpennen en raspen. Als het
plateau naar wens is, is het mogelijk om er een mal op te gieten en er kopieën van te
maken. Zelf houd ik van het witte gips, maar er kan bijvoorbeeld ook met acrylverf een
houtimitatie zoals notenhout gemaakt worden. De tijd die ik hiermee bezig ben is ongeveer 8 weken.
Wat trekt u aan in Gouda als onderwerp of inspiratiebron?
Wat mij drijft is dat ik houd van de stad waar ik geboren ben en OP.gegroeid, en van de
vele monumenten uit een
rijk verleden, waar de
sfeer nóg van te proeven
is. Ook zelf zie ik maar
vaak een deel van de
schoonheid van de vele
geveltjes en gebouwen in
onze stad, haastig als ook
ik ben. Echter, als je een
stadsbeeld uitsnijdt in het
gips, en daarbij wel heel
goed moet kijken en daar
langdurig mee bezig bent,
dan valt op wat een
mooie stad Gouda is!
Details aanbrengen in het tegendeel .
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Gezicht op de Gouwe in gips.

Wat vindt u uw meest geslaagde werk?
Van het meest geslaagde werk kan ik niet spreken. Het is ook vooral het onderwerp,
wa.a r herinneringen of een verleden voor mij zelf aanzitten, waarvoor ik een voorkeur
heb. Ook de schoonheid van het onderwerp zelf bepaald natuurlijk het resultaat.
Heeft het (Goudse) publiek al eens kennis gemaakt met uw werk?
Als familie of vrienden mij thuis bezoeken, spreek ik over mijn hobby en laat ik altijd
graag, via deze plateaus, zien hoe mooi Goµda eigenlijk wel is..Komen zij van buiten de
stad, dan kijken ze soms nog ter plekke! Maar er verder mee 'showen' komt er niet van,
tenslotte wacht het nieuwe werk!

Pannenkoeken eten met Erasmus
Op de plaats die volgens Erasmus zo moerassig en ongezond was dat deze amper
geschikt was om koeien ·te houden, de plaats dus van het voormalige klooster Stein,
werd op 28 oktober 2005 door een klein gezelschap diens geboortedag gevierd. Ditmaal
was het nog een bescheiden gebeurtenis, bedoeld als voorbereiding op de grote
Erasmusdag van zaterdag 28 oktober 2006. Onder het genot van een stevige portie pannenkoeken, waarvan Erasmus, gelet op diens tere gesteld, gegruwd zou hebben, ontvouwden de aanwezigen in boerderij 't Klooster hun plannen.
Antiquaar Ad den Edel, gespecialiseerd in boeken over oud-Gouda, bereidt een boekenbeurs voor in de Sint-Janskerk. Koster Maurits Tompót van diezelfde kerk hoopt rond
die tijd zijn magnum opus over Erasmus te presenteren in de vorm van een historische
roman. VVV-gids Evalien de Haan stelt een Erasmus-wandeling samen. Daarnaast wordt
gedacht aan een fietstocht naar boerderij 't Klooster. In die boerderij zijn interessante
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herinneringen aan het voormalige klooster bewaard gebleven. Topstuk is de kinderstoel
van Erasmus. Bud Oostrom ontvouwde het plan om de buste van Erasmus te verplaatsen naar de voorgevel van het gebouw Arti Legi, thans het onderkomen van de VW.
Voorheen lag daar de parochieschool die Erasmus enkele jaren heeft bezocht.
Verdere activiteiten die in het verschiet liggen zijn een non-destructief archeologisch
onderzoek op de plaats van het voormalige klooster Stein door de Archeologische
Vereniging Golda en het uitbrengen van een Tidinge-special over Erasmus door de
Historische Vereniging 'die Goude' met bijdragen van onder meer Koen Goudriaan, Paul
Abels, Nico Habermehl, Diederick Habermehl, Jan Willem Klein, Xander van Eck en Jan
van Herwaarden. Hoofdredacteur Jan Kompagnie zal Bud Oostrom en Maurits Tompot
interviewen. .
Van een geheel andere orde is een film over de terugkeer van Erasmus waaraan Henri
Boere werkt. Nico Boerboom zal van de gebeurtenissen op de Erasmusdag een fotorapportage maken. Ook het gemeentebestuur laat zich niet onbetuigd. Zo liet wethouder
Ton van Huut weten dat er een Erasmusplein in ontwikkeling is.
Moc!iten leden van 'die Goude' een b~jdrage aan de Erasmusdag in 2006 willen leveren
. of béhulpzaam willen zijn bij de organisatie van die dag, .dan kunnen zij contact opnemen met Maurits Tompót, de koster van de Sint-Janskerk. Zijn e-mail adres is: m.r.tompot@filternet.nl (Nico Habermehl)

De Tidinge in 2005
Samengesteld door Jan H. Kompagnie

In 2005 kwam een themanummer uit ter gelegenheid van zeventig jaar 'die Goude'.
Deze eerste aflevering van jaargang 23 bevatte artikelen over ontstaan en geschiedenis
van de historische vereniging 'die Goude', de Tidinge, excursies, lezingen, de Bijdragen,
publicaties en een inventaris van het archief van 'die Goude'. Door dit omvangrijke
nummer en nog een enkel lang artikel in andere afleveringen werden ruim 220 pagina's
Goudse geschiedschrijving geproduceerd.
Na de naam van de auteur volgt de titel van het artikel en andere relevante informatie,
zoals jaargang en paginanummers.
- 'Abels, Paul H.A.M., "'Die Goude": spiegel van 70 jaar historische belangstelling in de
stad Gouda'. Themanummer 'Zeventig jaar "Die Goude" in actie', Tidinge 23 (2005)
2-30.
-

Brink, Adri van den, 'Gespaard Landschap. III. De Mallegats Wijhe, het
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Dolder-de Wit, Henny van, 'Lezingen: meer dan voordrachten alleen'. ·
Themanummer 'Zeventig jaar "Die Goude" in actie', Tidinge 23 (2005) 43-47.

-

Dolder-de Wit, Henny van, 'Inventaris archief Historische Vereniging "Die Goude"'.
Themanummer 'Zeventig jaar "Die Goude" in actie', Tidinge 23 (2005) 81-87.

-

Dolder-de Wit, Henny van, 'Oorlogsherinneringen van stadsbeiaardierster en organiste Maria Blom', Tidinge 23 (2005) 92-97 .
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Dolder-de Wit, Henny van, 'Korte geschiedenis van slagerij Van Vliet aan de
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Habermehl, Nico, 'Excursie,s: de blik naar buiten'. Themanummer 'Zeventig jaar "Die
Goude" in actie', Tidinge 23 (2005) 39-42.
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cholera', Tidinge 23 (2005) 201-206.
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Hoogendoorn,Janet, 'Dichteres lnez Meter: een leven in verwondering', Tidinge 23
(2005) 158-162.

-

Knoops, Wim, "'Oranje boven, de keezen in de goot": oproer in Gouda in september
1787', I Tidinge 23 (2005) 185-197.

-

Kompagnie, Jan H., 'De Tidinge: een podium voor iedereen'. Themanummer
'Zeventig jaar "Die Goude" in actie', Tidinge 23 (2005) 31-38.

-

Kompagnie, Jan H., "'Aardewerk is paardewerk": een rapport over de aardewerkindustrie uit 1971', I Tidinge 23 (2005) 163-171, II Tidinge 23 (2005) 207-210.

-

Kompagnie, Jan H., m.m.v. Janet Hoogendoorn, 'Publicaties: een rijke oogst.
Artikelen en boeken, verschenen in het tijdschrift Tidinge van Die Goude en in de
reeks Yerzameling Bijdragen (bundels) van de Oudheidkundige Kring / Historische
Vereniging "Die Goude" over de periode 1934 - 2004'. Themanummer 'Zeventig jaar
"Die Goude" in actie', Tidinge 23 (2005) 59-80.

-

Leeuwen, Janine van, 'Wintergedachten. Herinneringen aan ijsvermaak in vroeger tijden', Tidinge 23 (2005) 137-140.
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Mijderwijk, Leon, 'Over "der Stede Raamsteeg" en andere wegen van de Goudse
lakennijverheid', Tidinge 23 (2005) 150-157.
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Ouden, Koos den, 'Het raadsel van de loden koker, of: wat lag er onder de meiboom
verborgen?', Tidinge 23 (2005) 174- 175.
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Vaandrager, Gé, 'Goudse glasschenkingen aan kerken in Holland, 1572-1700, Tidinge
(23) 110-136.

