




2. Almanak of leugenzak?

Paul H.A.M. Abels

Bij veilinghuis Van Stockum's in Den Haag werd op 10 november jongstleden een
bijzonder Gouds kleinood te koop aangeboden. Het betrof een Almanach op 't jaar
1739, uitgegeven door de erfgenamen van de weduwe Cornelis Stichter te
Amsterdam in 1738. Het 22 pagina's tellende almanakje is samen gebonden met
de Ordres uyt te geven by de burgemeesteren der stad Gouda in 1739, die 30 pagina's
beslaan en gevolgd worden door vier bladen van dik papier voor aantekeningen.
Het boekwerkje is gedrukt in zogeheten duodecimo-formaat (12º), het boekenfor-
maat waarbij 24 bladzijden uit één vel papier worden gesneden. Het meest bijzon-
der is echter de buitenkant: het boekje heeft een omslag van originele haaienhuid,
gespannen op hout. Het geheel is afgesloten met twee zilveren sloten (boekklam-
pen) met daarop aan beide zijden het stadswapen van Gouda, compleet met zilve-
ren pen waarmee de slotjes zijn te openen. De opbrengst van dit bijzondere bandje
was niet onaanzienlijk: 1200 euro (exclusief 25% veilingkosten). 

De oorspronkelijke eigenaar had er in de eerste helft van de
achttiende eeuw blijkbaar veel geld voor over om een boekje
met een gebruiksgeldigheid van slechts één jaar op een der-
gelijk fraaie wijze te laten inbinden. Omdat hij (of zij?) dat
deed in combinatie met regels voor Goudse burgemeesters
en ook nog eens het Goudse stadswapen in viervoud in het
zilverbeslag liet graveren, is te veronderstellen dat de
opdrachtgever iemand is geweest die behoorde tot de regen-
tenkringen in Gouda. In stedelijk museumGoudA wordt in
een van de stijlkamers een vergelijkbaar exemplaar tentoon-
gesteld, een almanak voor 1785 met zilverbeslag en pen. Het
is dus bijna een halve eeuw later vervaardigd, maar bij dit
exemplaar is de oorsprong wel bekend. Het was eigendom
van zilversmid Johannes van der Valk, die behalve zilversmid
ook lid van de schutterij was. Dat verklaart waarom aan het
boekje ook een wachtalmanak voor de Goudse schutterij is
toegevoegd. Opvallend is dat voor beide exemplaren een
Amsterdamse almanak moest worden gebruikt, gedrukt door
een bekende uitgeverij van almanakken. Als er een Goudse
almanak in de achttiende eeuw had bestaan, had deze zeker
de voorkeur gekregen. Toch zijn er in de loop der eeuwen
wel enkele almanakken in Gouda gedrukt. In deze bijdrage zal nader worden ingegaan
op het belang van de almanak en enkele zeldzame Goudse drukwerkjes in deze sfeer.

De populariteit van de almanak
De almanak is na de bijbel waarschijnlijk eeuwenlang het meest populaire boekwerk(je)
in de Nederlanden geweest. Het was voor schippers, boeren, handelaren en vele andere
beroepscategorieën een onmisbaar hulpmiddel om bijvoorbeeld te weten wanneer de
zon op en onder ging, waar en wanneer markten en kermissen gehouden werden en
wanneer de kerkelijke feestdagen gevierd werden. Maar ook liefhebbers van astrologie
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Oprechte Goudschen Almanak op 't
jaar onzes Heeren Jesu Christi 1809.
Voorzien met de Jaarmarkten,
Kermissen, Paarde-, Beeste- en Leer-
markten, Regt- en Rekendagen als
mede de Maans op en Ondergang. Een
uitgave van A. van Zwaamen en J.
Thompson uit Rotterdam. Foto: auteur.



en daarop gebaseerde voorspellingen vonden veel van hun gading in deze zakboekjes.1

Verschillende Nederlandse plaatsnamen zijn vanouds verbonden met de uitgave van
dergelijke jaarlijkse almanakken. De bekendste is wel de Enkhuizer almanak, die in
1595 voor het eerst verscheen en na 411 jaargangen nog steeds gretig aftrek vindt. De
naam 'Enkhuizer' is overigens misleidend. Tot voor kort werd deze almanak namelijk
niet uitgegeven of gedrukt in Enkhuizen, maar elders. De aanduiding had veeleer te
maken met de betekenis die deze stad aan de Zuiderzee ooit had voor de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC). De stad telde vele pakhuizen, de zogenaamde stapel-
plaatsen, en veel VOC-schepen vertrokken uit deze haven. De zwaar beladen schepen
konden bij terugkeer uit de Oost moeilijk de haven van Amsterdam bereiken en de
schippers moesten zich dan ook altijd goed laten informeren over de watergetijden.
Deze getijden stonden vermeld in de almanak en die reeks begon altijd met die van
Enkhuizen. Om die reden is waarschijnlijk deze plaatsnaam toegevoegd als aanduiding
voor de almanak. Samenstellers en uitgevers van concurrerende almanakken koppelden
echter namen van andere steden, zoals Delft en Amsterdam, aan hun zakboekjes of
streeknamen als Friesland en Twente. 
Een 'Goudsche almanak' heeft lang op zich laten wachten. In de zeventiende eeuw lie-
ten enkele Goudse uitgevers wel almanakken het licht zien, doch de benaming daarvan
verwees niet naar de plaats van herkomst. In die tijd was de almanak geen onomstreden
boekwerkje. Met name vanuit gereformeerde kring werd dikwijls geageerd tegen de ver-
melding van de traditionele rooms-katholieke heiligendagen, ook al omdat deze dikwijls
gepaard gingen met kleine verhaaltjes over de lotgevallen van de betreffende heilige.
Daarnaast was er veel kerkelijke kritiek op het voorspellende karakter van sommige
astrologische teksten en berekeningen, aangezien daarmee de goddelijke voorzienigheid
getart zou worden. Eén van de predikanten, die zich opwond over de populariteit van
de almanak, kreeg van een verkoper ter geruststelling te horen: 'Wij vercopen onse
almanacken, practiquen ende prognosticatiën voor gheen boecken des Evangelij, maer
voor 'tgeen dat sij sijn, naemlijck voor loghenboecken'. Niet voor niets had de almanak
in de volksmond ook wel de bijnaam 'leugenzak'.
De betreffende predikant, de uit Keulen afkomstige Caspar Jansz. Coolhaes, was zelf
geen toonbeeld van rechtzinnigheid. Hij werd in 1582 door de gereformeerde synodes
in Leiden uit zijn kerkelijke ambt gezet, onder meer omdat hij de overheid veel grotere
zeggenschap wilde toekennen in kerkelijke aangelegenheden. In zijn bestrijding van
'paapse stoutigheden' was hij echter even fel als vele gereformeerde ambtgenoten, zoals
ook blijkt uit zijn strijd tegen de almanak. Hij voerde die strijd als ambteloos burger,
toen hij als likeurstoker en handelaar in watertjes de kost moest verdienen. In die perio-
de, in 1607, liet hij een twintig bladzijden tellend pamflet drukken met een Trouwe
waerschouwinge voor den schandelijcken abuysen offte misbruycken der almanacken, de welc-
ke (gelijk alle andere valsche Godes-diensten) uyt de schatcamer der verscheyden Pausen ghe-
comen zijn, ende daerom niet minder Reformation van doen hebben als de kercken staende vol
afgodische beelden, outaren ende dergelijcken. Dat deze geschorste gereformeerde predikant
een dergelijk geschrift niet in zijn woonplaats Amsterdam, maar in Gouda liet drukken
mag geen verbazing wekken. Door de tolerante opstelling van het Goudse stadsbestuur
konden hier alle mogelijke geschriften van omstreden auteurs verschijnen die elders in
Holland verboden zouden zijn. In gereformeerde kring stond de stad dan ook bekend
als een 'ketternest' en als een 'rattennest en strontkar van alle ketterijen'.
Het genoemde pamflet tegen de veel te katholieke almanakken verscheen bij Jacobus
Migoen, een vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar Gouda gevluchte drukker en uitge-
ver. Bij dezelfde boekhandelaar liet Coolhaes een jaar later een blauwdruk verschijnen
van een gezuiverde, reformatorische almanak, geheel ontdaan van de 'Roomse
Santenkraam' en getiteld: Specimen ofte monster eens christelijcken calenders ofte almanac
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(gezuyvert zijnde van alle heydensche en[de] papistische abuyzen) zoo diezelve van begin der
werrelt in der prophetischer en[de] apostolischer kercken geuseert, en[de] gebruyckt is worden.
Met 8 pagina's bleef er in het ideaalplaatje van Coolhaes wel een erg klein almanakje
over. Hiermee kon de concurrentiestrijd met de mateloos populaire volksalmanakken
onmogelijk aangegaan worden. In weerwil van bestrijders als Coolhaes en andere gere-
formeerde predikanten, zoals de Texelse dominee Abraham Magyrius die een heel boek
besteedde aan het belachelijk maken van katholieke almanakheiligen, bleven de zak-
boekjes gretig aftrek vinden, ook in brede protestantse kring. 

Gouda
Goudse boekdrukkers hebben op deze markt slechts een klein graantje mee kunnen
pikken. Cornelis Dyvoort, stadsdrukker van Gouda in 't Vergulde ABC, liet in 1670 een-
malig een almanak het licht zien, maar noemde deze niet naar zijn woonplaats. Zijn
Nieuwe Delfsche Chronijck Almanach, na den nieuwen stijl, op 't iaer ons Heeren M.DC.LXXI.
Met al de iaermarckten, paerde-, beeste- ende leermarckten van dese provintiën. Gecalculeert
door mr. Christophorum Gualthery, chirurgijn tot Geervliet heeft op de titelpagina een hout-
snede met wapen van Delft. Pas veel later kwam er een echt Goudse almanak op de
markt. Het initiatief daartoe kwam aanvankelijk niet uit de eigen stad, maar uit
Rotterdam. Daar lieten Anthoni van Zwaamen en Jacobus Thompson in het begin van
de negentiende de Oprechte Goudsche Almanach van de persen komen in het zeer kleine
16º-formaat. Waarschijnlijk ging het om een speciaal op de Goudse markt gerichte ver-
sie van de algemene Van Zwaamens en Thompson's Almanak, die gedurende de hele
negentiende eeuw gretig aftrek vond. Het kon niet worden vastgesteld hoeveel jaargan-
gen de Goudse versie van deze almanak heeft gekend: de Goudse Librye heeft exempla-
ren uit 1807, 1808, 1809 en 1811. Op de titelpagina staat bovenaan in kleine zwarte
letters Oprechte Goudschen, gevolgd door het in grote rode hoofdletters gedrukte woord
ALMANAK. Daarna volgt weer in kleine zwarte letters op 't jaar onzes Heeren en in grote
rode kapitalen JESU CHRISTI, gevolgd door het jaartal. Daaronder volgt weer in kleine
letters de gebruikelijke toevoeging: Voorzien met de Jaarmarkten, Kermissen, Paarde-,
Beeste- en Leermarkten, Regt- en Rekendagen als mede de Maans op en Ondergang. Het
Goudse karakter van het almanakje wordt het meest benadrukt door het groot afge-
drukte stadswapen van Gouda, dat vastgehouden wordt door twee leeuwen en ongeveer
de helft van de titelpagina in beslag neemt. Onder dit stadswapen staat: TE ROTTER-
DAM gedruckt by A. van Zwaamen en J. Thompson.
Het binnenwerk van dit vroeg negentiende-eeuwse Goudse almanakje is klassiek. Na
het gedeelte met de opgave van markten en kermissen volgen met afzonderlijke titelpa-
gina's een 'Tydwyzer' met de afvaartijden van schepen en veerboten, een 'Dagtafel der
hoogste en laagste watergetyden', berekend in uren en minuten voor de steden
Enkhuizen, Amsterdam en Gouda en voor Texel en de 'Astrologische aantekeningen',
verzorgd door Don Antonio Magino. Na deze vaste almanakonderdelen volgt mengel-
werk, zoals 'Spreekende schilderijtjes of verzameling van vrolyke zedenlesjes', compleet
met afbeeldingen, 'De vermakelyke gocheltas', vol met spelletjes om de lange winter-
avonden door te komen, 'De kleine diergaarde', met voor de kinderen afbeeldingen van
bijzondere diersoorten, 'Het vrolyke kransje', bestaande uit liedjes en de 'Accurate
Uittrekkinge', met een opgaaf van alle prijzen en premies in de voormalige
Generaliteitsloterij, later Bataafsche loterij genaamd. Het laatste deel van de almanak
bestaat traditiegetrouw uit een 'Korte kronyk', met de belangrijkste en merkwaardigste
gebeurtenissen uit de voorafgaande jaren. 
Enkele tientallen jaren later, toen de Oprechte Goudsche Almanach inmiddels in de verge-
telheid was geraakt, kwam de Goudse uitgeverij G.B. van Goor met een Nieuwe
Goudsche Almanak. Het is een jaarlijks boekwerkje, dat vooral enige literaire aspiratie
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moest uitstralen. De als boekverkopersbediende bij Van Goor werkzame Gualtherus
Kolff, een geboren en getogen Gouwenaar, werd aangesteld als redacteur om zorg te
dragen voor verantwoorde teksten.2 Deze almanak werd later voortgezet door A.
Brinkman. Ook zijn Nieuwe Goudsche Almanak bevatte vooral literair getint proza, geïllu-
streerd met de nodige tekeningen. Deze verhalen werden voorafgegaan door zakelijke
informatie die thans in gemeentegidsen is te vinden (feest- en marktdagen, watergetij-
den, verjaardagen van het koninklijk huis, bevolkingsstatistieken, namen van bestuur-
ders, onderwijsinstellingen en informatie over postbezorging).  Het Goudse streekarchief
heeft in zijn collectie exemplaren van Brinkmans almanak over de jaren 1863 tot 1866.

Marktwaarde
Almanakken zijn zeer gezocht en brengen, ondanks de grote
oplagen die zij doorgaans hebben gekend, veel geld op bij
antiquariaten en veilingen. Enerzijds heeft dit te maken met
de populariteit, ook nu nog, van dergelijke zakboekjes met
een gevarieerde inhoud. Anderzijds was de almanak eeuwen-
lang vooral een tijdelijk veelvuldig geraadpleegd gebruiksar-
tikel, dat daardoor sterk aan slijtage onderhevig was en na
het verstrijken van het jaar vaak weggegooid werd. Op eer-
dergenoemde veiling bij Van Stockum's werd ook een in
Amsterdam gedrukte Cronijck almanach ofte journael op dat
jaer 1586 aangeboden. Vanwege de slechte staat van het
werkje werd het voorzien van een zogeheten 'sold w.a.f.-aan-
duiding' (sold with all faults), hetgeen betekent dat de koper
gewaarschuwd wordt dat hij geen recht heeft om achteraf
alsnog af te zien van de koop omdat er iets mis zou zijn met
het boekje. Om die reden schatte het veilinghuis de
opbrengst van deze almanak op slechts 80 euro. Ondanks de
slechte staat bracht dit boekje niet minder dan 500 euro op
(exclusief 25% veilingkosten).

Hierboven genoemde in Gouda gedrukte almanakken van Coolhaes en van Dyvoort zijn
de afgelopen tijd niet op de markt te koop aangeboden, evenmin als exemplaren van de
negentiende-eeuwse Goudse almanakken. Algemene edities van de Van Zwaamens en
Thompson's Almanak zijn incidenteel wel geveild. Zo bracht de jaargang 1807 op de
veiling van Bubb Kuyper in december 2005 een bedrag van 250 euro op. Voor een
exemplaar uit 1878 vraagt antiquariaat Gemilang uit Bredevoort nog 150 euro. Op de
markt is verder nog een exemplaar van Coolhaes' Trouwe waerschouwinge. Dit in kwarto
(acht bladzijden uit een vel papier) gedrukte pamflet, dat 20 bladzijden telt en een
moderne kartonnen omslag van gemarmerd papier heeft, wordt bij Antiquariaat Forum
in 't Goy te koop aangeboden voor de lieve som van 950 euro.

Noten
1 Zie over de almanakcultuur in de zeventiende eeuw het voortreffelijke proefschrift van Jeroen Salman,

Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar (Zutphen 1999).

2 Zie over hem: Gerard Keller, 'Levensbericht van Gualtherus Kolff', in: Jaarboek van de Maatschappij der

Nederlandse Letterkunde (Leiden 1881) 303-305. Gualtherus Johannes Kolff, geboren te Gouda 8 novem-

ber 1826, redacteur van de Goudsche Almanak, vertrok in 1850 naar Nederlands-Indië, werd lid van de

firma Van Haren, Norman, Kolff & Co., boekhandel te Batavia 1852, later van G. Kolff & Co., uitgevers

in Nederlands-Indië, later in Nederland, overleed Leiden 29 april 1881, huwde in Batavia 10 november

1859 Lodewijka Margaretha Elgenhuizen, geboren te Batavia 23 oktober 1833, overleden in Den Haag

18 maart 1922, dochter van Lodewijk en Geertruida Clasina Esser.
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Nieuwe Goudsche Almanak voor het
schrikkeljaar 1864. Een uitgave van 
A. Brinkman uit Gouda. Foto: auteur.



Gouda getand en geslagen
Leon Mijderwijk 

Gouda per post
Halverwege de negentiende eeuw werden de eerste sporen van de industrialisatie zicht-
baar in Nederland. Nederland industrialiseerde laat ten opzichte van de ons omringende
landen. Eenmaal begonnen werd de roep om een efficiënt transport- en communicatie-
systeem spoedig luider. De trein reed sinds 1839 en kilometer voor kilometer werd het
spoor aangelegd. In 1852 werd een andere belangrijke stap gezet: de eerste Nederlandse
postzegel werd gedrukt. Koning Willem III (1817-1890), die regeerde vanaf 1849,
prijkte op een zegel van 5, 10 en 15 cent. Deze
eerste serie was niet alleen een stap in de vor-
ming van een communicatiesysteem, maar de
uitgave van postzegels zorgde ook voor een
hobby waar velen 'verslaafd' aan raakten, name-
lijk de filatelie. Aanvankelijk moesten die verza-
melaars wel enigszins koningsgezind zijn, want
alleen koning Willem III, diens dochter
Wilhelmina (1880-1948; vanaf 1890 regerend)
en kale cijfers stonden op de zegels. Die alleen-
heerschappij werd in 1906 doorbroken door de
uitgave van tuberculosezegels. Deze werd een
jaar later gevolgd door een zegel met een histori-
sche voorstelling van admiraal De Ruyter. Dit
zou het begin zijn van een schier oneindige
stroom gelegenheidszegels: kunstenaars, wetenschappers, politici en andere hedendaag-
se en historische figuren kregen hun zegel om hun grootsheid te benadrukken. Vanaf
1925 kregen kinderen de nodige aandacht. De toeslag van enkele centen op de kinder-
zegels kwam ten bate van doelen die het welzijn van het kind zouden vergroten.
Een van de eerste zegels waarop een stadsbeeld stond, werd in 1931 uitgebracht. 

De Goudse Glazen stonden op zegels van 1,5 en 6
cent. Ook hier is sprake van een toeslag, respectie-
velijk van 1,5 en 4 cent. Het zou tot 1979 duren
voordat weer een Goudse voorstelling werd uitge-
geven. Evenals de eerste keer waren de Goudse
Glazen het onderwerp. 
Deze werden uitgegeven als zomerzegels, een jaar-
lijks verschijnende serie zegels waarvoor vaker
stadsgezichten als afbeelding worden gekozen. Van
de vier zegels zijn er twee Gouds. Sindsdien zijn er
geen zegels meer aan de stad gewijd.

De Goudse verzamelaars, die hun vleugels uitslaan
over aanverwante verzamelgebieden zoals de post-
stempels, konden in 1987 nogmaals hun hart ophalen. Toen werd een 'bijzonder dagte-
keningstempel' van filatelieloket Gouda gezet. Op de envelop die ter gelegenheid van
deze uitgave werd gedrukt, staat het Goudse stadhuis dat in een begeleidende tekst
beschreven wordt. Ook op het stempel staat het stadhuis. 
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Goudse Glazen-zegels uit 1931. In het medaillon het
maken van glas-in-lood.

Zomerzegels uit 1979, waarvan twee met Goudse
Glazen.



De Goudse Glazen en het stadhuis. Honderdvijftig jaar postzegels geeft een niet erg
veelzijdig beeld van de Goudse cultuur.

Gouda op de penning
Postzegels zijn vanaf de eerste druk een uiting van de eenheid van Nederland. In 1852
was het koninkrijk pas enkele decennia oud. Willem III's grootvader Willem I (1772-
1843) was in 1815 als eerste koning der Nederlanden gekroond. Hoewel de inwoners
van het zuidelijke deel van het grondgebied, het huidige België, er al in 1830 voor had-
den gekozen om afstand te nemen van de vorst, was Nederland een natie waar het pro-
ces van eenwording op volle gang was. Hoewel het land nog veel regionale gewoonten

en eigenaardigheden kende, is het vanaf de tweede
helft van de negentiende eeuw bestuurlijk en insti-
tutioneel vooral op nationaal niveau georganiseerd.
Zaken zoals postzegels waren niet alleen een ken-
merk van die nationalisering, maar bevorderden
ook die eenheid. Het maakte Nederland tastbaar
voor de inwoners, die eerder vooral inwoner waren
van hun provincie, zoals Holland, Friesland, Gelre
of Utrecht. Illustratief voor het 'promoten' van het
nieuwe koninkrijk zijn de munten. Al in 1816
werd het muntstelsel volledig hervormd. De gulden
werd gekozen als nationale munt en het hoofd van
de koning prijkte op een zijde. Uiteraard lagen hier
economische redenen aan ten grondslag. Maar de
nieuwe munt moest bovenal een symbool zijn van
de eenheidsstaat. Nederland zou Nederland overi-
gens niet zijn als er geen overgangsregeling bedacht
zou worden. Omdat eerst voldoende voorraad
moest worden aangemunt, waren de munten uit de
tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden
tot in de jaren '40 van de negentiende eeuw geldig.
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Envelop met bijzonder dagtekeningstempel uit 1987.

Vroedschapspenning uit 1691. J.E.J. Geselschap,
De zegels en het wapen van Gouda;  E.C.M.
Leemans-Prins, Zegels en wapens van steden 
in Zuid-Holland, Zuidhollandse studien XII
('s Gravenhage 1966) 105-111, aldaar 110.



De munten uit de tijd van de Republiek worden gekenmerkt door een grote diversiteit.
Immers, iedere provincie kende een eigen munt, maar ook vele steden. Groningen,
Utrecht, Nijmegen, maar ook kleinere steden zoals
Gorinchem, Culemborg en Zutphen kenden een
eigen muntslag. Gouda heeft geen eigen munt
gehad. Collectioneurs moeten zich tevreden stellen
met een aanverwant verzamelgebied: penningen die
een Goudse afkomst hebben. Met name de vroed-
schapspenningen en de penningen die werden uit-
gebracht in opdracht van de Latijnse school zijn
'collector's items'.

Dit bewijst een 'lot' uit de prijslijst van een mun-
tenhandelaar uit 2000. Daarin worden drie pennin-
gen aangeboden voor de prijs van fl. 14.000. De
penningen zijn alledrie afkomstig van de familie
Van Eyck. De Latijnse School van Gouda, die al
vanaf de veertiende eeuw bestond, gaf opdracht tot
het maken van deze penningen voor de beste leer-
lingen. De ouders draaiden weliswaar voor de kos-
ten op, maar het gaf natuurlijk enige status als
zoonlief met een promotiepenning naar de
Academie zou gaan. De School sloot een contract af
met een zilversmid. Zo verzorgde Joost Verschure de penningen in de jaren 1686 tot
1695 en vader Dirk en zoon Jan van Oyen deden dat gedurende een groot deel van de
achttiende eeuw, respectievelijk van 1717-1749 en 1750-1777. 

Vele verzamelaars zal het waarschijnlijk te ver gaan om een lening af te sluiten om een
Goudse penning te bemachtigen. Er zijn echter in recenter tijden ook penningen gesla-
gen die, indien zij worden aangeboden, minder kapitaalkracht zullen behoeven. Bij het
noemen van de penningen, beoog ik geen compleetheid. Deze zou ook met de nodige
moeite waarschijnlijk niet behaald worden omdat het slaan van ere- of herdenkingspen-
ningen vrij is aan iedereen: overheid; bedrijven en particulieren. De penning is een
geliefd relatiegeschenk. Hij heeft immers een symbolische waarde die niet onderschat
moet worden. Het onderwerp zijn van de beelde-
naar van een penning is een eervolle zaak en de
uitgever zal zich de 'eeuwigheidswaarde' realiseren
van het aandenken. Illustratief hiervoor is de munt
die in 1985 werd uitgegeven ter gelegenheid van
het veertigjarig bestaan van de Avondvierdaagse in
Gouda. De uitgifte van de munt werd mogelijk
gemaakt door straatmakersbedrijf Th.A. van der
Pool, zo leert de keerzijde, dat daarmee zijn naam
voor altijd verbond met dit sportieve evenement. 

De penning die het meest de functie van betaalmid-
del benaderde, is de 'Golda' geweest. Gedurende
een korte periode (20 juni-30 september 1995) is
deze munt geldig betaalmiddel geweest in diverse
winkels in de Goudse binnenstad, ter waarde van
600 cent. Dit bedrag refereerde aan het thema, de
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herdenking van het 600-jarig bestaan van de markt in Gouda op de plaats waar die zich
nu bevindt. Graaf Jan van Blois verkocht in 1395 het marktveld aan de stad. Dat het
koopmansschap in de stad na zes eeuwen nog niet was vervlogen, bewijst de slogan
waarmee de munt werd aangeboden: 'De Golda, een uitmuntend idee', waarbij het
woord uitmuntend werd onderstreept, voor degenen bij wie het kwartje niet meteen
viel. Deze slagzin stond overigens in de Goudse Post van 26 november 1997. Mogelijk
was de oplage in het jubileumjaar 1995 te ruim voor de Goudse afzetmarkt en werd dit
'”collector's item” voor iedereen die onze stad een warm hart toedraagt' twee jaar later
nogmaals aangeboden voor 'slechts f 6 ,-', nu met als doel het stadhuis te voorzien van
een nieuwe belichting.  

Penning Golda, 600 jaar markt uit 1995.

Evenals de filatelisten zijn de verzamelaars van munten, de numismaten, snel uitverza-
meld als zij het thema Gouda hebben gekozen, aangezien Gouda geen muntplaats is
geweest. Degenen die zich richten op penningen hebben een breder verzamelterrein.
Een terrein waarin obstakels loeren: hoge prijzen voor de zeldzame exemplaren, maar
ook slecht inzicht in de te verzamelen objecten door de diversiteit aan uitgiften.

Heeft u een Goudse penning of een poststempel in uw bezit die niet is genoemd, maar
wel aandacht verdient in de Tidinge, graag reacties naar: leonmijderwijk@wanadoo.nl
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Directe Tweede-Kamerverkiezingen in het hoofdkiesdistrict Gouda
gedurende de periode 1849-1918

Jan H. Kompagnie

Aflevering II

De verkiezingen in de periode 1850-1887
In 1850 kwam er een nieuwe kieswet (van 4 juli 1850, Staatsblad nr. 37) tot stand, die
het 'voorloopig kiesreglement' uit 1848 verving. De kieswet van 1850 regelde vooral de
hoogte van de census per gemeente (de belasting die men moest betalen om kiesrecht te
bezitten) en de indeling van de kiesdistricten. Kiesrecht werd verleend aan volwassen
mannen die voor een bepaald bedrag in de directe rijksbelastingen (grond-, patent- en
personele belasting) waren aangeslagen. Over het algemeen was de census lager dan in
1848.
Tot 1896 kende de kieswet geen kandidaatstellingen. Een geldige stem kon op iedereen
worden uitgebracht. De kieswet bepaalde dat elk Kamerlid 45.000 inwoners moest ver-
tegenwoordigen. Daardoor veranderden de kiesdistricten tussen 1850 en 1887 regelma-
tig van samenstelling. 
Kieswet noch grondwet sloot vrouwen expliciet van het kiesrecht uit, omdat die uitslui-
ting in de geest van die tijd geheel voor zichzelf sprak. Wel sloot artikel 3 van de kies-
wet van 1850 getrouwde vrouwen uit met de bepaling dat de man geacht werd de aan-
slag van zijn vrouw te betalen en dus alleen kiesgerechtigd te zijn. 
Elke inwoner kon er bezwaar tegen maken dat hij zelf niet op de kiezerslijst was opge-
nomen of dat een ander er ten onterechte op was gezet. Kiesgerechtigden mochten
alleen maar op de kiezerslijst van hun wettige woonplaats voorkomen. Minstens acht
dagen vóór de verkiezingen ontving elke kiezer een oproepingsbrief en een stembriefje.
Op de dag van de verkiezing moest de kiesgerechtigde zijn stembriefje persoonlijk in de
stembus deponeren, stemmen bij volmacht was niet toegestaan. 
Nadat het aantal geldige stemmen was vastgesteld, kon de meerderheid, namelijk de
helft plus één, worden bepaald. Wanneer geen persoon in de eerste ronde de absolute
meerderheid had behaald, volgde voor elke te vergeven zetel een herstemming tussen de
twee personen met de meeste stemmen. Bij één zetel ging het dan tussen twee perso-
nen, bij twee zetels tussen vier. 
Een kiestabel die bij de kieswet was gevoegd, regelde de indeling van de kiesdistricten.
In tegenstelling tot 1848, toen er alleen enkelvoudige kiesdistricten waren, vaardigden
de meeste kiesdistricten in 1850 meer dan één Kamerlid af. Doordat de bepaling uit de
grondwet van kracht bleef dat elke 45.000 inwoners door één Kamerlid vertegenwoor-
digd moest worden, bepaalde de kieswet van 1850 dat er elke vijf jaar een herziening
van de kiestabel moest plaatsvinden. Herzieningen vonden evenwel alleen plaats in
1858, 1864, 1869 en 1878. 

De eerste algemene verkiezing onder de kieswet van 1850 werd in Gouda in augustus
1850 gehouden. Er moesten nu twee kandidaten worden gekozen. Er werden 1.956 gel-
dige stembriefjes ingeleverd. Nagenoeg iedere kiesgerechtigde stemde twee keer, dat
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bracht 3.847 geldige stemmen op. Op deze lijst nu wel een deelnemer met een binding
met Gouda, namelijk E.C. Büchner (1812-1882), zoon van de bekende stadsdoctor W.F.
Büchner, die als arts werkzaam was in Amsterdam en ook zitting had in de gemeente-
raad van die stad.

Verkiezingsuitslag Gouda 27 augustus 1850
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. mr. G.M. van der Linden  1087 56.51%  
2. mr. K.A. Poortman  848 44.09%  
3. E.C.U. van Doorn  773 40.19%  
4. mr. Æ. baron van Mackay  634 32.96%  
5. dr. E.C. Büchner  185 9.62%  
6. mr. L. Metman  130 6.76%  
7. mr. G. Groen van Prinsterer  77 4.00%  

De bevolking in het gehele district was in dat jaar 44.023 personen groot; daarvan
mocht slecht 6.54% aan de verkiezingen deelnemen, wat 4.44% ook werkelijk deed.
Van der Linden versloeg nu al in de eerste stemmingsronde onder anderen de antirevo-
lutionair Guillaume Groen van Prinsterer. Hij had met zijn 56.51% de absolute meer-
derheid behaald en kon zijn Kamerlidmaatschap continuëren. 
Als nummer 2 was de Schiedamse advocaat en notaris Karel Arnold Poortman (1808-
1886) geëindigd. Maar deze had ook meegedongen naar een Kamerlidmaatschap bij de
districtsverkiezingen in Delft. Daar versloeg hij onder meer S.H. Anemaet en H.A.A. van
Berckel. Poortman koos voor Delft, waardoor er in Gouda tussentijdse verkiezingen
voor de tweede zetel gehouden moesten worden. Dat gebeurde op 13 september, ruim
twee weken na de algemene verkiezingen. 

Verkiezingsuitslag Gouda 13 september 1850
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. mr. L. Metman  852 47.65%  
2. mr. Æ. baron van Mackay  453 25.34%  
3. dr. E.C. Büchner  148 8.28%  
4. jhr.mr. W.T. Gevers Deynoot 120 6.71%  
5. mr. P.C. Schooneveld  102 5.70%  

Er was niemand die de absolute meerderheid behaalde. Dus moest er opnieuw gestemd
worden. Die herstemming vond twaalf dagen later plaats.

Verkiezingsuitslag Gouda 25 september 1850
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. mr. L. Metman  996 62,88%  
2. mr. Æ. baron van Mackay  588 37.12%  

Nu bleek dat de liberale politicus Leopold Metman (1808-1860) was gekozen met bijna
63% van de stemmen, die dan ook samen met Van der Linden Gouda in de Tweede
Kamer ging vertegenwoordigen. Hij versloeg de antirevolutionair Æ. baron van Mackay,
de latere leider van het eerste Coalitie-kabinet. Metman, zoon van een Nederlands her-
vormde predikant, was van origine advocaat in Den Haag. Hij was vooral deskundig op
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het gebied van de rechtspraak in West-Indië. Zijn echtgenote was G.C. Scholten van
Gansoijen.

Twee jaar nadien, in 1852, waren er periodieke verkiezingen, waarbij één zetel te verde-
len viel; het zittende Kamerlid Van der Linden moest zijn zetel ter beschikking stellen.  

Verkiezingsuitslag Gouda 8 juni 1852
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. mr. G.M. van der Linden  771 46.22%  
2. mr. G. Groen van Prinsterer  332 19.90%  
3. jhr.mr. W.M. de Brauw  166 9.95%  
4. mr. J.H. Gilquin  152 9.11%  
5. S.H. van Hoogstraten  152 9.11%  
6. mr. A.H.J. Ravesteijn Medenblik 31 1.86%  

De man met het meeste aantal stemmen, Van der Linden, met meer dan het dubbele
aantal stemmen dan Groen van Prinsterer, kwam toch net te kort voor de absolute
meerderheid. Dus volgde er een herstemming. 

Verkiezingsuitslag Gouda 22 juni 1852
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. mr. G.M. van der Linden  976 54.37%  
2. mr. G. Groen van Prinsterer  819 45.63%  

Groen van Prinsterer maakte een indrukwekkende inhaalrace, gesteund door de meeste
kandidaten die door Van der Linden waren verslagen, maar de laatste eindigde toch als
winnaar, met ruim 54 tegen ruim 45% van de stemmen.

Het jaar 1853 staat bekend als een turbulent politiek jaar. Aanhangers van de
'Aprilbeweging' probeerden met honderdduizenden handtekeningen te voorkomen dat
de rooms-katholieken in volle vrijheid hun rechten konden gaan uitoefenen, zoals het
grondrecht 'Vrijheid van godsdienst' wilde, dat was vastgelegd in de grondwet van 1848.
Tijdens de aanbieding van de handtekeningen uitte koning Willem III sympathie met de
doelstellingen van de protesteerders, waarna kabinetsleider Thorbecke woedend aftrad
en de Kamer werd ontbonden. Algemene Tweede-Kamerverkiezingen volgden. In het
district Gouda gebeurde dat op 17 mei.

Verkiezingsuitslag Gouda 17 mei 1853
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. jhr.mr. W.M. de Brauw 1631 68.43%  
2. mr. G. Groen van Prinsterer  1555 65.24%  
3. mr. L. Metman  795 33.35%  
4. mr. G.M. van der Linden  721 30.25%  

De eerste twee deelnemers, W.M. de Brauw en G. Groen van Prinsterer, haalden de kies-
drempel en konden namens Gouda in de Tweede Kamer komen. De Brauw (1810-1974)
zou ruim twintig jaar de afgevaardigde van het kiesdistrict Gouda blijven. 
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Hij ontpopte zich als een conservatief
Tweede-Kamerlid dat grote affiniteit had met
de antirevolutionairen van Groen van
Prinsterer, die net als hij, orthodox
Nederlands hervormd was. De Brauw was
gehuwd met jkvr.  A.E. de Gijselaar. 
Metman en Van der Linden hadden dus het
nakijken. Maar ook nu had nummer 2 zich
elders, in dit geval Zwolle, kandidaat
gesteld. Die nummer 2 was dus Guillaume
Groen van Prinsterer (1801-1876), de weg-
bereider van de Anti-Revolutionaire Partij. 

Meegespeeld zal hebben dat hij al voor het kiesdistrict Zwolle in de Kamer had gezeten
van 7 oktober 1850 tot april 1853. Toen hij in 1853 kon kiezen tussen Gouda en
Zwolle, koos hij dus voor Zwolle.  
Dus moesten er weer tussentijdse verkiezingen komen. 

Verkiezingsuitslag Gouda 13 juni 1853
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. M.A.F.H. Hoffmann 885 41.05%  
2. mr. J.W. Gefken 585 27.13%  
3. mr. G.M. van der Linden  345 16.00%  
4 mr. L. Metman  310 14.38%  

M.A.F.H. Hoffmann, gehuwd met C.A. Groen van Prinsterer en dientengevolge een zwa-
ger van Guillaume Groen van Prinsterer, won weliswaar, maar niet afgetekend. Dus
vond er op 28 juni een herstemming plaats. 

Verkiezingsuitslag Gouda 28 juni 1853
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. M.A.F.H. Hoffmann  1073 63.60%  
2. mr. J.W. Gefken  614 36.40%  

Hoffmann won opnieuw, nu van J.W. Gefken. Met hem kwam er,
naast De Brauw, opnieuw een conservatieve afgevaardigde van het dis-
trict Gouda in de Tweede Kamer.

Mari Aert Frederic Henri Hoffmann (1795-1874) was een telg uit een
Rotterdamse koopmansfamilie en behoorde in zijn latere woonplaats
Den Haag tot de rijke, Waals-hervormde elite. Hij behoorde zowel
voor als na 1848 tot de conservatiefste leden van het parlement.
Wellicht door zijn familierelatie met Groen van Prinsterer steunde hij
bij stemmingen en anderszins vaak de antirevolutionairen. Net als De
Brauw bleef hij ook heel lang Gouda vertegenwoordigen, namelijk tot
eind 1873, dus ruim twintig jaar.

In juni 1854 waren er periodieke verkiezingen. Met een niets aan duidelijkheid overla-
tende overmacht versloeg Hoffmann zijn concurrent Metman.
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Verkiezingsuitslag Gouda 13 juni 1854
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. M.A.F.H. Hoffmann 1127 61.18%  
2. mr. L. Metman  672 36.48%  

Twee jaar later stelde De Brauw krachtens de bepalingen in de Kieswet zijn zetel
beschikbaar en dus waren er opnieuw periodieke verkiezingen.

Verkiezingsuitslag Gouda 10 juni 1856
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. mr. L. Metman 712 38.72%  
2. jhr.mr. W.M. de Brauw  710 38.61%  
3. mr. J.W. Gefken  382 20.77%  

Let wel: slechts 59% van de Goudse kiesgerechtigden maakte de gang naar de stembus
(omvang electoraat: 3.123; opkomst: 1.846). Voor Metman, die al eerder poogde zijn
verloren gegane zetel te heroveren, zag het er redelijk gunstig uit, hoewel zijn voor-
sprong slechts twee stemmen bedroeg. Maar van een absolute meerderheid was bij lange
na geen sprake. Dus volgde er een herstemming.

Verkiezingsuitslag Gouda 24 juni 1856
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. jhr.mr. W.M. de Brauw  1108 52.04%  
2. mr. L. Metman  1021 47.96%  

Na hergroepering van de kiezers moest Metman evenwel toch weer in het stof bijten en
kon De Brauw zijn Kamerlidmaatschap voortzetten.  

In 1858 zat Hoffmann vier jaar in de Kamer. Dus moest er om zijn zetel gestemd wor-
den.

Verkiezingsuitslag Gouda 8 juni 1858
Nu namen nog minder kiesgerechtigden deel aan de verkiezingen dan in 1856, namelijk
52%.
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. M.A.F.H. Hoffmann  989 59.40%  
2. mr. L. Metman  648 38.92%  

De uitslag was duidelijk, Hoffmann kon voor de komende vier jaar blijven zitten,
Metman trok opnieuw aan het kortste eind.

De Brauw was in 1856 in de Kamer gekomen. Hij moest dan ook vier jaar later zijn
zetel beschikbaar stellen. Zonder problemen werd hij evenwel  herkozen, een herstem-
ming was niet nodig. Maar slechts 39.9% van de kiezers was geïnteresseerd in deze
periodieke verkiezingen en nam de moeite zijn stem uit te brengen.
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Verkiezingsuitslag Gouda 12 juni 1860
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. jhr.mr. W.M. de Brauw  915 75.68%  
2. mr. A. Jongkindt Coninck  272 22.50%  

Ook in 1861 kon De Brauw tussentijds probleemloos zijn politieke carrière vervolgen.
Hij was de enige deelnemer aan deze verkiezingen en 'won' met 91.03% van de stem-
men. Het was geen 100% omdat 23 stemmen ongeldig waren en 20 mensen de moeite
namen blanco te stemmen. De opkomst was er dan ook naar: 32%!  

Verkiezingsuitslag Gouda (18/06/1861)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. jhr.mr. W.M. de Brauw  954 91.03%  

Vervolgens moest in 1862 Hoffmann de periodieke verkiezingsstrijd aanbinden. Zonder
problemen zegevierde hij. 

Verkiezingsuitslag Gouda (10/06/1862)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. M.A.F.H. Hoffmann 1080 58.60%  
2. mr. P.F. Hubrecht  603 32.72%  
3. mr. S. baron van Heemstra  134 7.27%  

Hetzelfde gold voor De Brauw bij periodieke verkiezingen in 1864. In één ronde
behaalde hij de absolute meerderheid. 

Verkiezingsuitslag Gouda (14/06/1864)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. jhr.mr. W.M. de Brauw  1281 53.98%  
2. mr. J.B.L. Wentholt  1001 42.18%  
3. J. Voorhoeve H Czn.  63 2.65%  

Dan 1866. Hoffmann moest weer aantreden. De voorspelbaarheid van deze periodieke
verkiezingen was groot; zelfs een herstemming was niet nodig, Hoffmann won met
63.22% van de stemmen, zijn tegenstrever Gevers Deynoot had weinig in te brengen en
kwam er niet echt aan te pas.

Verkiezingsuitslag Gouda (12/06/1866)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. M.A.F.H. Hoffmann  1162 63.22%  
2. jhr.mr. W.T. Gevers Deynoot 636 34.60%  

In datzelfde jaar 1866 werden ook algemene verkiezingen gehouden.
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Verkiezingsuitslag Gouda (30/10/1866)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. M.A.F.H. Hoffmann 1554 59.90%  
2. jhr.mr. W.M. de Brauw  1261 48.60%  
3. jhr.mr. W.T. Gevers Deynoot  834 32.14%  
4. mr. P.P. van Bosse  830 31.99%  
5. mr. L.W.C. Keuchenius  291 11.22%  
6. J.L. Bernhardi  168 6.48%  
7. mr. W.R. baron van Tuyll 151 5.82%  

van Serooskerke

Hoffmann zat goed, hij behaalde de absolute meerderheid. De Brauw moest nog enkele
weken in onzekerheid verkeren, tot de 13e november, toen er herstemd werd.  

Verkiezingsuitslag Gouda (13/11/1866)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. jhr.mr. W.M. de Brauw  1323 61.79%  
2. jhr.mr. W.T. Gevers Deynoot 818 38.21%  

En weer beet Gevers Deynoot in het stof, nu tegen De Brauw, die opnieuw twee jaar aan
zijn politieke carrière kon plakken. Dat waren er niet vier, omdat er in 1868 algemene
verkiezingen werden gehouden.

Verkiezingsuitslag Gouda (22/01/1868)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. M.A.F.H. Hoffmann 1289 64.47%  
2. jhr.mr. W.M. de Brauw  1006 50.31%  
3. mr. P.P. van Bosse  668 33.41%  
4. jhr.mr. W.T. Gevers Deynoot 643 32.16%  
5. mr. G. Groen van Prinsterer  267 13.35%  
6. J.L. Bernhardi 59 2.95%  
7. mr. W.R. baron van Tuyll   41 2.05%  

van Serooskerke

Hoffmann en De Brauw werden reeds in de eerste stemmingsronde herkozen, de ande-
ren, onder wie opnieuw Groen van Prinsterer, kwamen er niet echt aan te pas. 

Op 8 juni 1869 werd er periodiek gestemd om de zetel-De Brauw.

Verkiezingsuitslag Gouda (08/06/1869)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. jhr.mr. W.M. de Brauw 1122 46.81% 
2. dr. J. Bosscha jr. 1066 44.47% 
3. mr. J. de Neufville 205 8.55%

Na de herstemming ging De Brauw door.
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Verkiezingsuitslag Gouda (22/06/1869)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. jhr.mr. W.M. de Brauw 1597 60.63%  
2. dr. J. Bosscha jr. 1037 39.37%  

Ook Hoffmann bleef in 1871 op het fluweel zitten, zelfs een herstemming na de perio-
dieke stemming was niet nodig.

Verkiezingsuitslag Gouda (13/06/1871)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. M.A.F.H. Hoffmann 985 58.39%  
2. mr. J.B.L. Wentholt 657 38.94%  

In 1873 was het opnieuw de beurt aan De Brauw. Het zouden zijn laatste verkiezingen
voor het district Gouda worden. Medestrijder was de antirevolutionaire predikant
Abraham Kuyper.

Verkiezingsuitslag Gouda (10/06/1873)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. jhr.mr. W.M. de Brauw 740 38.89%  
2. dr. A. Kuyper 592 31.11%  
3. mr. J.T. Buys 564 29.64%  

Er moest herstemd worden, De Brauw zegevierde.

Verkiezingsuitslag Gouda (24/06/1873)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. jhr.mr. W.M. de Brauw 1035 53,00% 
2. dr. A. Kuyper  918 47,00%

In een tijdsbestek van enkele maanden overleed echter zowel Hoffmann als De Brauw,
die beiden Gouda zo lang hadden vertegenwoordigd. 
Begin 1874 waren tussentijdse verkiezingen noodzakelijk, waarschijnlijk wegens ziekte
van De Brauw, die op 6 januari werden gehouden.

Verkiezingsuitslag Gouda (06/01/1874)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. mr. H.C. Verniers van der Loeff 957 41.30% 
2. dr. A. Kuyper  767 33,10% 
3. mr. J. Heemskerk Azn. 392 16.92%
4. mr. W. baron van Goltstein 197 8.50%

De eerste slag was nog voor Verniers van der Loeff. Elf dagen later, op 17 januari, over-
leed De Brauw te Haarlem. Drie dagen later vond de herstemming plaats. Nu trok
Kuyper wel aan het langste eind. Maar door herschikking van de ideologische achter-
bannen kwam er bij die herstemming een ander plaatje uit: Kuyper won.
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Verkiezingsuitslag Gouda (20/01/1874)
Uitslagen per deelnemer  

Naam Aantal stemmen Procentueel 
1. dr. A. Kuyper  1504 54.57%  
2. mr. H.C. Verniers van der Loeff  1252 45.43%  

Abraham Kuyper (1837-1920), de latere minister-president,
mocht dan worden aangeduid als 'Abraham de Geweldige',
imponerend was zijn vertegenwoordiging van het hoofddis-
trict Gouda niet. Als stichter van de Anti-Revolutionaire
Partij, de partij van de 'kleine luyden', die in hem de door
God gegeven leider zagen, was hij onovertrefbaar. En als
oprichter van de Gereformeerde Kerken van Nederland en de
Vrije Universiteit verwierf hij terecht grote faam. Maar voor
het district Gouda maakte hij niet veel klaar; na in 1874
gekozen te zijn, verliet hij de Kamer al na drie jaar, namelijk
op 1 juni 1877. Toen hij lid van de Tweede Kamer was
geworden, verhuisde hij niet naar Gouda maar deed dat in
alle stilte naar Den Haag. Reeds in februari 1876 was hij

wegens geestelijke overbelasting met het Kamerwerk gestopt. Tot maart 1878 bleef hij
ziek wegens overspannenheid. Daarna was hij nog wel Kamerlid voor andere districten
als Sliedrecht en Ommen. Kuyper was gehuwd met J.H. Schaay. 

Wordt vervolgd
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Gespaard Landschap
4. Ontmoeting met het Masterplan Stolwijkersluis

Hetty van der Stoep en Adri van den Brink

Op 1 maart j.l. is het Masterplan Stolwijkersluis gepresenteerd. Dit plan is het
resultaat van het project Integrale Gebiedsuitwerking Stolwijkersluis, dat is uitge-
voerd door onderzoekers van de leerstoelgroep Landgebruiksplanning van
Wageningen Universiteit in samenwerking met de betrokken overheden, omwo-
nenden en maatschappelijke organisaties. 
Het project is mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur in
het kader van de Regeling Projectsubsidies Belvedere, de gemeente Gouda, de pro-
vincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, de Historische Vereniging die Goude, Dienst Landelijk Gebied
en de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (Programma Woonnatuur). Die
Goude heeft zich niet onbetuigd gelaten. Behalve mede-financier was zij een van
de initiatiefnemers van het project en speelde zij een actieve rol in de aan het pro-
ject verbonden klankbordgroep. 
Het Masterplan biedt een concrete, breed gedragen en uitvoerbare visie op de
inrichting van het direct achter de rijksmonumentale Stolwijkersluis gelegen deel
van de polder Veerstalblok. Dit artikel vat de hoofdlijnen van het plan samen.

Aanleiding, doel en werkwijze
Het project is oorspronkelijk begonnen vanuit de wens om de Stolwijkersluis een nieu-
we toekomst te geven en hem te herstellen als scheepvaartverbinding tussen de
Hollandsche IJssel en de Krimpenerwaard. Tegelijkertijd was duidelijk dat de sluis als
cultuurhistorisch ankerpunt zou kunnen dienen voor een breder georiënteerde gebieds-
ontwikkeling in de polder Veerstalblok en de buurtschap Stolwijkersluis. In dit gebied
staan uiteenlopende plannen op stapel. Vooral de aanleg van de zuidwestelijke randweg
springt in het oog. De weg zal het gebied doorsnijden, waarbij het noordelijk deel van
de polder ingeklemd zal worden tussen de weg en de dijk. Bebouwing van dat gebied is
ongewenst. Verder zijn er vanuit de landinrichting Krimpenerwaard plannen voor de
bouw van een nieuw gemaal naast de sluis en voor de aanleg van een toegankelijk
groengebied in samenhang met de aanleg van de randweg. Het hoogheemraadschap, dat
eigenaar is van de sluis, ziet de sluis door zijn vervallen staat als een zwakke plek in de
dijk en dringt aan op een veilige oplossing. Gouda op haar beurt profileert zich steeds
meer als Hollandse waterstad. De gemeente zoekt naar meer mogelijkheden voor de
recreatievaart. Bovendien wil de gemeente het gebied aan de IJssel een nieuwe impuls
geven en de verbinding van de binnenstad met de rivier in ere herstellen. 
Op basis van deze ontwikkelingen kreeg het project als doel: 'Het ontwerpen van een
uitvoeringsgerichte visie op de integrale ontwikkeling van de gebruiks- en belevings-
ruimte in de zuidelijke stadsrand van Gouda'. De cultuurhistorische waarden van het
gebied moesten daarbij dienen als richtsnoer en inspiratiebron. Behalve om de sluis gaat
het daarbij om het nog gaaf aanwezige middeleeuwse verkavelingspatroon, de histori-
sche verbinding tussen de buurtschap en de stad via de karakteristieke Oude Brugweg
en het voetveer dat eeuwenlang voer tussen de stad en het oude Regthuys aan de
Gouderaksedijk. Vanaf het begin was duidelijk dat alleen een herstel van de sluis in zijn
oude functie van scheepvaartverbinding tussen de Hollandsche IJssel en de
Krimpenerwaard in aanmerking kwam. Als dat om welke reden ook niet mogelijk zou
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blijken, zou een voorstel tot sloop van de sluis in procedure worden gebracht. Dit
waren belangrijke voorwaarden van met name gemeente en hoogheemraadschap voor
hun deelname aan het project. 
De gevolgde werkwijze in het project legde sterk de nadruk op deelname van alle
betrokken partijen aan het proces. Anders gezegd: een werkwijze 'van onderop'. Via
goed bezochte 'meedenksessies' zijn de kennis en ervaring van omwonenden, maat-
schappelijke organisaties, overheden en diverse deskundigen bij elkaar gebracht en is er
gezamenlijk nagedacht over het ontwerp. 

De ontmoeting
De titel van het Masterplan is De Ontmoeting. Dit verwoordt de kern van het plan: de
ontmoeting van stad en land en die van verleden, heden en toekomst. Stad en land ont-
moeten elkaar in Stolwijkersluis via een verbinding over water en land. Die verbonden-
heid kan nu niet goed ervaren worden, omdat de buurtschap voor recreanten en voor-
bijgangers niet erg aantrekkelijk en weinig toegankelijk is. Toch zijn er juist daar kansen
om de kwaliteiten van het beschermde stadsgezicht van Gouda aan de ene kant van de
buurtschap en het Belvederegebied de Krimpenerwaard aan de andere kant te koppelen.
De zichtlijnen op de historische binnenstad van Gouda en het open veenweide-land-
schap van de Krimpenerwaard moeten in tact blijven. Wil de plek daadwerkelijk een
ontmoetingsplek worden, dan moet zij aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt wor-
den voor omwonenden en recreanten. Water speelt daarbij een belangrijke rol, zowel
fysiek als visueel en functioneel. 
Daarnaast is er de ontmoeting van verleden, heden en toekomst. De cultuurhistorie
diende als uitgangspunt en inspiratiebron. Niet in de zin dat het weer moet worden
zoals het ooit was, maar door het geven van een nieuwe betekenis aan wat ons nog rest
van vroeger. Het principe Behoud door ontwikkeling van de nota Belvedere, die de rijks-
overheid in 1999 uitbracht, is daarbij leidend. Deze nota gaat over het samengaan van
ruimtelijke ontwikkeling en cultuurhistorie, met als tweeledig doel: verbetering van de
kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het cultureel erfgoed. Behoud door ont-
wikkeling houdt dan in dat een balans moet worden gevonden tussen volledige veran-
dering en precieze instandhouding.
Een mooi voorbeeld is de Stolwijkersluis die altijd een functionele betekenis heeft gehad
voor de relatie tussen stad en land. De sluis werd in 1800 gebouwd in het kader van de
beoogde vervening van de Krimpenerwaard, met als doel turf te vervoeren naar de stad.
Vervolgens werd hij gebruikt door de landbouwcoöperatie Ons Belang in Stolwijk voor
de aan- en afvoer van agrarische grondstoffen en producten. Daarnaast was de sluis tot
in de jaren zestig een schakel in de aanvoer van afvalstoffen uit het Rotterdamse haven-
gebied naar de Krimpenerwaard. Daar werd het materiaal gebruikt voor het ophogen
van terreinen en het dempen van sloten, met tot op de dag van vandaag lokaal ernstige
milieuverontreiniging tot gevolg. De sluis werd ook op bescheiden schaal gebruikt door
recreatievaart.
Het heeft natuurlijk weinig zin voor het herstel van de sluis aan te knopen bij zijn oor-
spronkelijke functie. Evenmin kan de sluis worden 'teruggerestaureerd' naar zijn vroege-
re uiterlijk, omdat er een stuk is opgezet vanwege latere dijkverhogingen. In het
Masterplan is uitgegaan van de functie die de sluis al had en steeds meer begon te krij-
gen, namelijk als vaarverbinding voor de recreatievaart, tot de afdamming van de sluis
in de jaren tachtig daaraan een eind maakte. Wat verder mogelijk is en tot de verbeel-
ding spreekt, is het opnieuw plaatsen van een ophaalbrug. Dat vergemakkelijkt het
gebruik van de sluis voor boten met staande mast en biedt bovendien een markant her-
kenningspunt. 
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De wijze waarop zo'n ophaalbrug refereert aan de historie kan op verschillende manie-
ren in het ontwerp ingevuld worden. Een museale benadering is het herbouwen van de
oude gietijzeren brug die tot 1947 over de sluis lag. Die brug was een van de vijf brug-
gen die in 1888 gebouwd zijn over de Stolwijkse Vaart, oorspronkelijk aangelegd als
ringvaart van het uit te venen en daarna in te polderen centrale deel van de
Krimpenerwaard. De nog overgebleven bruggen in de Gouderakse Tiendweg en de
Benedenkerkseweg zijn aangewezen als Rijksmonument, samen met de in 2006 naar het
ontwerp van 1888 te herbouwen brug in de Beijerscheweg. Herbouw van de brug over
de Stolwijkersluis completeert dan het historische ensemble van de bruggen over de
vaart. Een heel andere en wellicht spannender benadering is de bouw van een moderne
ophaalbrug. In dat geval zorgt het contrast met de historische sluis voor extra beleving
en besef bij bezoekers van het gegeven dat ontwikkelingen niet stoppen in het verleden,
maar continu doorlopen. Een dergelijk contrasterend modern ontwerp kan worden ver-
vaardigd in samenhang met de ontwerpen voor het gemaal en nieuwbouw op de kleine
zelling (zie hierna). 

Hoofdlijnen van het plan
Het Masterplan is afgebeeld op bijgaande ontwerpkaart. De 'ruggengraat' van het plan is
het creëren van een nieuwe verbinding tussen de stad en het land, met gebruikmaking
van historische gegevens. Het plan haakt daarbij in op de initiatieven in Gouda om de
stad te profileren als 'historische waterstad'. Volgens de recent verschenen stedenbouw-
kundige visie van de gemeente moet het Veerstalgebied weer 'venster aan de rivier' wor-
den in plaats van een 'achterdeur van de stad'. Onderdeel van deze visie en het pro-
gramma Cultureel en Havenkwartier is het herstel van de historische vaarverbinding van
de Haven in de binnenstad met de rivier. Als de plannen doorgaan, wordt een nieuwe
impuls gegeven aan de prachtige grachten en het historische sluizencomplex in de oude
stad. Het Masterplan sluit daarop aan door de vaarverbinding uit te breiden met een
route voor de kleine vaarrecreatie (fluisterbootjes en kano's) in de Krimpenerwaard.
Herstel van zowel de Stolwijkersluis als de Havensluis maakt een gevarieerd aanbod
voor vaarrecreanten mogelijk met de binnenstedelijke sfeer op de Goudse grachten en
de landelijke sfeer op de waterlopen in de Krimpenerwaard. Achter de Stolwijkersluis is
in het Masterplan een kleine haven geprojecteerd voor passanten. Het gaat om ongeveer
veertig ligplaatsen voor overwegend kleine boten (de waterdiepte in de sluis is beperkt
tot ongeveer 1,20 meter). Voor grotere schepen zijn buitendijks enkele drijvende stei-
gers gedacht. Voor het toerisme bieden deze maatregelen een grote meerwaarde. 
Het deel van de polder Veerstalblok achter de sluis leent zich heel goed voor de ontwik-
keling van een stadstuin die qua karakter past in het agrarische veenweide landschap en
rust en groen biedt voor de bewoners van stad en buurtschap. Gouda krijgt daarmee
een 'groene long' aan de zuidkant van de stad, waarmee wat gedaan wordt aan het forse
tekort aan recreatiegroen in de stad. De karakteristieke openheid van het gebied wordt
aangevuld met en gecontrasteerd door enkele 'opwindende' elementen, zodat er daad-
werkelijk wat te beleven valt. In het plan is dit verbeeld met een 'waterdoolhof' in het
midden van de tuin, waar plek is voor 'landart' en het tentoonstellen van objecten die
zijn gemaakt van natuurlijke materialen. Maar ook een plek voor wandel- en vaaravon-
tuur tussen riet en lage begroeiing. De doolhof zou - wanneer de sluizen zijn hersteld -
vanuit de stad bezocht kunnen met een fluisterbootje of met een kano die bij de passan-
tenhaven gehuurd wordt. Herstel van de sluis opent ook letterlijk de weg voor een vaar-
tocht richting Stolwijk via de al bestaande bewegwijzerde kanoroute, de Loetroute.
Wandelaars kunnen gebruik maken van het in ere te herstellen wandelpad langs de
IJssel en de Oude Brugweg en van in de stadstuin aan te leggen paden. Daarnaast kan
het voetveer weer in de vaart gebracht worden, wat een korte verbinding biedt tussen
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de stad en de recreatieve routes in de Krimpenerwaard. 
De sluis, de haven en het ter plaatse te bouwen gemaal vormen een 'sterke' combinatie.
Het is nu een onaantrekkelijke plek, wat ook bleek uit de beleving van de omwonenden
bij de start van het project. Maar wanneer de sluis is hersteld in zijn oude glorie en het
verkeer op de dijk drastisch is afgenomen door de aanleg van de randweg, heeft deze
plek de potentie om een kristallisatiepunt van activiteiten te worden. Vanaf de dijk zou
een loopbrug gemaakt kunnen naar het dak van het gemaal. Daar is ruimte voor een
'vista', een uitzichtpunt vanwaar je prachtig kunt uitkijken over de polder, de haven en
de sluis. Dit kan eventueel worden gecombineerd met een kiosk met versnaperingen en
informatie over de geschiedenis van de waterhuishouding in de Krimpenerwaard.
Buitendijks ligt hier de 'kleine zelling', nu in gebruik als opslagterrein van het hoog-
heemraadschap. Als ook deze zelling in de planontwikkeling betrokken wordt, kan het
geheel een nieuwe en aantrekkelijke kern van de buurtschap gaan vormen. Welke func-
tie mogelijk is (woningbouw of vestiging van traditionele ambachten), is gezien de
milieuregels nog niet duidelijk. Hiervoor wordt voorgesteld een ontwerpcompetitie uit
te schrijven, met als principe dat de winnaar ook daadwerkelijk mag bouwen.
Voorwaarde voor ontwikkeling van de zelling is dat de nieuwe functie bijdraagt aan ver-
sterking van de dorpsstructuur. Deels moet de zelling publiek toegankelijk zijn om de
buitendijkse steigers voor grotere boten te ontsluiten en voorbijgangers een rustige plek
te bieden met mooi uitzicht op de herstelde sluis en de historische binnenstad van
Gouda. 
Het Masterplan biedt verder concrete aanknopingspunten voor een goede inpassing van
de randweg. Dat betreft onder andere een goede en veilige bereikbaarheid van de
Gouderakse Tiendweg voor langzaam verkeer, een onderdoorgang voor wandelaars en
fietsers, voldoende vaarhoogte voor de pleziervaart richting Stolwijk en beperking van
visuele hinder en geluidhinder door de aanleg van een verhoogd talud langs de weg.
Verder noemen we nog de aanleg van een 'zorglandgoed' dat zorg en groen combineert,
met dien verstande dat de zorg (bijvoorbeeld dagopvang van gehandicapten) centraal
staat. Voor de exploitatie van het landgoed biedt een alliantie tussen de zorgsector, de
gemeente en een woningcorporatie perspectief. Het zorglandgoed kan een (beperkte)
bijdrage leveren aan het beheer van de stadstuin. Ten slotte is voorzien in een uitbrei-
ding van het volkstuincomplex in oostelijke richting, deels door het vervallen van een
aantal bestaande tuinen als gevolg van de randweg en deels als compensatie van tuinen
die verdwenen zijn door de herontwikkeling van de Spoorzone. Voorgesteld wordt de
ingang van het complex te verplaatsen naar de noordzijde, in aansluiting op de rand-
weg, waardoor de Gouderakse Tiendweg wordt ontlast. 

Kosten en uitvoering
In het Masterplan zijn een globale kostenraming en een voorstel voor aanpak van de
uitvoering opgenomen, waarmee de betrokken partijen nu verder aan de slag kunnen.
De kosten van uitvoering van het Masterplan zijn geraamd op ruim 3,4 miljoen euro.
Vanzelfsprekend gaat het in deze fase van planontwikkeling nog om een tamelijk ruwe
schatting. Dit geldt met name voor de schatting van de herstelkosten van de sluis. Het
uitgevoerde bouwkundig onderzoek heeft zich beperkt tot de zichtbare gedeelten van de
sluis. Nader onderzoek is nodig om een beter beeld te krijgen. De nu geraamde herstel-
kosten beslaan 62% van de totale kosten van het plan. De kosten van de stadstuin
(grondverwerving en inrichting) beslaan 21% en die van de passantenhaven 14%. Het
overige deel van de kosten heeft betrekking op planuitwerking, zoals ontwerp, proces-
management, communicatie, enz. Er zijn ook kosten die wel in het plangebied worden
gemaakt, maar voor het Masterplan niet afzonderlijk zijn geraamd. Zo worden de kosten
van inpassing van de zuidwestelijke randweg toegerekend aan de weg, omdat zonder
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aanleg van de weg de kosten niet gemaakt zouden hoeven te worden. En het gemaal is
onderdeel van de maatregelen die in het kader van de landinrichting Krimpenerwaard
worden genomen en staat als zodanig los van het Masterplan. Verder is nog gekeken
naar mogelijke opbrengsten. Gebleken is dat die nauwelijks te genereren zijn. Alleen de
ontwikkeling van een woon- of bedrijfsfunctie op de kleine zelling zou een opbrengst
kunnen opleveren in termen van grondwaardestijging. 
Over de verdeling van de kosten zullen de betrokken partijen nadere afspraken moeten
maken. Daarvoor zullen de onderdelen van het plan verder moeten worden uitgewerkt
en zal moeten worden nagegaan welke subsidiemogelijkheden er zijn. Daarbij is het
goed om te bedenken dat het Masterplan geen blauwdruk is die zegt: 'zo moet het
gebeuren'. Het is geen keurslijf, maar wijst de richting die gegaan kan worden. Aan de
betrokken partijen is voorgesteld met elkaar een intentieverklaring aan te gaan, die tot
doel heeft de uitvoerbaarheid van het plan, inhoudelijk en financieel, gedurende maxi-
maal één jaar nader te onderzoeken. Vooropgesteld dat de uitkomst van het onderzoek
positief is, moet dit leiden tot een concreet plan van aanpak en een samenwerkingsover-
eenkomst voor de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan. Dat betekent dan nog
niet dat direct daarna de schop de grond in kan. Daarvoor is meer nodig, zoals bestek-
ken schrijven en aanbesteden, gronden verwerven, vergunningen regelen, het bestem-
mingsplan wijzigen, enz. Maar bij een voortvarende aanpak zou het plan in de jaren
2008-2010 kunnen worden uitgevoerd. 

Tot slot
De inspanningen om de Stolwijkersluis te behouden en te restaureren kennen een lange
geschiedenis, waarin men er maar niet in slaagde om overeenstemming te bereiken over
de toekomst van de sluis. Blijkbaar waren puur historische motieven om de sluis te her-
stellen niet voldoende om het vereiste bestuurlijke en financiële draagvlak te verkrijgen.
Daarom is in het project Integrale Gebiedsuitwerking Stolwijkersluis gekozen voor een
andere benadering: verleg de aandacht van het object zelf naar de betekenis van de sluis
voor het omringende landschap en de mensen die daar verblijven. De sluis is in het
Masterplan gepositioneerd als het culturele ankerpunt in de integrale ontwikkeling van
de zuidelijke stadsrand. Een combinatie van historische motieven voor herstel met een
sociale en economische functie voor de stad Gouda en de buurtschap Stolwijkersluis
heeft uiteindelijk de doorslag gegeven voor brede maatschappelijke en bestuurlijke
steun voor het Masterplan. Ook is gebleken dat de betekenis die de betrokkenen in het
proces aan cultuurhistorische waarden geven een belangrijke rol speelt in de uiteindelij-
ke uitkomst van het proces. Voor de betrokkenen betekende dit in ieder geval concreet
dat de sluis weer doorvaarbaar gemaakt moet worden. Zoals een van hen het uitdrukte:
'Een sluis die niet werkt, is geen sluis.' Ruimte voor uitwisseling van uiteenlopende
zienswijzen en ideeën was een belangrijke voorwaarde om tot een daadwerkelijk inte-
graal en breed gedragen plan te komen. De nauwe samenwerking met landschapsarchi-
tecten, die er telkens weer in slaagden om suggesties, ideeën en wensen te verbeelden
en te verwerken in een aansprekend ontwerp, is daarbij heel vruchtbaar geweest. 
Het Masterplan is het resultaat van een intensief proces met een groot aantal deelne-
mers. De inzet van zovelen heeft ertoe geleid dat het plan mag rekenen op een breed
draagvlak. Het plan is bovendien een mijlpaal in de al jaren lopende discussie over de
toekomstige ontwikkeling van de zuidelijke stadsrand van Gouda. Met name de restau-
ratie van de Stolwijkersluis is nu een stap dichterbij gekomen. In zijn voorwoord bij het
plan wijst wethouder Van Schelven op de meerwaarde die het plan heeft voor de stad,
onder andere voor de plannen van de gemeente om de stad terug te brengen naar de
rivier en aantrekkelijker te maken voor vaarrecreanten. Bovendien, zo vervolgt hij, 'win-
nen de bewoners van Gouda er een stadstuin mee in de directe omgeving van de stad.
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En dat is hard nodig!'. Het planontwerp brengt een hernieuwde relatie tussen stad en
polder tot stand, met Stolwijkersluis als plaats van ontmoeting. Van Schelven, die zich
vanaf het begin samen met dijkgraaf Jaap Slingerland van het toenmalige hoogheem-
raadschap Krimpenerwaard vierkant achter het project heeft opgesteld en voorzitter was
van de projectbegeleidingscommissie, besluit zijn voorwoord met de oproep: 'Laten we
met z'n allen zorgen dat het Masterplan een vervolg krijgt, zodat de geschiedenis daad-
werkelijk de kans krijgt om nieuwe ontwikkelingen tot volle bloei te brengen.'

Het Masterplan is uitgebracht op cd-rom met bijbehorende brochure onder de titel De
Ontmoeting: Masterplan Stolwijkersluis, Wageningen Studies in planning, analyse en ontwerp
#6, Wageningen Universiteit, 2006. Voor meer informatie: hetty.vanderstoep@wur.nl of 0317-
482695.

Presentatie Masterplan Stolwijkersluis

De presentatie van het Masterplan Stolwijkersluis op 1 maart j.l. is zeer druk bezocht
(ca. 70 deelnemers). Behalve bewoners uit de buurtschap en de stad, de betrokken
overheden (gemeente, hoogheemraadschap, provincie en landinrichtingscommissie
Krimpenerwaard) en verschillende maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden
met de ontwikkeling van de zuidelijke stadsrand, waren ook diverse raadsleden van ver-
schillende politieke partijen aanwezig. De belangstelling van 'die Goude' voor het plan
werd nog eens bevestigd door het grote aantal leden dat op de bijeenkomst afkwam. 
Na een korte presentatie van de inhoud van het Masterplan, overhandigde Adri van den
Brink van Wageningen Universiteit het plan aan wethouder Roland van Schelven. Deze
toonde zich enthousiast. 'In Stolwijkersluis zijn er fantastische mogelijkheden om de
schitterende historie terug te brengen', aldus Van Schelven. Hij zegde toe nog dit jaar
aan de slag te willen met een verdere uitwerking van het plan. Die uitwerking zal zich
in eerste instantie richten op de financiële uitvoerbaarheid. Van Schelven benadrukte
dat het plan geen blauwdruk is en dat uitvoering niet alleen afhankelijk is van de inzet
van de gemeente, maar ook van de inzet van alle andere partijen die bij de planvorming
betrokken zijn geweest. 
Een verrassend intermezzo was het optreden van 'Straatlogica', een drietal rappers die
speciaal voor deze avond een rap hadden gemaakt met de toepasselijke titel Sluizen en
Dijken. Op speciaal verzoek van het enthousiaste publiek zal de tekst op de website van
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het project geplaatst worden: www.diegou-
de.nl. De tekst is hieronder te lezen.
Jelle W. Los, voorzitter van de buurtschap
Stolwijkersluis, sprak zijn waardering uit
voor de inhoud van het Masterplan en de
weg naar het resultaat. Hij stelde vast dat veel
van de ideeën, die door de bewoners zijn
ingebracht, in het plan een plek hebben
gekregen. Met het oog op de komst van de
zuid-westelijke randweg benadrukte hij het
belang van een koppeling van de uitvoering
van het Masterplan en de aanleg van de rand-
weg. Dit om de integrale aanpak te waarbor-
gen. Dat hierover nog veel zorgen bestaan,
bleek wel uit de discussie in de zaal. Op de
vooravond van de verkiezingen spraken de
aanwezige gemeenteraadsleden zich ook uit
voor een dergelijke koppeling. 
Al met al was het een mooie afsluiting van
het project Integrale Gebiedsuitwerking

Stolwijkersluis, die hopelijk heeft bijgedragen aan een positief vervolg van het project.
(Jan H. Kompagnie)

Sluizen en dijken
Driss Tizi Hsan en Abdel Toukoki

Nederland ligt in tranen gister vandaag moeten we verder 
Door de eeuwenlange strijd het gevecht tegen water 
Van polder tot polder voordat het verdwijnt 
Onder de zeespiegel weggespoeld door de modder 
van de kaart geen woningen of parkeerplaatsen 
alleen maar hoge golven die tegen de duinen aankaatsen 
wat is de schade de toename van regen en water 
met steeds hogere onvoorspelbare pieken en dalen 
Zonder sluizen en dijken spoelt Nederland straks voorgoed 
Zandzakken zijn de balans tussen eb en vloed 
Tussen zout en zoet samen toegevoegd
de zee is de natuurlijke kracht met de vloek op de overvloed

Sluizen en dijken houden het water buiten
Tegen overstromingen en beschermen onze huizen
Sluizen en dijken zijn de bewakers van het Groene hart
En geven toeristen toegang tot de Goudse binnenstad

Gouda stond bekend als een waterstad, om haar turf en veen
Wat als brandstof diende waarmee men zijn brood verdiende
De handel werd toentertijd vervoerd over water
En alleen de welgestelden reden rond in een paard en wagen
Een sprookjesstad met een kleine haven, die is ontstaan
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Aan de Hollandsche IJssel en de Krimpenerwaard
Water is door de jaren heen zowel vriend als vijand geweest
Sommige sporen zijn nauwelijks zichtbaar en anderen heel concreet
Zie het verleden de natuur is soms keihard
De watersnoodramp van '53 in Zuid-Holland en Zeeland
Zij die onder de zeespiegel leven zijn constant in strijd
tegen het water tegen moedernatuur een enorme kracht

Sluizen en dijken houden het water buiten
Tegen overstromingen en beschermen onze huizen
Sluizen en dijken zijn de bewakers van het Groene hart
En geven toeristen toegang tot de Goudse binnenstad

De sluizen zijn in deze tijd niet weg te denken
tot op de dag van vandaag moeten we nog steeds vechten 
met man en macht pompen of verzuipen
tegen het water en de hoge zeespiegel elementen 
om het paradijselijke oord op aarde te beschermen 
voordat het landschap door het wassende water wordt verzwolgen 
met de handen in het haar niks blijft gespaard
en de hogere dijken lijken geen haalbare kaart

Verscholen onder de zeespiegel achter hoge dijken in het Groene hart
Leven we ons leven met ieder zijn eigen binding met de stad
Hier in het Goudse met haar mooie stadhuis en grachten
En soms chaos, drukte en stress waar je graag aan wilt ontsnappen
Op zoek naar een moment van rust, even weg van de stad ja
Een gebied voor het verwerken van je verdriet of het genieten van het uitzicht
De sluizen hebben in het verleden een belangrijke rol gespeeld
We moeten vechten voor het behoud van de voortuin van Gouda

Sluizen en dijken houden het water buiten
Tegen overstromingen en beschermen onze huizen
Sluizen en dijken zijn de bewakers van het Groene hart
En geven toeristen toegang tot de Goudse binnenstad

Samengesteld en -rappend- uitgevoerd door
Straatlogica ter gelegenheid van de presentatie van
het Masterplan Stolwijkersluis op 1 maart 2006 in
het Stadhuis van Gouda. 
Straatlogica is opgericht door Driss Tizi Hsan, die
van Marokkaanse afkomst is en geboren is in Gouda.
In de jaren '90 van de vorige eeuw heeft hij
Straatlogica opgericht uit onvrede met de samenle-
ving in het algemeen en zijn persoonlijke situatie in
het bijzonder. 'Het was en is een protestgroep die
voor de zwakkeren in de samenleving opkomt', aldus
Driss Tizi Hsan. Zijn 'rapmaatje' is Abdel Toukoki,
in Marokko geboren en in Nederland opgegroeid.
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Rusthuis Gouwestein 50 jaar
Henny van Dolder - de Wit

Op 28 januari 2006 was het vijftig jaar geleden dat het rusthuis Gouwestein offi-
cieel in gebruik werd genomen. Dat gaat uiteraard gepaard met diverse feestelijk-
heden, er is  zelfs een speciale jubileumuitgave van het blad 'Gouwesteinnieuws'
verschenen. Uit de bijdragen blijkt hoeveel er in die halve eeuw is veranderd. 
Zo heeft men in 1988 de aanleunwoningen, daterend uit de jaren zestig, grondig
gerenoveerd. In 1989 opende het Binnenhof haar deuren, met 36 prachtige 
seniorenwoningen rond een binnenplaats.
In 1996 brak een nieuwe periode aan met de fusie van drie Goudse verzorgings-
tehuizen, Gouwestein, Ronssehof en Savelberg (SOGEO) en vonden ingrijpende
wijzigingen plaats in de werkorganisaties. Reden om in de Tidinge aandacht te
besteden aan de eerste jaren van rusthuis Gouwestein.

Bejaardenzorg in het algemeen
Vanaf de middeleeuwen is er sprake van georganiseerde zorg voor kwetsbare groepen in
de samenleving en bejaarden (bijlage I). In Gouda is het college van gasthuismeesters
wellicht de oudste instelling, vermeld in 1341 en de Heilige Geestmeesters in 1391.
Later breidt dit zich uit met onder meer het Aalmoezeniershuis, Weeshuis en
Oudemannenhuis, alle aan de Spieringstraat, het Oudevrouwenhuis of Sint
Elisabethgasthuis aan de Kleiweg en het Proveniershuis aan de Hoge Gouwe.
Stadsbestuur en kerkgenootschappen dragen elk hun verantwoordelijkheid voor hun
burgers, respectievelijk lidmaten. Al vroeg vindt de stichting van hofjes plaats, waar
vrouwen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, kosteloos onderdak vinden. De tijd van
verzorgingstehuizen is dan nog ver weg, maar bij de diaconie van de Hervormde
Gemeente bestaan in 1860 al plannen tot de oprichting van een bejaardentehuis voor
mannen én vrouwen. Het zal nog bijna een eeuw duren voordat dit werkelijkheid
wordt. In het jaar 1938 wordt het Oudevrouwenhuis aan de Kleiweg afgebroken en het
eerste rusthuis in Gouda geopend: Huize Juliana aan de Koningin Wilhelminaweg. Op
29 januari 1954 komt de 'Commissie Rusthuis' voor het eerst bijeen om te spreken over
de stichting van wat later de naam Huize Gouwestein zal krijgen. Tot voorzitter van het
bestuur benoemt men de heer J. Bol, tevens voorzitter van het college van diakenen van
de Hervormde Gemeente, van welk college het initiatief is uitgegaan.

De bouw
Op de volgende bestuursvergadering die plaats vindt op 23 februari 1954 in de consis-
toriekamer van de Sint-Janskerk, overhandigt architect Wentinck (van het
Architectenbureau Wentinck & Van Dijk) de begroting, die ƒ 769.300,- bedraagt ,
inclusief de bouw van een terras. De rijkspremie is op een bedrag van ƒ 251.963,20
gesteld. Diezelfde avond wordt een Bouwcommissie en een Commissie voor Publicatie
en Propaganda benoemd. Nadat de bouwmaquette is bezichtigd wordt die een dag later
in gebouw De Haven tentoongesteld, ter informatie voor belangstellenden. Het werk
wordt opgedragen aan het aannemersbedrijf  J.I. van Gerwen uit Eindhoven onder
opzicht van de heer J.Groenendijk.
In het kerkblad worden gemeenteleden opgeroepen een naam te verzinnen; uit de vele
inzendingen wordt gekozen voor Gouwestein (= huis aan de Gouwe). Nu de definitieve
naam bekend is, wordt de pers op de hoogte gebracht van wat er gaat gebeuren.
Nadat op 13 november 1954 de eerste paal is geslagen, onthult diaken J. Bol een mar-
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meren gedenksteen die een plaats in de hal zal krijgen. Het opschrift luidt:
'Door Gouda's kerk gesticht
Moog' Huize Gouwestein
Een treffelijk symbool
Van naastenliefde zijn'.

Er is een koperen plaatje aangehecht waarop staat: aangeboden door de diaconie.
Daarboven staan de namen van de architecten en een spreuk die door hen is gekozen:
'Dat Uwe ogen open zijn nacht en dag over dit huis' 1 Koningen 8 : 29.
Hoewel men er al direct van overtuigd is dat een kapel en recreatiezaal niet mogen ont-
breken, wordt daar nog even van afgezien omdat er onvoldoende geld voor is. De bouw
van de kapel gaat pas eind 1955 van start; de geraamde kosten zijn ƒ 157.395,-. Als bij-
komende kosten wordt gerekend op 9000 en voor de inrichting op ƒ 1500,-. 

De opening en personele zaken
In de vergadering van 27 januari 1955 wordt de hervormde predikant ds. J.J. Koning
aan het bestuur toegevoegd. Er breekt nu een drukke tijd aan. Allereerst wordt uit een
aantal sollicitanten een directrice aangesteld in de persoon van mejuffrouw J.M. Zijtveld.
Zij krijgt een salaris van ƒ 3500,- per jaar inclusief kost en inwoning met recht op de
periodieke salarisverhogingen. Overige personeelsleden die uit de sollicitanten worden
gekozen zijn een administrateur, hoofd van de keuken, kok en kookster, stoker, mon-
teur-electriciën, hoofd van de linnenkamer, hoofd van de verpleegafdeling, verpleeg-
hulp, een tuinman en vier huishoudhulpen. In september 1955 is de staf compleet, op
vijf dienstboden na. De uniformen van het personeel worden in het huis zelf vervaar-
digd. Afgesproken wordt dat de directrice met 'mevrouw' zal worden aangesproken,
zoals gebruikelijk is in Huize Juliana. Het is de tijd dat een ongetrouwde vrouw onge-
acht haar leeftijd nog als 'juffrouw' door het leven gaat.
Op 28 januari 1956 vindt 's morgens om 10.30 uur de officiële opening van
Gouwestein plaats door burgemeester mr. dr. K.F.O. James. 's Middags is er van 15.00 -
17.00 uur een receptie, met aansluitend gelegenheid om het huis te bezichtigen. Velen
maken van die gelegenheid gebruik. Als dank voor het vele werk dat door hen is verzet
krijgen de bestuursleden met hun dames 's avonds een etentje aangeboden. Voor het
personeel is een feestavond georganiseerd. De directrice krijgt als dank voor haar
inbreng een exemplaar aangeboden van het boek van mr. A.A.J. Rijksen: Gespiegeld in
kerkeglas.
In 1959 neemt de drukte in de keuken toe. Diaconessenhuis De Wijk heeft voor de ver-
pleging van chronisch zieken aan de Piersonweg 'Huize Elisabeth' aangekocht en ver-
zoekt aan Gouwestein om voor deze instelling de warme maaltijden te verzorgen. Per 1
juni 1960 treedt zuster H. Dooijeweerd in dienst als directrice. 
In februari 1961 is er een tekort aan vrouwelijk personeel. De suggestie om gehuwde
vrouwen in dienst te nemen zal volgens de directrice geen verlichting brengen bij de
zondagse diensten. Bij de Christelijke Centrale VGLO-school wordt geïnformeerd of er
meisjes zijn die na het verlaten van de school een betrekking in Gouwestein aan willen
nemen. Ook in publicaties van Gezinszorg en via de predikanten zal op dit probleem de
aandacht worden gericht. Alle personeelsleden krijgen voortaan vergoeding van reiskos-
ten; het uurloon van de werksters wordt verhoogd naar ƒ 1,25 per uur.
De invoering van een vijfdaagse werkweek in 1961 brengt wat betreft de roosterverde-
ling heel wat denkwerk met zich mee.

De inrichting
Het inrichten van een bejaardentehuis met alles er op en er aan, vereist een zekere mate
van deskundigheid. Voor de goede orde worden uit de bestuursleden de volgende com-

65Tidinge van die Goude



missies samengesteld: onderhoud gebouwen, personeelszaken, financiën en administra-
tie, ontspanning en culturele ontwikkeling, inkoop, opname en klachten bewoners en
medische aangelegenheden. Regelmatig brengen zij bezoeken aan andere tehuizen om
zich over allerlei zaken te laten informeren. Dat geldt in het bijzonder voor de keuken-
apparatuur en de ziekenafdeling, maar ook de stoffering en verdere aankleding van de
kamers eisen het nodige overleg. Op 2 september 1955 vergadert het bestuur in een
tweepersoonskamer van het hoofdgebouw, waar modellen van tafels en stoelen staan
opgesteld. 
Aan het eind van dat jaar ontvangt het bestuur een welkome gift van 800 gulden van de
vereniging 'Dorcas', die praktisch wordt besteed: men schaft er een naaimachine, een
strijkplank en een strijkbout voor aan.

De bewoning
Terwijl het bestuur zich buigt over de sollicitaties van personeelsleden, melden zich de
eerste gegadigden voor een van de 150 plaatsen in het rusthuis: veertien voor de flats,
27 voor een tweepersoons- en 110 voor een eenpersoonskamer. De animo is dus groot
en in oktober 1955 kunnen de eerste bewoners er hun intrek nemen, in1956 is er zelfs
er al een flinke wachtlijst.
De directrice waarschuwt om niet al te veel invalide personen op te nemen; eigenlijk is
dat al gebeurd, maar daarvoor is er te weinig personeel. Om enige selectie toe te passen
krijgen inwoners van Gouda en leden van de Hervormde Gemeente voorrang.
In oktober 1956 laat de begroting een tekort zien van ƒ 18.733,38, hetgeen leidt tot de
eerste tariefsverhoging. Voor een eenpersoonskamer in het hoofdgebouw betaalt men
voortaan respectievelijk 170 en 180 gulden, voor een tweepersoonskamer 295 en 310
gulden en voor de ziekenafdeling 250 gulden per maand. Omdat het onmogelijk blijkt
het begrotingstekort weg te werken worden alle prijzen met ingang van 1 december
1957, met uitzondering van de flats nog eens verhoogd met 10%, en die van de zieken-
afdeling met 20%.
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Zo nu en dan neemt een vrouw uit het Swanenburgs Hofje, dat ook onder beheer van
de diaconie valt, haar intrek in het huis. De tijd van de hofjesbewoning loopt op zijn
eind, het bejaardenhuis biedt veel meer comfort. Problemen met de bewoners doen zich
zelden voor; een enkele keer wordt een man die zich misdraagt naar Huize Groeneweg
verwezen.
In 1959 is er weer ruimte voor nieuwe bewoners. Een wervingsfolder laat weten: 'Door
de Stichting Rusthuizen, uitgaande van de diaconie van de Hervormde gemeente te
Gouda, wordt geëxploiteerd het Rusthuis “Gouwestein” . Het is een modern gebouw, dat
een vriendelijk aanblik heeft, aan circa 150 bejaarden een prettig en verzorgd tehuis
biedt en rustig gelegen is temidden van een grote tuin met mooie gazons, vrij van het
drukke verkeer en toch slechts op 7 minuten afstand van het station en 15 minuten van
de binnenstad met winkelstraten en de aloude Grote of St.-Janskerk'.
Halverwege 1960 gaan de prijzen opnieuw omhoog. In het hoofdgebouw oostzijde gaat
de prijs van een tweepersoonskamer van 341 naar 355 gulden, die van een eenper-
soonskamer van 198 naar 205 gulden. Aan de westzijde kost een tweepersoonskamer
nu ƒ 205,- (was ƒ 198,-) en een eenpersoonskamer ƒ 315,- gulden (was 300), alle per
maand.
In 1964 worden naar ontwerp van architect Tjeerd de Jong door Bouwmaatschappij
'Gouda' tien bejaardenwoningen gebouwd en de tuin opgehoogd. Ieder kan nu op de
eigen kamer een tv-toestel installeren. Voor 13.000 gulden komt er een centraal anten-
nesysteem, zodat de antennes op de balkons verwijderd kunnen worden.

Dominees
In november 1955 wordt het gewoonte om op zaterdagavond een weeksluiting te hou-
den. De hervormde predikanten J.J. Koning en G. Boer hebben de eerste keren ver-
zorgd, maar besloten wordt om ook andere predikanten hiervoor te vragen. Voor bege-
leiding van de zang kan men beschikken over twee orgels en een piano. Ds. H. van den
Akker neemt de plaats in van ds. Koning en wordt aangesteld als vaste geestelijke ver-
zorger van het huis.
Aanvankelijk probeert men om gezamenlijk via de radio de kerkdiensten in de Sint-
Janskerk te volgen. In juli 1959 blijkt het onmogelijk een avondmaalsviering in de Sint-
Jan te volgen; ook het meezingen wil niet vlotten omdat het tempo niet is bij te houden.
Bovendien gebruikt de dienstdoende predikant het avondmaalsformulier uit het nieuwe
dienstboek, wat de toehoorders van Gouwestein volkomen vreemd is. De radio wordt
afgezet en de hervormde emeritus-predikant W.F.G. Verheul besluit de samenkomst.
Besloten wordt om voortaan eigen diensten te beleggen. De evangelisatiecommissie
krijgt het verzoek om een zilveren avondmaalsstel te bekostigen. Gedacht wordt aan het
merk Gero-Silvium, bestaand uit twee bekers à ƒ 43,50, twee broodschalen à ƒ 40,- en
twee kleine bekertjes ten behoeve van de zieken à ƒ 7,25.
Ds. Van den Akker ontvangt voortaan ƒ 600,- per jaar voor de extra werkzaamheden die
hij in het huis verricht: twaalf kerkdiensten à ƒ 25,-, vier Avondmaalsdiensten à ƒ 40,-
en voor alle begrafenisdiensten samen ƒ 140,-. 
Op 4 juli 1965 neemt ds. Van den Akker afscheid wegens vertrek naar Rotterdam.
Besloten wordt om geen vaste predikant meer aan te stellen; allen krijgen nu gelegen-
heid om een kerkdienst te verzorgen tegen het tarief van een gastbeurt. De avondslui-
ting geschiedt belangeloos en met Kerstmis ontvangt ieder een boekenbon of andere
attractie. 

Dokters
De vrije keuze van een huisarts levert aanvankelijk problemen op. Het bestuur zou het
liefst vaste doktoren aan het huis verbinden, maar daartegen bestaat grote weerstand,
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want weinigen willen afstand doen van de hun vertrouwde huisarts. Toch worden hier-
toe dr. J.G.W.F. Bik en dr. H. Remme aangezocht. Dr. Bik, die de meeste patiënten in
Gouwestein heeft, gaat eens per week spreekuur in het huis houden, zodat zijn patiën-
ten niet naar zijn praktijk hoeven komen. Een definitieve oplossing wordt niet gevon-
den, hetgeen in 1958 opnieuw leidt tot moeilijkheden. Na samenspraak met de bewo-
ners wijst het bestuur nu vier doktoren aan: Bik, Remme, Tom en Rombach. Sommige
bewoners geven hun verzet niet gauw op, maar een jaar later zijn het er nog slechts vijf
die weigeren met de regeling akkoord te gaan.

Ontspanning
De eerste bewoners rekenen erop dat op 5 december 1955 Sint Nicolaas aanwezig zal
zijn. Aan de heer Nic van Schelven wordt gevraagd als zodanig op te treden. De dames
worden verrast met een stukje toiletzeep, de heren met een paar sigaren. De vrouwelijke
personeelsleden krijgen van de Sint een tafeltennisspel om zich daar in hun vrije uren
mee te vermaken.
Voor de recreatie- en personeelskamer wordt een tv-toestel aangeschaft. Als een van de
bewoners vraagt of hij op zondag naar de sportuitslagen mag kijken wordt dit niet toe-
gestaan. In 1959 kunnen de bewoners ook terecht in een eigen bibliotheek. Een jaar
eerder had het Rode Kruis voor dit doel al 150 boeken beschikbaar gesteld.
De Culturele Commissie organiseert diverse bijeenkomsten als dia-, film-, toneel- en
muziekavonden, Sint-Nicolaasfeest en bijeenkomsten ter gelegenheid van Pasen met als
hoogtepunt de Kerstviering.
Daarnaast is er het jaarlijkse reisje naar verschillende doelen; in 1958 zijn dat de bollen-
velden in Noord-Holland. Bij de firma Blom in Oudewater huurt het bestuur twee bus-
sen van ieder 45 personen voor ƒ 170,-. In Vogelenzang wordt een consumptie genut-
tigd. Het personeel vermaakt zich dat jaar met een rondvaart door de Amsterdamse
grachten en een bezoek aan de Cineac.
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Samenwerking
In november 1961 is er een vergadering van besturen van hervormde bejaardenhuizen
in Rotterdam. Daar worden mogelijkheden besproken om te komen tot een nauwere
samenwerking, met als doel een meer economisch beheer van de tehuizen. Alle bestu-
ren wordt verzocht een lijst in te leveren met betrekking tot de gang van zaken in hun
instelling. Dit krijgt in de tijd die volgt steeds meer gestalte. Tevens blijkt dat voor de
bejaardenverzorging meer scholing nodig is. Er komen cursussen voor bejaardenver-
zorgsters en kadercursussen voor directies van bejaardenoorden. Deze cursussen voor-
zien in een behoefte; op het gebeid van de bejaardenverzorging heersen nog veel wan-
toestanden, vooral in de particuliere huizen waar verzorging en verpleging door niet-
deskundigen vaak veel te wensen overlaat.

Een jubilerende bewoner
Wie kan er beter over Gouwestein vertellen dan iemand die er zelf  25 jaar woont? In
de Goudsche Courant van 1 december 1990 doet de heer Steef (Stephanus) Tak (toen 94
jaar oud) zijn verhaal. Hij woont er vanaf 1965, nadat hij nog maar pas weduwnaar is
geworden. Ter gelegenheid van zijn jubileum is er in de kerkzaal een feestelijke bijeen-
komst waar wel honderd mensen aanwezig zijn. De directeur houdt een toespraak en
van de adjunct-directeur, mevrouw Rietkerk, krijgt hij een mand met planten. De jubi-
laris vertelt aan de verslaggever hoe hij in die tijd veel heeft zien veranderen in het huis.
Zo waren er aanvankelijk heel kleine kamertjes, zonder eigen keuken of toilet, met
slechts twee wc's op elke gang. Dat had tot gevolg dat iedereen 's morgens in onder-
broek stond te wachten tot hij aan de beurt was. Tijdens de verbouwing van 1974 ver-
huist hij met zijn zuster, die ook in Gouwestein woont, tijdelijk naar de Bernardflat.
Steef Tak heeft na dit interview nog twee jaar geleefd en is op 18 december 1992 overle-
den, 96 jaar oud.

Ten slotte
In de jaren zestig gaat de overheid zich steeds meer met de bejaardenverzorging
bemoeien. De Wet op de Bejaardenoorden wordt van kracht en er komen richtlijnen en
voorschriften voor de bouw, inrichting en verpleging. De huizen die aan deze eisen niet
voldoen, worden gesloten of gerenoveerd. Dat heeft tot gevolg dat er ingrijpende reno-
vaties plaats vinden, hetgeen ook van 1974 tot 1976 met Gouwestein gebeurt. De zie-
kenboeg wordt weggebroken en elders in het gebouw een nieuwe ziekenafdeling
gebouwd. Een gedeelte van de bewoners wordt 'geëvacueerd' naar Huize Juliana en naar
het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Bij terugkomst treffen zij een vergrote kamer aan met
kitchenette, toilet en douche. Ook de keuken van het huis wordt uitgebreid en voorzien
van de nieuwste apparatuur.
In 1989 verrijst aan de zijde van de Winterdijk een fraai complex gebouwd voor zelf-
standige bewoning, het 'Binnenhof'. Daarmee beslaat het terrein van het bejaardencom-
plex een fors oppervlak.
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Audite
Paul H.A.M. Abels

Van oude dingen die (hun doel) voorbijgaan

De oudste school van Gouda is ongetwijfeld het Coornhert Gymnasium. Met een beetje
goede wil en enig historisch gesjoemel kun je stellen dat de oorsprong van deze onder-
wijsstelling ligt in de parochieschool die in de middeleeuwen verbonden was aan de
Sint-Janskerk en al in 1366 wordt genoemd. Later, in de zestiende eeuw, werd het de
stedelijke Latijnse School, waar de betere en - vooral - meer gegoede leerlingen les kre-
gen in de artes liberales (letterlijk: vrije kunsten), vakken die onmisbaar werden geacht
voor het verdere leven. De belangrijkste vakken waren grammatica, retorica en dialecti-
ca, waarbij kennis van de Latijnse en de Griekse taal een absolute vereiste was.
Leerlingen kregen deze gedegen klassieke opleiding met de bedoeling dat zij daarna een
studie zouden gaan volgen aan een illustere school of universiteit. Op die wijze schiep
Gouda, net als elke andere stad van enige betekenis in de Republiek der Verenigde
Nederlanden, een eigen reservoir aan hoogopgeleiden. Uit dit reservoir van stedelijke
bollebozen kon dan later geput kon worden ten behoeve van  het bestuur, de (gerefor-
meerde) kerk en de economie van de stad.
De Latijnse School van Gouda werd in 1889 omgedoopt tot het Stedelijke Gymnasium.
Kort na de Tweede Wereldoorlog, op 23 juli 1947 nam de gemeenteraad het besluit de
school te vernoemen naar de zestiende-eeuwse humanist Dirck Volkertszoon Coornhert,
die de laatste twee jaren van zijn leven in Gouda doorbracht en grote invloed had op
het tolerantiedenken in de Nederlanden. Ook in de honderdzestien jaar die inmiddels
zijn verstreken sinds de oprichting van de school als categoraal gymnasium zijn nog
enkele duizenden Goudse leerlingen vertrouwd gemaakt met de klassieke talen en
schrijvers en met andere grondlagen van onze cultuur. Helemaal onbedreigd en onom-
streden was de school echter niet in deze jaren. Tot twee keer toe scheerde het
Coornhert langs de rand van de opheffingsafgrond. In 1922 werd serieus gedacht aan
de omvorming tot een veel breder lyceum. Nog vers in het geheugen ligt de poging van
PvdA-wethouder Hommels om door middel van een fusie met het Deltacollege een
einde te maken aan de zelfstandigheid van de school. Bij deze fusiediscussie in de jaren
1994-1995 speelde ook het elitaire karakter een rol, dat werd toegedicht aan het
Coornhert en werd versterkt door het fanatieke verzet van enkele prominente pleitbe-
zorgende ouders.
Uiteindelijk behield Gouda zijn categoraal gymnasium en belandde het Coornhert weer
in rustiger vaarwater. Nu, tien jaar later, zijn er nieuwe ontwikkelingen die de school
bedreigen, ditmaal niet van buitenaf maar van binnenuit. De klassieke vakken hebben
ernstig te lijden onder de voorkeuren van ouders en leerlingen. Het lijkt wel of de
school thans vooral nog wordt gezien als de ideale vooropleiding voor artsen en exacte
wetenschappers. Massaal kiezen leerlingen voor de profielen 'natuur en gezondheid' en
'natuur en techniek'. De technische universiteit van Delft is inmiddels kind aan huis op
de school. Het oude curriculum van een gymnasium, nog het meest terug te vinden in
het profiel 'cultuur en maatschappij', wordt daarentegen nog maar door een enkeling
gekozen. De moedigen onder hen, die het wagen beide klassieke talen te kiezen, wor-
den daarvoor 'gestraft' met een onmogelijk lesrooster. Na zes lange schooljaren heeft het
gros van de leerlingen zelfs nog nooit in de les gehoord wie Coornhert was. Als er zo
weinig waarde gehecht wordt aan de klassieke wortels en het eigene van een gymnasi-
um dringt zich toch weer de vraag op of de school nog wel met recht aanspraak mag
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maken op een status aparte. Indien het gymnasium louter als statussymbool wordt
gezien en gebruikt door ouders en leerlingen van goede komaf, moeten de fusieplannen
misschien toch maar weer eens uit de kast gehaald worden. Ook al betreft het de oudste
school van Gouda.

Gouda gevormd...
Gouda als hobby. Het klinkt vreemd. Immers, er zijn 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?
Daan Kamermans, 71 jaar, Gouda.

Met welke techniek casu quo mate-
rialen werkt u?
De betiteling van mij als kunstenaar
overviel me een beetje. Het tekenen is
een niet fanatieke hobby van mij die ik
af en toe beoefen. Meestal in potlood,
soms in olieverf of aquarel. Het teke-
nen was onderdeel van de opleiding
die ik in de jaren '50 van de vorige
eeuw gevolgd heb aan de Nationale
Schildersschool te Utrecht, de latere
Nimeto.  

Wat trekt u aan in Gouda als onder-
werp of inspiratiebron?
Aangezien ik in 1934 te Gouda gebo-
ren ben aan het grachtje Achter de
Vismarkt, toen nog Achter de
Vischmarkt, en de gracht tot de dem-
ping in 1954 heb meegemaakt in een
steeds meer deplorabele staat, was het
onderwerp voor mijn kerstkaart 2005
pure nostalgie. Ik heb het beeld dat ik
heb getekend, nog altijd voor ogen als
ik vanaf de kruising met de
Groenendaal de Achter de Vismarkt op
wandel. Ook een paar van mijn olieverfschilderijen hebben die gracht als onderwerp.
Verder heb ik, als geboren Gouwenaar, een warme belangstelling voor Gouda. En dan
vooral de historische stad waar ik graag in rondwandel. Als ik een oude foto van een
Gouds stadsgezicht tegenkom, kijk ik altijd met de gedachte in het achterhoofd: 'Is dit
geschikt om te tekenen?'.
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Wat vindt u uw meest geslaagde
werk?
Dit is voor mij moeilijk te beantwoorden
want ik ben aan al mijn werk gehecht.
Misschien wel de afbeelding die ik van
de Viering- of Sint-Jacobstoren van de
Sint-Janskerk maakte. Ook de tekening
van de kerstboom met stadhuis in
avondsfeer vind ik zelf wel geslaagd.

Heeft het (Goudse) publiek al eens
kennis gemaakt met uw werk?
Een expositie van mijn werk is er in
Gouda nooit geweest. Wel is er in 1993
te Reeuwijk, waar ik 33 jaar heb
gewoond, een expositie in het gemeente-
huis geweest van een aantal werkstukken
van mijn hand.

Ondergronds

Diederick Habermehl

Soms kleeft er aan onooglijke vondsten toch een spannend verhaal. Zo ook in het geval
van de kleine metalen voorwerpjes, die in 1997 uit de diepe kelder van het pand
Westhaven 65 tevoorschijn kwamen. 
In totaal werden in de onder het huidige pand bewaard gebleven laatmiddeleeuwse
ophooglagen twaalf platte, soms
breed uitgehamerde sintels
gevonden. Deze sintels hadden
een belangrijke functie in de
scheepsbouw. 
Bij het bouwen van een houten
boot is het uiteraard van het
grootste belang dat de kieren
tussen de afzonderlijke planken
waterdicht worden gemaakt. Al
in de Romeinse tijd bestonden
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daarvoor zogenaamde breeuwtechnieken. Organisch materiaal, veelal mos, werd in de
naden gestopt en met kleine spijkertjes vastgezet. Vanaf de 9e eeuw ontwikkelde zich
echter een nieuwe techniek om de scheepsnaden te dichten, namelijk met moslat en
sintel. Ook nu werd de naad dichtgestopt met mos om vervolgens afgedekt te worden
met een zogenaamde moslat. Deze dunne lat, die het mos in de naad drukte, werd op
zijn beurt gefixeerd met behulp van sintels, die als een soort krammen dienst deden. 
In de periode dat de sintel in de scheepsbouw werd gebruikt veranderde zijn vorm
sterk. Als stelregel bij het vinden geldt: hoe breder, hoe jonger. Wanneer we de twaalf
sintels uit Gouda bestuderen blijken deze globaal uit de 13e en begin 14e eeuw te date-
ren. Een enkel exemplaar dateert mogelijk zelfs nog van vroeger. 

Het is juist in deze periode dat zich interessante ontwikkelingen voordoen te Gouda op
het gebied van de scheepvaart. Omstreeks het midden van de 13e eeuw wordt immers
de bovenloop van de Gouwe in verbinding gebracht met de Rijn. Hierdoor ontstaat een
belangrijke vaarroute, die het mogelijk maakt
geheel via binnenwateren van de Zuiderzee
naar de Vlaamse steden te varen. De gevaar-
lijke zee kon op deze wijze worden gemeden.
Het is ook rond deze tijd dat te Gouda de
haven wordt gegraven, als een soort kunst-
matige toegangspoort tot de Gouwe. De eco-
nomische bloei van de stad is grotendeels aan
deze vaarroute en haven te danken. Op basis
van de gevonden sintels kan mogelijk worden
vermoed dat te Gouda in deze vroege periode
zelfs schepen worden gerepareerd en
gebouwd.  
Dat scheepvaart door de eeuwen heen een
belangrijke factor blijft in het Goudse, bewijst
de functie van Westhaven 65. In de 16e eeuw
vestigt 'seylmaker' Jacob Adriaenszoon de
Licht zich in dit pand en tot in de 20e eeuw
is het in gebruik bij firma Endenburg, even-
eens zeilmaker. 

Agenda
Lezingen van 'die Goude' in 2006

24 april 2006 jaarvergadering
'Wereldberoemd in Gouda': 16e- en 17e-eeuwse portretten van Gouwenaars 
door Ewoud Mijnlieff; met inleidend woord van Dolph Blussé
Locatie: Agnietenkapel

22 mei 2006
Cultuurhistorische lezing n.a.v. het westerse monnikendom 
door drs. Tin Lok Chan
Locatie: Oud-Katholieke Kerk
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vaarroute ontstaan tussen de Rotte en de Goudse binnenstad en verder naar de
Reeuwijkse plassen.
Daadwerkelijk is het Gouds Watergilde betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse
Havenstaddagen en de daarmee samenvallende waterconferentie voor genodigden en
bestuurders van gemeenten en hoogheemraadschappen. Het thema van dit jaar zal zijn:
Pompen of Verzuipen.
Verder heeft zij vorig jaar de beschrijving geleverd van de Historische Vaarroute, een
handzame gids bij de toen in gebruik genomen fluisterboten. Een Historische
Sluizentocht per fiets is in voorbereiding.
Onlangs is het Gouds Watergilde benaderd door de Openbare Bibliotheek voor deelna-
me aan het Goudanet. Het Goudanet is een gezamenlijk initiatief van de Openbare
Bibliotheek, het Streekarchief Midden-Holland en museumgoudA en staat voor een uit-
gebreide informatie-verstrekking over Gouda via het internet, met een specifiek daar-
voor ontwikkelde zoekfunctie. Sinds begin maart is deze website officieel in de lucht en
bereikbaar via www.goudanet.nl, maar staat nog wel aan het begin van de ontwikkeling.
De Historische Vereniging die Goude is daarin echter al goed vertegenwoordigd.
Tot één van die ontwikkelingen behoren de Digitale Dossiers, waaraan via een redactie-
commissie iedereen een bijdrage kan leveren (voor internet kenners: een Wikipedia-ach-
tige opzet).  Het Gouds Watergilde is gevraagd voor deelname aan de redactiecommisie
voor het opzetten en onderhouden van het dossier Water met alle denkbare, daarop
betrokken aspecten.
Voor een gerichtere presentatie naar buiten van hun activiteiten is het Gouds Watergilde
ter uitbreiding van de werkgroep op zoek naar een redactioneel ingesteld persoon die in
de waterproblematiek geïnteresseerd is en die ook zitting wil nemen in de redactiecom-
missie Digitale Dossiers, waarvoor computerkennis echter geen vereiste is. De werk-
groep komt ongeveer eenmaal per maand overdag bijeen op het Stadhuis; de redactie-
commissie Digitale Dossiers eveneens eenmaal per maand maar dan in de avonduren.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Hans Suijs (0182-536643) of
Victor Poolen (0182-532883) of via info@diegoude.nl. (Victor Poolen) 

Emigratie en remigratie. 
Over dromen en werkelijkheden
Inleiding
De Stichting Boughaz dankt haar ontstaan aan het gelijknamige videoproject dat in
2003 de geschiedenis van drie generaties in Gouda wonende Marokkanen in woord en
beeld heeft vastgelegd. Het Streekarchief Midden-Holland had namelijk geconstateerd
dat in het archief nauwelijks sporen waren terug te vinden van de omvangrijke
Marokkaanse gemeenschap in de stad. Gouwenaars van Marokkaanse herkomst die
meer wilden weten over hun geschiedenis in de Goudse regio konden daarom, in tegen-
stelling tot autochtone Gouwenaars, niet bij het streekarchief terecht. Dit zou hen kun-
nen belemmeren, zo was de gedachte, in het vormgeven aan hun identiteit in de
Nederlandse (Goudse) samenleving. Het videoproject concentreerde zich op het portret-
teren van individuele mensen met als gezamenlijk belang de Marokkaanse identiteit
onderdeel te laten worden van het collectief geheugen van de regio. De resultaten wer-
den in mei en juni 2003 in een drietal zeecontainers getoond.
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Over dromen en werkelijkheden
Geleidelijk groeide het besef dat het niet bij één project mocht blijven. Vandaar dat in
2004 het initiatief werd genomen tot de oprichting van de Stichting Boughaz. Mensen,
zowel van Marokkaanse als van Nederlandse origine, werden bereid gevonden zitting te
nemen in het bestuur. Zij ontwikkelden het project 'Emigratie en remigratie. Over dro-
men en werkelijkheden'. Hiermee wilde het bestuur in een filmische documentaire het
verhaal vastleggen van Marokkanen in het noorden van Marokko, die op het punt staan
naar Nederland te emigreren en zich in de regio Gouda willen vestigen en van hen die
dat kort geleden hebben gedaan, alsmede het verhaal van Marokkanen die vanuit de
Goudse regio naar het noorden van Marokko zijn geremigreerd, respectievelijk van plan
zijn dit binnenkort te gaan doen.
Na een periode van intensieve voorbereiding ging de documentaire op zaterdagmiddag
17 december 2005 in première in de Goudse Sint-Janskerk. Voor deze monumentale
kerk in het hart van de historische stad was bewust gekozen om zo de relatie tussen de
geschiedenis van de autochtone Gouwenaars en van de Gouwenaars van Marokkaanse
herkomst te onderstrepen. Sedert 1965 is er immers sprake van een gemeenschappelijke
geschiedenis.
Na een welkom en een korte uiteenzetting van het project door secretaris Nico
Habermehl hield wethouder Roland van Schelven een inleiding. Hij schetste de ontwik-
keling die de Marokkanen in Gouda doormaakten van gastarbeiders, via (tijdelijke)
gezinshereniging naar permanente bewoners van de stad. Ook al zijn de herinneringen
nog zo sterk, teruggaan is bijzonder moeilijk door de vele banden die er in Nederland
zijn. Maar ook de samenleving in Marokko is veranderd. De eerste generatie
Marokkanen moet leren leven in twee werelden, aldus Van Schelven. Jonge Marokkanen
daarentegen willen niet terug. 
Aansluitend vertelde bestuurslid Naima Zefzafi over de band die geschiedenis tussen
mensen smeedt. Zij ging kort in op de geschiedenis van de in de regio Gouda wonende
Marokkanen. Een belangrijk deel van hun verleden delen zij met de Gouwenaars. Zij
riep op niet meer te spreken van Marokkanen, maar van Gouwenaars. Wees er trots op
in Gouda te wonen en deel uit te maken van de Goudse samenleving, zo hield zij de
aanwezige Gouwenaars van Marokkaanse herkomst voor.
Na deze inleidingen werd de documentaire getoond, die is gemaakt door Noëll, Media
& Cultuur BV uit Arnhem, een professioneel productiebedrijf van kunstenaars van
Marokkaanse origine. Via aansprekende filmbeelden werd een goed beeld gegeven van
de moeilijke omstandigheden waaronder vooral de eerste generatie Gouwenaars van
Marokkaanse herkomst leeft. In Nederland verlangen zij naar Marokko, maar daar een-
maal aanwezig zien ze weer uit naar Nederland. De jongere generatie Marokkanen hecht
meer, zij het niet onvoorwaardelijk, aan Nederland. Remigranten in Marokko denken
vaak met enig heimwee terug aan Nederland. Diverse geïnterviewden merkten op dat de
samenleving in Nederland de laatste jaren was verhard. Daardoor vonden zij het leven
in Nederland minder prettig. 
De reacties op de documentaire varieerden van 'ontroerend' tot 'interessant maar traag'
met alle daartussen liggende schakeringen. Veel waardering was er voor het feit dat
Marokkaanse vrouwen, een veelal vergeten groep, ditmaal de aandacht kregen die ze
verdienen. Enkele mensen merkten op dat zij de overgang tussen de verschillende
onderdelen in de documentaire wat abrupt vonden.

Gemeenschappelijk verleden
De Gouwenaars van Nederlandse en van Marokkaans herkomst hebben een gemeen-
schappelijk verleden van veertig jaar. Die periode beslaat drie generaties. Vele generaties
zullen volgen, waarbij sprake zal zijn van een voortschrijdende integratie. De komende
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generaties Gouwenaars met een Marokkaanse achternaam zijn door de documentaire,
die wordt bewaard in het Streekarchief Midden-Holland, in staat iets van hun oorspron-
kelijke 'roots' terug te vinden. (Nico Habermehl)

Rectificatie
Zowel voor- als achternaam van de wethouder van Archeologie en Monumentenzorg
werd in de vorige Tidinge beide een keer onjuist geschreven. Dat spijt de redactie. 
De correcte schrijfwijze is: Roland van Schelven.

Afscheid van...

Leegstaande gebouwen van de Plateelbakkerij 'Zuid-Holland' 
(PlaZuid) worden afgebroken. Foto's: Jan H. Kompagnie.
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