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Redactioneel

Dit jaar herdenkt Gouda de vermaarde priester, filo-
soof, schrijver en humanist Desidirius Erasmus. Tidinge 
kan niet voorbijgaan aan deze historische figuur, die een 
deel van zijn jeugd doorbracht in Gouda en het nabu-
rige Klooster van Stein. Door zijn geschriften is hij van 
enorme invloed geweest op het doen en denken van de 
moderne mens. 

In Museum Gouda is op 6 februari j.l. de tentoonstel-
ling ‘Erasmus. Ik wijk voor niemand’ van start gegaan. 
Die uitspraak is typerend voor de wereldburger die Eras-
mus was. Hij geloofde in de maakbaarheid van de sa-
menleving, wilde beter onderwijs voor iedereen, moest 
niets hebben van fundamentalisme in de godsdienst en 
hechtte veel waarde aan tolerantie en verdraagzaam-
heid. Al deze ideeën: het polderen, het relativeren, de 
tolerantie, de vrijheid van geweten: het zijn stuk voor 
stuk moderne thema’s die al in de zestiende eeuw door 
Erasmus naar voren werden gebracht. Zeker voor die 
tijd waren het revolutionaire denkbeelden, waarmee de 
priester/filosoof invulling gaf aan zijn ideale maatschap-
pijbeeld. En ook nu, in een tijd waarin de maatschappe-
lijke tegenstellingen zich lijken te verscherpen, hebben 
deze denkbeelden hun actualiteit niet verloren. 

Piet Zuijdwijk heeft in het kader van het project Gouda 
op schrift de grafrede vertaald en bewerkt die de jonge 
Erasmus schreef ter nagedachtenis van de Goudse we-
duwe Bertha van Heyen. 

Sander Wassing schreef een artikel over de gevolgen 
van de Beeldenstorm (1566) voor Gouda en de Raad van 

Beroerten als instrument van absolute religieuze intole-
rantie. 

Ook treft u het derde deel aan van een drieluik over 
Gouda in de jaren zestig en zeventig. In de voorgaande 
episodes keken wij naar Krak 65, dat er voor zorgde dat 
ook Gouda zijn happening beleefde en naar het activisme 
van de Kritiese Siroopwafel. Ditmaal staan we stil bij het 
opinieblad De Goudse Klaroen, een uniek journalistiek 
project, dat tussen 1979 en 1983 deining veroorzaakte 
in de stad. 

In Gouwe Verhalen, vanaf dit nummer verzorgd door 
Gert Jan Jansen, is Frans IJsselstijn aan het woord. Zijn 
leven stond vooral in het teken van het Rode Kruis, waar 
hij al zijn energie in stak. 
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Vlak na de dood van Erasmus in Bazel in 
1536 werd zijn verzamelde werk daar tus-
sen 1538- 1540 uitgegeven. In de tweede 
editie van de Opera Omnia, die in Leiden 
van 1703-1706 verscheen, werd een aantal 
nieuwe geschriften van Erasmus’ hand op-
genomen. Daartoe behoorden onder andere 
een grafrede en twee grafschriften, die de 
jonge Erasmus schreef ter nagedachtenis 
van de Goudse weduwe Bertha van Heyen. 
Deze waren afkomstig uit een afschrift uit 
1570 door de humanist Petrus Opmeer (1526-
1595) naar een ouder origineel, dat afkomstig 
was uit Erasmus’ thuisklooster Emmaüs in 
Stein, even ten oosten van Gouda. Dit origi-
neel is helaas verloren gegaan. 

Van de grafrede bestond tot voor kort nog geen Ne-
derlandse vertaling. Wel heeft de negentiende eeuwse 
schrijver en literatuurcriticus Conrad Busken Huet, in 
het deel van zijn Het Land van Rembrand (1882) dat over 
Erasmus gaat, enkele fragmenten ervan geparafraseerd 
en andere in Nederlandse vertaling opgenomen. Hij 
vertaalt ze weer uit de Franse vertaling van Charles L. 
Ruelens. Deze besteedt in de inleiding op zijn fotogra-
fische heruitgave van gedichten van Erasmus1 op pag. 
xxxiv-xxxvii aandacht aan deze grafrede. Hij noemt het 

Erasmus’ grafrede
ter gelegenheid van de begrafenis van de goudse  

weduwe bertha van heyen

Piet Zuijdwijk

Desidirius Erasmus geschilderd door Hans Holbein de Jonge.
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een onevenwichtig verhaal, soms erg emotioneel dan 
weer een koele opsomming. Door het hele verhaal over-
heerst de retorica. Soms is het zo erg, dat Ruelens zich 
afvraagt of de jonge Erasmus niet met een parodie bezig 
is. Hij noemt sommige passages uit de emotionele in-
leiding zonder meer wartaal. Volgens Ruelens gebruik je 
niet zulke gezwollen taal als je bedroefd bent en strooi 
je zeker niet met zoveel citaten van klassieke auteurs. 
Verder is het volgens hem maar de vraag of de dochters 
van Bertha zoveel Latijn kenden, dat ze dit konden lezen 
en begrijpen. Koen Goudriaan heeft laten zien, dat in ie-
der geval die laatste veronderstelling geen hout snijdt. 
De dochters, Clemencia en Gheertrudis waren non in het 
Goudse Margarethaconvent, waar de laatstgenoemde 
het zelfs tot priorin bracht.2 Ruelens vindt dat we in deze 
rede nog niet de grote Erasmus van zijn latere werken 
kunnen herkennen. 

‘Ce discours est curieux à étudier. Il est fort inégal. 
Tantôt il nous apparait comme une déclamation froide, 
tantôt comme une œuvre de sentiment. Mais la rhéto-
rique y domine. Il y a des passages d’un pathos ridi-
cule, et on trouve un mélange de sacré et de profane qui 
révolte le gout. En certains endroits, si l’auteur n’écrit 
pas une parodie’.

In het kader van onze activiteiten voor Gouda op Schrift3 
heeft de werkgroep Latijn de rede voor Bertha van Heyen 
en de grafschriften vertaald en van noten voorzien. Wij 
hebben de tekst gebruikt zoals die staat afgedrukt in 
de Leidse Opera omnia-uitgave.4 Daarnaast hebben we 
een gedeeltelijke Engelse vertaling geraadpleegd van 
de ‘Oratio funebris’.5 De vertaling van de grafschriften 
wordt separaat gepubliceerd in Erasmus, U die hierlangs 
loopt sta stil en lees deze verzen. Gedichten uit Gouda, 
2016.

Dankzij onderzoek van de toenmalige gemeentear-
chivaris Jan Taal, weten we dat Bertha van Heyen echt 
heeft bestaan. Zij was een dame uit de betere kringen 
van Gouda. Zij woonde op de Westhaven en was de we-
duwe van Baert Jan Heyensz. Onlangs is er een informa-
tiebord aangebracht op Westhaven 11. Dit pand staat op 
de plaats waar zij hoogstwaarschijnlijk heeft gewoond. 
De familie Heye heeft Gouda verschillende burgemees-
ters geleverd. Twee van hen staan afgebeeld op de Gla-
zen in de Sint Jan.6

Het huwelijk was volgens Erasmus gearrangeerd door 
haar ouders. Zelf was zij, meende hij, liever ongehuwd 
gebleven. Haar man is, vertelt Taal, omstreeks 1474 
overleden. Daarna heeft zij haar leven en familiekapitaal 
geheel gewijd aan liefdadigheid. Zo was zij moeder van 
het Elisabethgasthuis en gaf zij aalmoezen, eten en kle-
ren aan de armen. Kanunniken uit het klooster in Stein 

Jan Gerritsz Heye en echtgenote Glas 58

1. Charles L. Ruelens, Erasmi Roterodami, Silva Carminum antehac 
nunquam impressorum (Brussel 1864) xxxiv-xxxvii. De Silva Carminum 
verscheen voor het eerst in druk in 1517, op initiatief van Erasmus’ 
vriend Reynier Snoy en gedrukt door Allert Gherijts prenter, die 
in 1517 een huis en erf op de Nieuwehaven – hoek Vuylsteeg (Lan-
gedwarsstraat) kocht. Zie over deze uitgave: Paul H.A.M. Abels, 
‘Erasmus op de drukpers in Gouda’. Tidinge van die Goude 24 (2006) 
183-185.
2. Koen Goudriaan, ‘Stein bidt voor zijn weldoeners. Het doden-
boek als bron van informatie over de betrekkingen van het klooster 
Stein met zijn omgeving’. Tidinge van die Goude, 24 (2006) 214.
3. Voor meer informatie over dit project: www.goudaopschrift.nl
4. Desiderii Erasmi Roterodami, VIII (Leiden 1706) 551-560.
5. E. Rummel (ed.), Erasmus on women (Toronto etc. 1996) 230-241.
6. Glas 18 Gerrit Heye Gerritsz, burgemeester in 1520, Glas 58 Jan 
Gerritsz Heye, burgemeester in 1553 en 1554
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Gouda die de lezer belonen voor zijn doorzettingsver-
mogen bij het doorworstelen van de inleiding. Wat dat 
betreft, was Ruelens toch wat te hardvochtig in zijn 
oordeel. Zo beschrijft hij haar reactie op het overlijden 
van haar dochter Margaretha een paar weken na haar hu-
welijk. Sommigen menen dat deze Margaretha de jonge 
vrouw is voor wie Erasmus dit grafschrift schreef:7

Hier ligt Margaretha, die terecht de bijnaam Honora (de 
eervolle) droeg
Een waardige vrouw voor jou, Willem Fiscinius
Wat pasten jullie schoonheid, karakter en jaren goed bij 
elkaar
En jullie zelfs door de dood niet te verbreken liefde.
Zij werd weggerukt in de eerste bloei van haar ontlui-
kende jeugd
Als een roos die haar witte bloemkroon nog maar half 
geopend heeft.
Er is nog maar een halve echtgenoot over zonder zijn 
lieve wederhelft
Treurend, als een tortelduif na het verlies van zijn 
vrouwtje.

Ook Bertha’s eigen levenseinde maakte grote indruk op 
de jonge Erasmus. Daarnaast zijn er aardige tafereeltjes, 
zoals een aanvaring met een Goudse straatmadelief en 
een maaltijd met Erasmus en zijn medebroeders. Tussen 
de regels door kun je overigens lezen hoe Erasmus al-
lengs over het kloosterleven was gaan denken: hij prijst 
Bertha om haar keuze om niet het klooster in te gaan, 
maar een sober, vroom bestaan te leven als weldoenster 
van armen in haar omgeving. Verder hoopte zij geestelijk 
te profiteren van haar gastvrijheid voor de kanunniken 
uit het klooster van Stein. Maar het tegendeel deed zich 
voor: veelvuldig moest zij de kloosterbroeders corrige-
ren vanwege de taal die zij uitsloegen. Kortom het kloos-
ter en het gezelschap van kloosterlingen vormen niet de 
beste omgeving om een volmaakt christelijk leven te lei-
den.

vonden, zo schrijft Erasmus, altijd een gastvrij onthaal 
in haar huis als zij in Gouda verbleven. Bertha heeft 
Erasmus naar eigen zeggen onder haar hoede genomen 
toen hij al jong beide ouders had verloren. Ook toen hij 
als postulant, novice en later koorheer in het klooster 
van Stein woonde, heeft hij geregeld haar huis bezocht. 
Zo kende hij haar twee dochters voor wie hij deze rede 
schreef van nabij. Hij schreef deze oratie als troostrede 
na het overlijden van hun moeder. Bertha van Heyen is 
vermoedelijk op de feestdag van de heilige Brigitta (8 
oktober) 1490 overleden. Erasmus schreef de rede en de 
grafschriften dus toen hij 23 of 24 jaar oud was.

Erasmus plaatst zijn lijkrede in een traditie die door de 
Romeinen is ontwikkeld. Zij wilden met de lijkrede het 
medelijden van de toehoorders opwekken en de grote 
daden van de overledene nog eens sterk belichten. Dat is 
zeker ook zijn doel met deze lijkrede; hij excuseert zich 
voor zijn beperkte literaire vermogens, maar vindt dat 
Bertha het verdient dat haar bijzondere kwaliteiten op 
literaire wijze worden vastgelegd. Daarnaast is zijn doel 
de dochters van Bertha te troosten in hun verdriet over 
het verlies van hun moeder. Hij gebruikt als voorbeeld de 
lijkrede die de kerkvader Hieronymus heeft geschreven 
voor zijn leerlinge Eustochium bij het overlijden van haar 
moeder Paula. 

Vooral in het begin van zijn rede is Erasmus bezig een 
demonstratie te geven van zijn kennis van het Latijn, de 
klassieke auteurs en uiteraard ook de bijbel en daarbij is 
hij meer dan breedvoerig in zijn beschrijvingen. Hij ge-
bruikt drie alinea’s om uit te leggen hoe moeilijk het voor 
hem was om zelfs maar aan het schrijven van deze rede 
te beginnen. Vervolgens verweert hij zich uitvoerig tegen 
mogelijke critici die zijn droefheid wel erg overdreven 
vinden. Nadat hij geconstateerd heeft dat hij meer met 
zijn eigen verdriet bezig is dan met het troosten van de 
twee dochters, heeft hij nog een pagina nodig om de op-
zet van zijn troostrede uit de doeken te doen. Daar voegt 
hij aan toe dat alles wat hij hierna gaat vertellen berust 
op eigen waarneming of op gegevens uit de eerste hand 
die iedereen in Gouda wist. 

Maar als hij dan eenmaal ter zake komt, volgt een aan-
tal scenes uit het leven van Bertha en het middeleeuwse 

7. C. Reedijk, The Poems of Desiderius Erasmus (Leiden 1956) 156.
8. Psalm 88, vers 18 en 19
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tong blijft steken in mijn keel, ik dreig flauw te vallen, ik 
word zozeer door een snijdend verdriet overmand, dat 
ik het niet kan verdragen. Ik geef mijn zwakheid toe, al 
schaam ik mij ervoor, mijn gevoelens gaan met mij op de 
loop, ik zak weg in mijn verdriet, ik verlies de controle 
over mijn ogen. Ik moet die rouwvolle tekst uitspreken 
die de rouwende David sprak: Mijn leven vergaat in smart 
en mijn jaren in geweeklaag. De smarten van de dood heb-
ben mij omgeven, zij hebben mij ingesloten als het water, 
de hele dag omringen zij mij van alle kanten, u hebt een 
naaste vriendin van mij weggenomen.8

Het zou best kunnen dat iemand kritiek heeft op mijn 
rouwbeklag, dat hij mij verwijt dat ik mij, meer dan ge-
past is, door mijn verdriet laat meevoeren. Wel, wie het 
ook is die onze klachten aanstootgevend vindt, met dit 
antwoord van mij moet hij genoegen nemen! Dat ik op de 
eerste plaats niet treur om het lot van haar die tot haar 
voordeel de aarde heeft verruild voor de hemel, de dood 
voor de eeuwigheid, maar mijn eigen lot. Vervolgens 
welk zinnig mens zou het schandelijk vinden, dat iemand 
zich door menselijke gevoelens laat meeslepen. Ik ont-
ken niet dat ik gedreven wordt door menselijke emoties, 
net zomin als ik ontken dat ik een mens ben. Ook zijn 

Tekst van de grafrede

De door Desiderius Erasmus geschreven Grafrede ter 
gelegenheid van de begrafenis 
Van Bertha van Heyen een zeer rechtschapen Goudse 
weduwe
Aan haar nog in leven zijnde dochters, kloosterzusters 
in dezelfde stad

Al eerder, zeer dierbare dochters en zusters, had ik de 
pen opgenomen om iets voor u te schrijven waarmee jul-
lie het verdriet zouden kunnen verlichten dat uw moe-
ders verscheiden jullie heeft berokkend. Maar geloof 
me, telkens als ik de pen opnam en mijn handen naar het 
papier bewoog om Bertha te gedenken, sprongen de tra-
nen steeds weer tevoorschijn, weigerden mijn vingers, 
verstijfden mijn ledematen, raakte mijn geest verdoofd 
en werd ik zozeer door verdriet bevangen dat ik niet 
meer kon schrijven en zelfs niet het kleinste detail van 
uw moeders deugden kon bedenken.

Hoe vaak ben ik niet aan deze kleine redevoering be-
gonnen, hoe vaak heb ik hem niet door snikken en ver-
driet overmeesterd weer uit mijn handen gelegd, hoe 
vaak heb ik mezelf herpakt, de tranen even onderdrukt 
en het weggelegde papier weer opgepakt? En hoe vaak 
heb ik het ook daarna weer neergelegd, hoe dikwijls heb 
ik geprobeerd het terzijde gelegde papier met de moed 
der wanhoop te lijf te gaan? Maar terwijl ik mijn best doe 
om verzachtende balsem aan te brengen op de wond van 
jullie verdriet, kom ik erachter dat ik zelf een veel geme-
nere wond voel. En terwijl ik begin te onderzoeken hoe 
ik olie op jullie schrijnende plekken kan gieten, begin-
nen mijn wonden opnieuw te steken. Wat voor wonden, 
vragen jullie misschien. In ieder geval geen lichamelijke 
wonden, maar wonden van de geest, veel afschuwelijker 
dan van het lichaam.

Telkens wanneer het zeer geliefde beeld van Bertha 
voor mijn geestesoog verschijnt, springen onmiddellijk 
de tranen in mijn ogen, als bloeddruppels van mijn ge-
wonde geest, snikken wellen op in mijn keel, zuchten als 
tekenen van mijn innerlijke smart, een koude rilling loopt 
diep door mijn botten, mijn gelaat wordt lijkbleek, mijn 

De locatie van het Klooster te Stein (bij de pijl) ten oosten van Gouda 
door Pieter Dirksz Crabeth uit 1520 (sahm)
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mijn ingewanden niet van hoorn en evenmin ben ik als 
kind van de harde rotsen van de Kaukasus gevoed door 
Siberische tijgers,9 of om het in de woorden van een van 
onze schrijvers te zeggen: ‘Mijn kracht is niet de kracht 
van stenen en mijn vlees is niet van brons.10 Ten derde 
kan niemand mij verwijten dat ik overmatig rouw, tenzij 
het iemand is die volstrekt niet op de hoogte is van de 
nauwe band die ik met Bertha heb gehad. Jullie, ja jullie, 
aller-dierbaarste dochters, begrijpen maar al te gemak-
kelijk dat er een goede grond is voor mijn klachten, aan-
gezien jullie voorheen net zo zeer op haar gesteld waren 
als ik en haar nu net zozeer missen. Jullie, zei ik dus, 
weten dat ik niet ten onrechte treur om Bertha, omdat 
jullie heel goed weten wat zij voor mij betekende. 

Wat dat dan wel was? Zij was mijn hulp, mijn voed-
ster, mijn weldoenster, toevlucht voor mijn armoede, zij 
heeft mij opgevangen toen mijn beide ouders gestorven 
waren, zij heeft mij verzorgd toen ik gebrek leed, bood 
mij hulp toen ik die nodig had, wanneer ik eenzaam was 
heeft zij mij menigmaal getroost, als ik mismoedig was 
heeft zij mij opgebeurd, en, ik zeg dit met het schaam-
rood op de kaken, diverse keren, als de omstandigheden 
erom vroegen, heeft zij mij gesteund met haar advies. 
Zij omhelsde mij met evenveel liefde als haar eigen kin-
deren. Zij was voor mij net zo bezorgd alsof ze mij uit 
haar eigen baarmoeder had getrokken. Lichamelijk had-
den wij niets gemeen, maar geestelijk was niets mij meer 
verwant. Ik heb van haar gehouden als van een moeder 
en ik was haar niet minder dierbaar dan een eigen zoon. 
Behalve bloedverwantschap, die ik van alles het minst 
belangrijk vind, vond ik in haar alles wat een moeder ei-
gen is. En niet één van de taken van een moeder heeft zij 
verzuimd, ze heeft ze met een ongelooflijke toewijding 
aan mij besteed. 

En hoe plotseling is alles mij met mijn Bertha ont-
vallen. Al mijn hoop, al mijn troost, al mijn houvast is 
met haar gestorven, is met haar vertrokken. Wie heeft 
jou plotseling van mij weggerukt, lieve moeder die mij 
dierbaarder was dan mijn eigen ziel. Zo ga jij te werk, 
bittere dood. Waarheen zal jouw wilde woede zich rich-
ten, grimmig monster. Jij neemt een broer zijn broer af, 

9. Dido verwijt Aeneas in boek 4 van de Aeneis: sed duris genuit te 
cautibus horrens Caucasus, maar uit harde rotsen heeft de Kaukasus 
jou gebaard, Hyrcanaeque admorunt ubera tigres, en Hyrcaanse tij-
gers hebben jou gezoogd.
10. Job hst. 6, v. 12
11. Job, hst. 16, v 2: consolatores onerosi omnes vos estis
12. De heilige Hiëronymus, kerkvader, ca 347-420 n.Chr.

wreed en hardvochtig scheid jij mensen die elkaar zeer 
dierbaar zijn, personen die door het bloed zeer nauw 
met elkaar verbonden zijn, harten in liefde samenge-
smolten splits jij als stremsel de wrongel en de wei, ver-
wanten, hen allen haal jij uit elkaar, jij, dood, jaloers op 
alles wat bekoorlijk en lieflijk is, wars van al het goede. Jij 
hebt haar die alles voor mij betekende, plotseling van mij 
weggerukt, een smartelijke scheiding en had je mij dan 
ook maar samen met haar laten sterven, in plaats van dat 
je haar alleen hebt weggenomen. Nu heb je namelijk mijn 
ingewanden uitgerukt, een deel, en nog wel het beste 
deel van mijn ziel ontvreemd. Gesloopt en gewond blijf 
ik achter; natuurlijk had ik liever met haar willen sterven 
dan half verder leven. Of het moest zijn dat ik de rest 
van mijn leven zonder Bertha niet als leven, maar als een 
soort dood moet beschouwen.

Maar wat heb ik me weer door mijn verdriet laten 
meeslepen. Ik had mij voorgenomen om de droefheid 
in jullie binnenste te verzachten, maar wat doe ik, het 
lijkt erop dat ik jullie verdriet dat door de tijd al wat was 
verzacht weer heb wakker geroepen. Ik ben bang dat jul-
lie mij terecht die uitspraak van de heilige Job voor de 
voeten zullen werpen: ‘Je bent een trooster waar we al-
leen maar last van hebben’.11 Maar ik vertrouw erop zeer 
dierbare zusters, dat jullie vanuit jullie uitzonderlijke in-
zicht en aangeboren menslievendheid mij mijn zwakheid 
gemakkelijk zullen vergeven, temeer omdat jullie heel 
goed beseffen dat hij voortkomt uit het peilloze gemis 
van onze Bertha.

Maar nu heb ik genoeg toegegeven aan mijn emotie 
en aan mijn tranen, nu moet mijn toespraak zich richten 
op de oorspronkelijke bedoeling. En hoewel ik die jullie 
wil troosten, zelf troost nodig heb en, terwijl ik mezelf 
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aan jullie als arts wil aanbieden, zelf de hulp van een arts 
nodig heb, kan ik me toch wel oprecht voorstellen dat 
de dood van jullie geliefde moeder een nog schrijnen-
der wond in jullie binnenste heeft achtergelaten. Jullie 
hadden immers met haar een dubbele band, een licha-
melijke en een geestelijke. En daarom heb ik besloten 
om in dit korte toespraakje bij wijze van troost de lof 
van jullie moeder voor jullie te zingen. Ik volg daarbij een 

gebruik van de mensen van vroeger, de gewoonte dat 
zonen bij de uitvaart van hun ouders in het openbaar op 
het spreekgestoelte een lijkrede uitspraken, waarmee zij 
bij hun toehoorders medelijden wilden opwekken en de 
grote daden van hun ouders een zo groot mogelijke be-
kendheid wilden geven. 

Ja, zelfs de vermaarde Hiëronymus12 heeft deze vorm 
van schrijven gebruikt, toen hij Heliodorus troostte bij 

De Heilige Hieronymus, kerkvader, ca. 347-420 na Chr. 
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opschrijven die ik uit eigen waarneming persoonlijk met 
deze ogen heb gezien en met deze oren heb gehoord, 
of dingen die ik heb horen vertellen waarover iedereen 
het eens was. Daarbij zet ik mijn geweten als getuige in 
onder de ogen van de alziende God. 

De regels van Cicero op het gebied van de welspre-
kendheid adviseren ons om, wanneer wij iemand eer 
willen bewijzen, verder terug te gaan en de deugden en 
waardigheid van zijn voorouders erbij te betrekken, de 
grote daden van zijn grootouders en overgrootouders 
te vermelden. Dit om te bereiken dat men vindt dat hij 
daarom nog duidelijker de bewondering van allen ver-
dient, wanneer we laten zien dat hij niet alleen de deug-
den van zijn vader niet beschaamd heeft, maar de waar-
digheid van zijn voorgeslacht zelfs nog heeft overtroffen. 
Maar het is niet overeenkomstig de christelijke leer om 
de een te beoordelen aan de hand van de verdiensten 
van de ander. Net zo goed als het niet eerlijk is om kin-
deren te laten boeten voor de misdaden van hun ouders, 
zo menen wij dat het onterecht is dat iemand zich op 
de borst klopt om de inspanningen van iemand anders. 
Want de ziel die gezondigd heeft, zal zelf sterven. Dus 

de dood van Nepotianus13 en Eustochium14 bij de dood 
van haar moeder Paula. Ik zal hem navolgen, in ieder ge-
val met de opzet van mijn verhaal, al is het niet met even 
grote welsprekendheid, want ik denk dat de verheven 
deugden van onze Bertha het verdienen dat ze aan de 
literaire meesterwerken worden toegevoegd. 

En zo hoop ik jullie te troosten en allen, die deze 
woorden ooit zullen lezen, te stichten. Want wanneer 
jullie de loffelijke daden van jullie moeder opnieuw le-
zen, zullen jullie niet alleen niet verdrietig zijn dat jullie 
haar verloren hebben, maar zullen jullie eerder blij zijn 
dat jullie zo iemand vooruit gezonden hebben en die 
anderen zullen uit bewondering voor de zeer verheven 
kwaliteiten van de vrouw, deze met onsterfelijke lofprij-
zingen tot in de eeuwigheid hemelhoog prijzen. Want 
welk nageslacht zal zo doof zijn, welke publieke opinie 
zo ondankbaar, dat zij niet de zo voortreffelijke daden 
van de vrouw met altijddurende eerbewijzen zal vieren. 
Maar opnieuw bekruipt ons de vrees dat wij met onze 
ruwe en boerse manier van spreken haar niet zozeer zul-
len sieren als wel ontsieren. Haar daden zijn immers eer-
biedwekkend groot en gaan ieder uitdrukkingsvermogen 
van mensen die haar willen prijzen te boven. En wie ben 
ik dat ik zou beloven dat ik dit zal uitvoeren op een wijze 
die bij de zaak past, ik die onervaren ben op het vlak 
van de letteren en een groentje op het gebied van de 
welsprekendheid. Maar verder zwijgen is niet billijk, in 
mijn geval zelfs onfatsoenlijk. Laten we er daarom aan 
beginnen, al is het niet met de welsprekendheid waar-
mee we dat zouden willen doen, dan in ieder geval met 
die waartoe we in staat zijn. Ook al weten we heel goed 
dat we met ons verhaal niet in de buurt kunnen komen 
van haar loffelijke roemvolle daden, (die zo groot zijn, 
dat daaraan niets kan worden toegevoegd), toch zal het 
noemen ervan enig nut hebben.

Maar voor ik ga beginnen, zou ik vooral dit ene punt 
onder de aandacht van de lezer willen brengen dat ik met 
de dingen die ik ga zeggen niet uit ben op het verwer-
ven van de gunst van het volk of geldelijk gewin; ook zal 
ik niets verdraaien op de wijze van hen die kleine za-
ken tot iets groters opblazen, of die (zoals de dichter 
zegt) ‘zwart in wit veranderen’.15 Maar ik zal of dingen 

13. Heliodorus (335-404 n. chr.) was bisschop van Altino en een 
vriend van Hiëronymus. Nepotianus was de neef van Heliodorus
14. De heilige Eustochium (Rome, ca. 368 – Bethlehem, 28 septem-
ber 420) was de dochter van de heilige Paula. Zij behoorde in haar 
jeugd tot de Romeinse elite, en sloot zich aan bij een groep aan-
zienlijke dames die Hiëronymus als hun geestelijke leidsman ko-
zen. Op de afbeelding werken Hieronymus en Eustochium samen 
aan de vertaling van de bijbel. (Oxford Bodleian Library MS Bodl 
717-6r, eind 11e eeuw)
15. Juvenalis, Satyra II, v. 30
16. In de fabel van Aesopus prijst de vos de kleurige veren van de 
raaf. 
17. Vergilius, Aeneis, II, 369
18. Een opsomming van de gevaren die helden als Jason tijdens zijn 
reis met de Argo om het gulden vlies te halen en Odysseus op zijn 
terugreis van Troje naar Ithaka moesten trotseren.
19. Lucas 10, 38-42: Maria en Martha waren twee zussen. Toen Jezus 
in Bethanië hun huis bezocht, zat Maria aan de voeten van Jezus 
en luisterde naar zijn woorden. Martha zorgde alleen voor de be-
diening. Toen zij zich hierover bij hem beklaagde, zei Jezus ‘Maria 
heeft het goede deel uitgekozen en dat zal niet van haar worden 
afgenomen.’
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bereiken. Daar zijn duizend doden, gevaren en om met 
Vergilius te spreken: ‘Overal veel angst en de dood in al-
lerlei gedaanten’.17

Maar onze Bertha gedroeg zich niet naar haar leeftijd 
en heeft iedere vorm van gevaar met een bewonderens-
waardige geesteskracht overwonnen. De honden van 
Scylla hebben haar niet bang gemaakt met hun huive-
ringwekkend geblaf, Charybdis heeft haar niet opgeslokt 
met haar niet te stillen hebzucht, de scherpe Syrten van 
eerzucht hebben haar niet met donderend geraas ver-
pletterd. Ten slotte is ze ook aan de dodelijke melodieën 
van de Sirenen met dichtgestopte oren voorbijgevaren.18 
Bovendien kan ik nauwelijks geloven dat dit zonder de 
goddelijke voorzienigheid is gebeurd. 

Het feit dat, terwijl onze Bertha liever met Maria aan 
de voeten van de Heer had willen zitten, zij gedwongen 
werd om net als Martha met van alles bezig te zijn,19 en 
zich druk te maken over heel veel dingen die op haar af-
kwamen. Daardoor zou haar deugd echter, op de proef 
gesteld door talrijke ellendige gebeurtenissen, een nog 
grotere reputatie krijgen, en verder ging het niet alleen 
om haarzelf, maar zou zij ook voor zoveel mogelijk men-
sen en in het bijzonder de allerarmsten een steun en 
toeverlaat zijn, waarvoor haar positie alle mogelijkheden 
bood.

Dus toen zij de prikkels van haar ontluikende puberteit 

ik wil niet dat men denkt dat ik onze Bertha sier met de 
kleurige veren van anderen, zoals de kraai van Aesopus.16 

Daarom zal ik aan de waardigheid en rechtschapen-
heid van haar voorvaderen voorbijgaan en zal ik de rijke 
bezittingen en de andere voordelen van voorspoed niet 
noemen. Nog sterker: juist dit ene reken ik tot haar 
verdiensten dat zij dat alles van nul en generlei waarde 
achtte en geestelijk alleen maar met de deugd bezig was. 
Want hoewel zij kon beschikken over een overvloedige 
rijkdom, een blakende gezondheid, een knappe verschij-
ning, en de overige zaken, die vergankelijke genoegens 
mogelijk maken, in voldoende mate toestroomden en 
zij zich dus ongestraft aan een leven in luxe had kunnen 
overgeven, zich weelderiger had kunnen kleden, copieu-
zer had kunnen dineren, in een zachter bed had kunnen 
slapen, wilde zij alleen maar de sporen volgen van een 
bruid van Christus en gaf zij de voorkeur aan de streng-
heid en ongemakken van de christelijke levenswijze bo-
ven de protserige ijdelheid van haar tijd. Dus was zij niet 
bezig, zoals meisjes van die leeftijd gewoonlijk doen, 
mooie kleren te passen, make-up uit te proberen, zich te 
vermaken met onnozele dansjes, kortom zij liet zich niet 
in met dit soort meisjesdingen, maar deed haar best de 
bloei van de dartele jeugd te beteugelen met een voor-
tijdige rijpheid van de ziel, om het vlees te onderwerpen 
aan de geest. Zij gehoorzaamde de opdrachten van haar 
ouders, bezocht regelmatig de kerk en de vrije tijd die zij 
had besteedde zij aan gebed.

Misschien roept dit bij iemand de reactie op: ‘Waarom 
heeft ze niet liever het wereldse bestaan geheel en al 
vaarwel gezegd en gekozen voor het kloosterleven?’ Ik 
geef toe, dit is een veiliger keuze, maar ik denk dat het 
nog veel verdienstelijker is om te midden van alle zon-
dige prikkels, zich niet bewust van enige zonde, te leven, 
om te midden van zo grote woelingen van een roerige 
tijd een rustig leven te leiden, iets wat alleen de deugd 
mogelijk maakt. Kan ik de huidige tijd immers anders 
aanduiden dan als een zee, omgewoeld door voortdu-
rende stormen, bezaaid met talloze gevaren? Hoe weini-
gen ziet men, die hun schip daar veilig doorheen sturen, 
die zonder enige averij ongedeerd de gewenste haven 

Martha ziet haar zus aan de voeten van Christus, wij zien het in de spie-
gel. Diego Velázquez, Cristo in casa di Marta y Maria (1620) National 
Gallery Londen
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Nee, daar klonken geen nachtelijke scheldwoorden, 
geen gekijf overdag, nog niet de lichtste belediging was 
daar te horen. Een wederzijdse en zeer kuise liefde had 
hen met elkaar verbonden, zodat zij niets wilde, wat 
hij niet wilde en hij alleen maar kon wensen wat zij ook 
wenste.

Moet ik nog vermelden hoe serieus zij haar huishou-
den bestierde, hoe strak zij de opvoeding van haar kin-
deren ter hand nam, hoe vrijgevig zij voor arme mensen 
zorgde? Want als zij een student zag met weinig geld, 
maar rijk wat betreft scholing en karakter, nodigde zij 
hem onmiddellijk bij haar thuis uit en bracht hem in con-
tact met de schare van haar kinderen. Zo hielp zij hem 
in zijn armoede en gebruikte hem als voorbeeld bij de 
vorming van het karakter en gedrag van haar kinderen. 
Wanneer hij echter klaar was voor het priesterschap of 
voor een geestelijk ambt, of bestemd voor het klooster-
leven, deed zij haar uiterste best om te zorgen dat hij dat 
doel zo snel mogelijk en zoals hij dat wenste zou berei-
ken. Hierbij was het voor haar best lastig dat zij de mooie 
aanvechtingen van haar ziel niet in praktijk kon brengen 
zoals zij graag wilde en dat zij de vrijheid miste voor 
haar vrijgevigheid. Zij voelde zich immers met handen 
en voeten aan haar man gebonden. Duidelijk voelde zij 
de beperkingen die de huwelijksband haar oplegde con-
form de uitspraak van de Apostel: de vrouw is gebonden 
aan de man, zolang haar man in leven is.23 Dus was zij 
gedwongen deels volgens de opvattingen van een ander 
te leven, aangezien zij nog geen zelfstandige rechtsper-
soon was, nog niet juridisch onafhankelijk was. 

Maar toen haar man eenmaal gestorven was en zij wet-
telijk niet meer van een man afhankelijk was, stortte zij 
zich onmiddellijk zo geestdriftig op het beoefenen van 
de deugd, alsof zij toen pas na lange omzwervingen in 
zonde een vroom leven begon te leiden. Met de groot-
ste stelligheid wees zij een tweede huwelijk af, hoewel 
zij van alle kanten benaderd werd door een geweldige 
schare van bepaald niet de minste pretendenten. Aan 
verwanten en vrienden die haar tot een tweede huwe-
lijk probeerden over te halen gaf zij steeds het volgende 
antwoord: ‘Tot nu toe hebben de boeien van het huwelijk 
mij gedwongen de Heer slechts voor de helft te dienen, 

had bedwongen, (haar jeugdjaren sla ik kortheidshalve 
maar over) en zij de huwbare leeftijd had bereikt, is zij in 
opdracht van haar ouders met haar man door de boeien 
van het huwelijk verbonden, hoewel zij altijd een opval-
lende voorkeur had gehad voor de ongehuwde staat. Ook 
hij was echter in alle opzichten zeer welgesteld en tevens 
een uitzonderlijk rechtschapen persoon en vooral opval-
lend zorgzaam in familieaangelegenheden, in elk geval 
een echtgenoot die uitstekend paste bij zo’n vrome 
vrouw. Verder begreep zij wel dat de huwelijksbanden 
volstrekt niet bedoeld waren voor de wellust, maar voor 
het verwekken van nakomelingen. Daarom besteedde 
zij geen tijd aan de verlokkingen van Venus, hield zich 
niet bezig met uitingen van weelde en ging niet, wat de 
meeste vrouwen doen, haar buik als een god behande-
len. Maar in haar hoofd was zij steeds met de woorden 
van de Apostel bezig: ’Verder is het zo dat zij die een 
vrouw hebben, moeten leven alsof ze die niet hebben, 
enz.’.20 Daarom beteugelde zij haar lichaam met een on-
gelofelijke strengheid, onttrok zich, wanneer zij daar de 
kans voor kreeg, aan het gedoe van alledag, om met des 
te meer rust tijd te kunnen besteden aan lezen of bid-
den. Kortom deze zeer gezegende vrouw was zo zeer be-
zield door aandacht voor kuisheid, dat zij, alleen in naam 
een echtgenote, leek te leven als een maagd.

Anderzijds om niet de indruk te wekken dat de op-
drachten van de apostel ‘Vrouwen weest onderworpen 
aan uw man’,21 evenals ‘Vrouwen dienen hun man te vre-
zen’ aan haar voorbij waren gegaan, gedroeg zij zich te-
genover hem zo onderdanig in alle opzichten, dat je zou 
denken dat zij een dienstbode was en geen echtgenote 
en ook weer zo ingetogen, dat je zou denken dat zij zijn 
zus was en niet zijn vrouw. Zij deden om en om hun best 
om welwillend en kuis met elkaar om te gaan, deze zeer 
vrome vrouw en haar man die al even gelukkig was met 
zo’n bijzondere echtgenote. Wat is eerbaarder dan deze 
wijze van omgang met elkaar? Hoe onbezoedeld kan een 
huwelijk zijn? Ja, wat is plezieriger? In hun omgang met 
elkaar vindt die uitspraak van de dichter volstrekt geen 
toepassing: ‘Altijd is het huwelijksbed een strijdtoneel 
met ruzie en scheldwoorden over en weer, daarin kan 
men nauwelijks slapen’.22
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Nummer 29 is het Lieve Vrouwe Gasthuis

moedzaaier heeft haar ooit tevergeefs om een aalmoes 
gevraagd? Wie heeft er niet gekregen waar hij haar om 
gevraagd had? Nee, het was zelfs zo dat zij die uit eigen 
beweging aanbood, als zij zag dat iemand gebukt ging 
onder armoede. De hele schare van armen bereikte met 
hun geschrei haar oren als de oren van een moeder en zij 
was om hen allen bezorgd als om haar eigen kinderen. 
Zij wilde voorkomen dat iemand schimpend zou zeggen 
dat zij vrijgevig was van datgene waarvan zij meer dan 
genoeg had. Daarom naaide zij eigenhandig kleren om 
weg te geven aan de armen, zodat zij, wanneer de ge-
legenheid zich voordeed, iets bij de hand had om aan 
iedereen te geven.

Maar waarom zou ik doorgaan alles tot in de details 
op te sommen, terwijl het enerzijds een eindeloze lijst 
van zaken is die je maar heel moeilijk volledig kan af-
werken, en anderzijds ook vandaag nog heel Gouda de 
loftrompet steekt over haar zeer grote weldaden jegens 
de armen en de hele stad luid verkondigt hoezeer haar 
hart overvloeide van mededogen.

Toch vind ik dat ik absoluut dit ene punt moet vermel-
den, hoe zij op de dag voor Goede Vrijdag jaarlijks der-
tien personen uit de gelederen van de armen uitnodigde 
om bij haar aan tafel plaats te nemen. Zijzelf serveerde 
hen de gerechten die op het menu stonden en, als haar 
gasten voldoende hadden gegeten, waste zij eigenhan-
dig hun voeten als een bijzonder teken van nederigheid. 
Daarnaast placht zij regelmatig het bedehuis te bezoe-
ken (door het volk het Hospitaal genoemd) dat zich in 
de stad Gouda naast het klooster van de minderbroe-
ders24 bevindt, ingericht als ziekenhuis voor de armen, 
waaraan zij ook zelf een niet onaanzienlijk bedrag heeft 
bijgedragen, en terwijl ze de britsen van de afzonderlijke 
zieken bezocht, diende zij hen stuk voor stuk toe wat zij 
nodig hadden. Wat is er uitzonderlijker dan deze vrouw? 
Wat is er opvallender dan haar gedrag? En hoewel zij een 
comfortabel leven gewend was, schrok zij niet terug voor 
de stank die opsteeg uit de vuile lappen, vluchtte zij niet 
voor de gevaren van de ongezonde lucht, verpest door 
de adem van de zieken, als zij maar op de dag van het 
Laatste Oordeel de stem van de Heer zou mogen horen: 
‘Wat u aan een van de minste der Mijnen hebt gedaan, 

20. 1 Cor. 7, 29.
21. Kol. 3, 18.
22. Juvenalis, Satyrae boek II, satyra VI, 268 en 269.
23. I Kor. 7, 31.
24. Het klooster bevond zich aan de zuidoostzijde van de Spiering-
straat.

laat mij alstublieft hierna de rest van mijn leven helemaal 
voor hem leven, aan wie ik geheel en al toebehoor en die 
mij alles heeft gegeven. Waarom proberen jullie mij te-
vergeefs af te houden van datgene waarnaar ik zelf al die 
tijd al hevig heb verlangd?’ En bij deze voor een vrouw 
prachtige woorden voegde zij beslist ook bijzondere 
daden. Onmiddellijk keerde zij zich af van de wereldse 
pracht en praal en zag af van het dragen van opvallende 
kleding. Zo bescheiden was zij in haar woordkeus, zo so-
ber was haar levenswijze (hoewel dit alles niet een ver-
andering was van haar vroegere levenswijze, maar een 
toevoeging), dat je zou denken dat zij een non en niet 
een weduwe was. Zij was bijna voortdurend in gebed, 
was vaak in de kerk en zeer zelden op de markt. 

Bovendien deed zij meer haar best om haar geldbui-
del leeg te maken, dan de overige rijken zich gewoon-
lijk inspannen om deze te vullen. Je staat er versteld 
van met hoe grote vrijgevigheid, met hoeveel ijver zij 
haar hele bezit, waarover zij in overvloed kon beschik-
ken, besteedde aan de behoeften van de armen. Welke 
behoeftige is niet gekleed met haar kleding? Welke ar-
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de stad te verhuizen. Dus werd dat stuk grond verkocht 
en de huisjes te gelde gemaakt en begonnen zij opnieuw 
bij de muren van de stad een woonhuis te bouwen.28 
En tot op de dag van vandaag kan men dit gebouw nog 
zien staan, het ziet er fraai uit en is gevuld met een zeer 
vrome gemeenschap van broeders en zusters die de her-
innering aan de weldaden van Bertha voor altijd levend 
houden.

Verder hebben wijzelf dikwijls ervaren hoe vriendelijk 
haar houding was tegenover mannelijke geestelijken: 
want als zij vernam dat een van hen toevallig in Gouda 
was beland, bood zij hem onmiddellijk gastvrij onder-
dak, haar huis was voor hen allen een herberg, haar deur 
stond voor allen open met of zonder uitnodiging. En dus 
stroomden zij allen bij haar samen alsof zij hun aller moe-
der was, en terwijl zij paters ofwel vaders waren, ontving 
zij hen allen als haar zonen. En als ze eenmaal binnen 
waren, onthaalde zij hen vorstelijk. Zij meende dat zij 
rijkelijk beloond zou worden, als zij door haar aardse 
rijkdom te zaaien, onze geestelijke rijkdom kon oogsten, 
als zij door ons met aardse gerechten te voeden, zelf 
op haar beurt of met een deugdzaam voorbeeld, of een 

hebt ge aan Mij gedaan. Ik was ziek en u hebt Mij be-
zocht’.25 Vinden jullie niet dat in haar een nieuwe Eliza-
beth26 is opgestaan? Vast en zeker, en als je het verschil 
in namen even wegdenkt, zal je zien dat er in de overige 
zaken geen verschil is. 

En dan dit! Zou iemand dit ook niet het vermelden 
waard vinden? Op een dag gaf zij een vrouw een aalmoes 
en berispte haar voorzichtig vanwege een of ander ver-
grijp – ze was namelijk altijd zeer bekommerd om ieders 
zielenheil. Deze vrouw liet vervolgens zien dat ze net zo 
arm van geest als van aardse goederen was, draaide zich 
hevig verontwaardigd om naar Bertha en slingerde haar 
een serie verschrikkelijke verwensingen naar het hoofd. 
‘He jij’, riep ze, ‘die op pleinen en kruispunten met de 
stadsomroeper erbij opzichtig met je aalmoezen strooit, 
denk je soms dat je daarvoor een beloning zal krijgen? 
Voorwaar dit voorspel ik je, die dank van de mensen 
waarnaar jij op jacht bent, zal je ontvangen als beloning 
voor je weldaden, als je die oprecht hebt gedaan. Maar 
wat moet het loon zijn voor die zogenaamde vroomheid 
van jou? Met wat voor kransen moet die enorme eer-
zucht van jou beloond worden? Het maakt mij niet uit, 
maar jij zal er eerdaags wel achter komen, stakker.’ De 
ongelukkige vrouw, opgezweept door de gesel van Ti-
siphone,27 kraamde deze en nog een massa soortgelijke 
kwalijke taal uit, die de oren van de zo vrome vrouw niet 
hoorden te vernemen, en flapte alles eruit wat haar maar 
voor de mond kwam. En Bertha verdroeg het niet alleen 
gelijkmoedig, maar zelfs met een zekere blijdschap. La-
ter vertelde zij mij dit voorval vol dankbaarheid en be-
loofde de vrouw die haar zo had uitgescholden, zodra ze 
haar weer tegenkwam, met een dubbele aalmoes voor 
haar scheldwoorden te zullen belonen.

Ten slotte, wie kan voldoende duidelijk maken hoe 
vrijgevig zij met haar bijdragen de kloosters van de vro-
me broeders gesteund heeft, hoe menslievend zij alle 
geestelijken tegemoet trad. Zij bezat een stuk land bui-
ten de muren van Gouda, waarop zeven huisjes stonden, 
dit stond zij af om er een klooster van de broeders van 
Sint Brigitta te bouwen. En zij zijn daar inderdaad met 
een onderkomen begonnen, maar om een mij niet be-
kende reden leek het hen toch prettiger om vandaar naar 

Bertha woonde op de Westhaven (pijl)
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schap van de moeder omslaan! Hoe bedrieglijk is het lot 
van de stervelingen. Hun huwelijk was nog geen zes we-
ken gegund, en zie het meisje werd zeer ernstig ziek en 
moest het bed houden. Dat duurde een paar dagen, ter-
wijl de ziekteverschijnselen steeds heviger werden en de 
voor een mens gebruikelijke symptomen haar naderende 
dood begonnen aan te kondigen. 

Wij werden daar ontboden, haastten ons, kwamen 
aansnellen. En allen die er aanwezig waren (er waren im-
mers zowel talloze vrouwen als mannen) weenden zeer 
bittere tranen, er was niemand die zijn tranen kon be-
dwingen. Wie immers, zelfs al had hij een hart van steen, 
kon met droge ogen aanzien, hoe een meisje nog zo in 
de bloei van haar jeugd, in het allereerste begin van haar 
huwelijk, een zo voortreffelijk en bekoorlijk wezen, plot-
seling uit het menselijk bestaan werd weggerukt. Alleen 
de moeder keek (in de woorden van Vergilius)29 strak 
voor zich uit en terwijl zij vastberaden haar verdriet diep 
in haar hart wegdrukte, kon zij haar opwellende tranen 
tegenhouden. Een tijdje lieten wij zwijgend onze tranen 
vloeien en kijk, het meisje, haar moeders enige vreugde, 
blies de laatste adem uit.30 Toen barstte onmiddellijk het 
verdriet, dat allen tot hiertoe hadden ingehouden, los 
en het huilen veranderde in luid weeklagen. Het rouw-
misbaar van haar echtgenoot, de weeklachten van haar 
familie en vrienden, het jammeren van de aanwezige 
vrouwen valt nauwelijks met een pen te beschrijven. Het 
hele huis weerklonk van het rouwbeklag. 

De moeder echter trok zich, nog steeds met droge 
ogen, even uit de rouwende menigte terug. Ik dacht dat 
zij vanwege de geweldige droefheid in haar binnenste de 
eenzaamheid ging zoeken, daar eenzaamheid immers 
graag samengaat met verdriet, een goede metgezel is bij 
een ongeluk. Ik volgde haar met mijn ogen en hield in de 
gaten wat zij zou ondernemen. Maar zij begaf zich naar 
haar bed en leunend op haar ellebogen, met een niets-
ziende blik overwoog zij in zichzelf gekeerd iets, ik weet 
niet wat. Ik vermoedde (ik zal mijn fout maar toegeven) 
dat zij overweldigd door innerlijke smart een pijnlijke, 
onbezonnen daad overwoog, zoals mensen doen die 
buiten zinnen zijn. Ik geloofde dat zij het verdriet van 
zo’n groot ongeluk wel kon verbergen, maar ik geloofde 

stichtend woord door ons werd gevoed. Maar het te-
genovergestelde deed zich veel vaker voor, (wij moeten 
ons eigenlijk schamen), meestal vertrokken wij, terwijl 
we veel meer hadden opgestoken van haar bescheiden 
karakter dan zij van het onze. Want als er onder het eten 
zo maar een gesprek op gang kwam, dat zinspeelde op 
de slechte reputatie van deze of gene, fronste zij onmid-
dellijk haar wenkbrauwen, onderbrak het gesprek en zei: 
’Beste paters, alstublieft, zolang jullie bij mij aan tafel 
zitten, wordt er geen kwaad gesproken over iemand die 
hier niet aanwezig is, of minder fraaie dingen verteld 
over wie dan ook. Mijn oren houden niet van dat soort 
taal.’ En inderdaad hield zij zich doof voor gefluisterde 
roddelpraat.

Ik sla een heleboel over, om mijn lezer niet te vervelen 
met een verhaal waaraan geen eind komt. Maar ik kan nog 
wel één voorbeeld geven van haar bijzondere vermogen 
om smartelijke gebeurtenissen te verdragen. Ik sla over 
met welke geestkracht zij alle gevallen van tegenslag wist 
op te vangen, hoe zij met haar sterke karakter de rampen 
die haar kinderen troffen verdroeg, daarover spreek ik 
niet. Wat ik nu ga vertellen, gebeurde waar ik bij was, 
want laat niemand denken dat ik ongefundeerde of ver-
zonnen verhalen uit mijn mouw schud. Zij had een doch-
ter en deze overtrof alle anderen in uiterlijke schoon-
heid. Zij heette Margareta en was werkelijk haar moeders 
oogappel. Zij was met een prachtige huwelijksceremonie 
en een zeer druk bezochte bruidsstoet met haar man in 
de echt verbonden. Maar ach hoe plotseling kan de blijd-

25. Mattheus 25, 40 en 25, 36.
26. Elisabeth van Thüringen (ook van Hessen of van Hongarije), 
Marburg, Duitsland; weduwe en weldoenster; † 1231. 
27. Een van de drie schikgodinnen, de uitdrukking staat voor ‘ge-
dreven door waanzin’.
28. Het Birgittenklooster, een dubbelklooster, mannen en vrouwen, 
in 1478 gewijd aan de Raam.
29. Vergilius Aeneis, IV, 331-332.
30. In Reedijk, The Poems of Desiderius Erasmus, 156 is een grafschrift 
opgenomen voor Margaretha Honora. Volgens Reedijk zou dit be-
stemd kunnen zijn voor deze Margaretha, de dochter van Bertha. 
Regel 5 van dit gedicht zegt: “Zij werd weggerukt in de eerste bloei 
van haar jeugd.
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historische figuur die ervoor in aanmerking komt dat wij 
hem vergelijken met haar sterke karakter? Dan denk ik 
aan Pericles,34 een bijzondere persoon onder de mensen 
van vroeger, die na het verlies van twee kinderen met 
een krans op het hoofd de volksvergadering toesprak. 
Ook Xenophon, de bekende leerling van Socrates, men 
zegt dat hij, toen hij tijdens een offerplechtigheid had 
vernomen dat zijn zoon in de oorlog was omgekomen, 
de krans (die hij als offerpriester droeg) wel heeft afge-
legd, maar dat hij die onmiddellijk weer op zijn hoofd 
heeft geplaatst, zodra hij gehoord had dat hij niet als een 
lafaard, maar dapper strijdend bezweken was aan won-
den die hij had opgelopen in een gevecht van man tegen 
man. Pulvillus had de leiding bij de plechtigheden ter ge-
legenheid van de inwijding van het Capitool35 en hoorde 
dat zijn zoon overleden was. Hij vond dat geen goede 
reden om het ritueel te onderbreken en gaf opdracht om 
zijn zoon te begraven zonder dat hij er bij was. Lucius 
Paulus36 kwam in de zeven dagen tussen de begrafenis 
van twee van zijn zonen als triomfator de stad in. En dan 
laat ik zeer grote mannen als37 Cato, Gallus, Piso, Brutus, 
Scaevola, Metellus, Scaurus, Marius, Crassus, Marcel-
lus maar weg, stuk voor stuk aansprekende voorbeelden 
voor het nageslacht; ik noem alleen nog Anaxagoras, 
beslist geen onbekende onder de filosofen. Hij was met 
andere filosofen in een discussie verwikkeld in het gym-
nasium en toen hij te horen kreeg dat zijn dochter ge-

volstrekt niet dat ze dat de baas kon. Hierbij moest ik 
denken aan de verzen van Vergilius:

Ziek van de vreselijke zorgen
Veinsde zij hoop met haar gelaatsuitdrukking en drukte 
het verdriet diep weg in haar hart.31

En ook de volgende verzen:
Dus toen zij overmand door smart een waanzinnig plan 
had opgevat,32

Kon je dat aan haar gelaatsuitdrukking niet zien en met 
haar gezicht straalde zij hoop uit.

In de trant van Vergilius:
Geschokt begon ik het rouwende hart van de moeder 
te troosten 
En met mijn woorden haar droeve zorgen te verdrijven.

Maar toen zij dat begreep, richtte zij haar ogen stren-
ger dan normaal op mij en zei: ’U komt me toch niet 
troosten, pater, alsof ik een of ander onrecht heb on-
dergaan dat mij reden geeft om kwaad te zijn? Zou het 
niet onbeschaamd zijn als ik er verontwaardigd over was, 
dat de Heer mijn dochter heeft weggenomen, tenzij ik 
zo ondankbaar ben om te vergeten dat hij haar aan mij 
heeft geschonken. Heeft niet Hijzelf, die mij mijn doch-
ter destijds heeft gegeven, haar weer teruggenomen? 
En wat voor reden zou ik hebben voor een gerechtvaar-
digde klacht? Mijn eigen fouten zouden voor mij eerder 
een reden zijn om boos te zijn. Zij zijn er volgens mij 
de oorzaak van dat zij ons door haar voortijdige dood is 
ontvallen. Ik heb de fout begaan en zij is ervoor gestraft. 
Immers tijdens haar huwelijksfeest was ik misschien wel 
een te trotse moeder’. Wat is er bewonderenswaardiger 
dan deze berusting van een vrouw? Vind je niet dat deze 
uitspraak van de vrouw een verbluffende overeenkomst 
vertoont met de woorden van de heilige Job na het ver-
lies van zijn bezittingen en de begrafenis van zijn kinde-
ren? ‘De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, 
zoals het de Heer behaagde zo is het gedaan; gezegend 
zij de naam des Heren’.33 

Welk passend voorbeeld voor zoveel berusting zullen 
wij opvoeren? Vermelden de oude Latijnse verhalen een 

Erasmus is nog steeds in het Goudse straatbeeld aanwezig: de Erasmus-
wandeling. (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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ziekte, verdroeg zij dat met zo grote geestkracht, dat ze 
niet eens vaak de hulp van dokters inriep. Ze wees die 
hulp overigens ook niet af, om niet de indruk te wekken 
dat ze God op de proef stelde. Zij had al haar vertrouwen 
gesteld in de Heer, alles hing voor haar af van Zijn oor-
deel, ze vertrouwde zich geheel en al toe aan Hem. Ze 
wist immers heel goed dat zonder Hem ook de inspan-
ningen van artsen tevergeefs waren. 

Toen ik haar op zekere dag bezocht en ongerust in-
formeerde hoe het met haar gezondheid gesteld was, 
bekende zij mij dat zij door ondraaglijke pijn werd ge-
kweld. En toen ik zo goed ik kon probeerde haar te wij-
zen op de verdienste van het geduldig dragen, kreeg ik 
dit als antwoord van haar: ‘Dat alles is mij zonneklaar, 
zeer eerwaarde vader, ik weet het, ik weet het echt. Im-
mers het lijden van nu weegt niet op tegen de glorie in 
het hiernamaals, die in ons geopenbaard zal worden. Ik 
weet’, zei ze, ‘met welke prijzen onze kamprechter ons 
zal belonen, als wij dapper hebben gestreden; maar ook 
al is de geest gewillig, het vlees is zwak.39 Als Hij, die ons 
aan dit gevecht heeft blootgesteld, ons maar de kracht 
geeft om het te doorstaan; ja natuurlijk zal Hij die kracht 
geven: God zal niet toestaan dat wij meer beproefd wor-
den dan wij aankunnen, naast de beproeving zal Hij ook 
zorgen voor uitkomst, zodat wij het kunnen doorstaan’.

Enige tijd later toen zij al lag te worstelen met haar 
naderende dood, was haar aandacht niet meer bij haar 
vrienden en verwanten, maakte zij zich verder geen 
zorgen meer over al haar kinderen, maar dacht zij nog 
slechts aan de armen en toen zij bijna haar laatste adem 
uitblies en langzaam het bewustzijn begon te verliezen, 
fluisterde zij wel een paar keer in de oren van hen die 
aan haar bed stonden: ‘Doe de overige dingen maar zo-
als jullie goeddunkt, maar vergeet vooral de armen niet’. 
En dit herhaalde zij wel een paar keer.

Ten slotte richtte zij haar ogen naar de hemel, vouwde 
haar handen samen en bevrijd van de boeien van het li-
chaam verhuisde zij, op de dag zelf van het feest van de 
heilige Brigitta,40 voor wie zij een bijzondere liefde koes-
terde (zoals we al eerder gemeld hebben), omhoogge-
voerd door scharen engelen naar het hemelse Jeruzalem, 
de moeder van alle vrijheid.41 

storven was, gaf hij degene die hem het bericht bracht, 
kalm het volgende antwoord: ‘Dacht je soms dat ik niet 
besef dat ik haar als een sterfelijk wezen heb verwekt?’

Dit zijn allemaal prachtige voorbeelden, maar mijns in-
ziens helemaal niet te vergelijken met de geestkracht van 
onze Bertha. Het is immers iets heel anders om het ge-
voel van ouderliefde te onderdrukken om daarmee roem 
te verwerven, of om het nog beter uit te drukken, met 
een geveinsd onbewogen gelaat innerlijk verdriet te ver-
hullen; dat is iets heel anders dan de liefde voor Christus 
niet alleen sterker te laten zijn dan de liefde voor je kind, 
maar daar zelfs je dank voor uit te spreken.

Bovendien kan aan de omvang van haar roem nog de 
kwetsbaarheid van het zwakke geslacht worden toege-
voegd. Immers al die dingen die wij bewonderenswaar-
dig vinden bij mannen die, zoals men zegt, met de oor-
log zijn opgegroeid, of bij filosofen, die bedreven zijn op 
alle terreinen, wie zal die niet nog roemvoller achten bij 
een vrouw? Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?38 Wel, 
we hebben haar zeker gevonden, tenzij wij vinden dat zij 
eerder als maagd dan als vrouw moet worden aangeduid. 
En inderdaad, als je bij haar alleen het onderscheid in 
sekse weghaalt, laat je niets vrouwelijks over. 

Waarom zou ik haar niet met recht een maagd noe-
men, zij die met de moed van een kerel geringschattend 
dacht over de dood, waarvoor alle stervelingen huiveren. 
Toen zij namelijk leed aan een vreselijke kwaal en dag na 
dag verscheurd werd door de ondraaglijke pijn van de 

31. Vergilius Aeneis I, 208-209.
32. Vergilius Aeneis Iv, 474 en 477.
33. Job I, 21.
34. In de tekst staat Paris, maar in het origineel Epistola LX Ad He-
liodorum, 5, staat als naam bij dit voorbeeld Pericles.
35. Het betrof de inwijding van de tempel van Jupiter Optimus 
Maximus op het Capitool in 509 v. Chr.
36. Lucius Aemilius Paulus, overwinnaar van koning Perseus van 
Macedonië, in de slag bij Pydna 168 v. Chr.
37. Hieronymus, Epistola LX: Praetermitto Maximos, Catones, Gal-
los, Pisones, Brutos …. 
38. Spreuken 31, 10.
39. Mattheus 26, 41.
40. 9 oktober.
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vaderland binnengegaan. Wij zijn gedwongen als tijde-
lijke bewoners van dit droeve tranendal hier te blijven 
wonen, in deze ballingschap van ellende en dood, nog 
steeds gebukt onder de zware last van ons lichaam. 
Daarbij klagen wij met David: ‘Wee mij, omdat mijn ver-
blijf hier verlengd is, ik woon bij de bewoners van Cedar, 
mijn ziel woont hier al lang’.45 Zij zingt in de hemelse pa-
leizen samen met de vrome profeten, omringd door het 
heilige college der Apostelen, in het gezelschap van het 
stralende leger der martelaren, omringd door de reien 
der maagden, met om haar heen de engelenkoren, te 
midden van de kuise verzameling van de weduwen, met 
haar blik op het Lam Gods: ‘Zoals wij het gehoord heb-
ben, zo hebben wij het nu gezien, in de stad van de Heer 
der Heerscharen, in de stad van onze God’.46En zittend 
aan de oevers van de rivieren van Babylon en in tranen 
terugdenkend aan Sion zeggen wij: ‘Hoe zullen wij het 
lied van de Heer zingen in een vreemd land?’.47

Laten wij ons dus verblijden in de blijdschap van jullie 
moeder en laten wij triomferen met haar die triomfeert, 
aller dierbaarste dochters, laten we onze tranen drogen, 
laten we ophouden met wenen, laten we een eind maken 
aan onze rouw en laten we liever proberen haar te volgen 
met die geweldige inzet, waarmee zij ons is voorgegaan. 
En dat kunnen wij op de volgende wijze uitvoeren: als 
ook wij treden in de voetstappen die zij heeft gezet op 
het pad der deugden, als wij ons net als zij toeleggen 
op aanvaarding, als ons hart net zo overvloeit van barm-
hartigheid en wij net zo vasthoudend zijn in rechtvaar-
digheid en geloof. Moge Hij, die door Zijn aanwezigheid 
jullie moeder gezegend maakt tot in eeuwigheid, ons 
dit schenken vanwege de verdiensten van jullie moeder. 
Amen

Haar arme lichaam, ooit een waardig onderkomen 
voor haar zeer heilige ziel, werd na een plechtige uit-
vaart, met geweldig rouwbeklag van iedereen, aan de 
aarde toevertrouwd. Het is niet gemakkelijk om te be-
schrijven met hoeveel rouw, onder welke tranen de hele 
stad in haar rouwstoet meeliep. Toch was het duidelijk te 
zien dat van niemand het verdriet bitterder was dan van 
Bertha’s arme voormalige zorgenkinderen. Want toen 
zoals gebruikelijk bij een plechtige uitvaart, de begra-
fenisaalmoezen werden uitgedeeld, ontstond er plotse-
ling zo’n hevig rumoer van jammerende armen, dat het 
moeilijk in woorden uit te drukken, verbazend om te 
geloven en treurig om aan te horen was. Wat klonken 
daar een weeklachten, wat een geschrei trof daar onze 
oren, ieder soort klacht was daar te horen, iedere uiting 
van droefheid. Allen riepen zij telkens weer als om strijd 
dat zij niet alleen de vrouw die hen voedde, maar ook 
een moeder, of nee, iets nog veel dierbaarder dan een 
moeder hadden verloren. Je hoorde door snikken gebro-
ken stemmen, hier van oude vrouwen, daar van kleine 
kinderen, die riepen: Ach, wie zal ons hierna nog te eten 
geven, wie zal ons kleden tegen de ijzige winterkou, aan 
wier oren kunnen wij hierna onze klachten nog kwijt? 
Wie zal voor ons een tweede Bertha zijn?

Zij hadden natuurlijk een terechte reden voor hun tra-
nen, maar wij, dierbare dochters, moeten niet zozeer 
jammeren als wel juichen. Wij hebben immers een moe-
der en nog wel zo’n voortreffelijke moeder niet verlo-
ren, maar vooruit gezonden. Hoelang nog geven wij ons 
over aan onze tranen en lijden wij door zinloos verdriet? 
Bertha viert haar triomf in hemelse verblijven te midden 
van schitterende scharen van hemelbewoners, omgeven 
door kransen van sterren. Klagen wij dan over haar over-
lijden? Ik ben bang dat zij nu met recht met de scha-
terlach van Democritus42 lacht om onze tranen, en ons 
het woord van de Heer voorhoudt: ‘Als jullie mij zouden 
liefhebben, zouden jullie in elk geval blij zijn, omdat ik 
terugkeer naar mijn vaderland’.43 En ook: ‘Huil niet om 
mij, maar huil om jullie zelf’.44

De toestand waarin wij nu verkeren is zeker meer te 
betreuren dan die van haar. Natuurlijk! Zij heeft de last 
van het sterfelijke vlees afgelegd en is nu het hemelse 

41. Brief aan de Galaten, 4, 26.
42. Democritus, wordt wel de lachende filosoof genoemd. Hij lach-
te op straat de mensen uit om hun dwaasheid.
43. Johannes, 14, 28.
44. Lucas 23, 28.
45. Psalm 120, 5-6.
46. Psalm 48, 9.
47. Psalm 137, 1 en 4.
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Desidirius Erasmus 
gravure door 
Albrecht Dürer.
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riode voor de inwoners van de Nederlan-
den. Opgekropte spanningen kwamen tot 
een uitbarsting tijdens de Beeldenstorm die 
overal in het land plaatsvond. Als reactie op 
de onrust stuurde koning Filips II de hertog 
van Alva naar de Nederlanden. Hij moest 
het gezag van de Spaanse koning herstellen 
en het vuile werk opknappen. 

Om de schuldigen van de Beeldenstorm te kunnen straf-
fen, richtte hij een speciale rechtbank op: de Raad van 
Beroerten. Dit was een uitzonderingsrechtbank, bedoelt 
om iedereen die iets met de Beeldenstorm te maken had 
op te sporen en te bestraffen. Een groot deel van de ad-
ministratie van deze beruchte ‘Bloedraad’ is vandaag de 
dag terug te vinden in het Algemeen Rijksarchief Brussel. 
Commissarissen van de Raad van Beroerten bezochten 
Gouda in de zomer van 1568. Daar waar mensen bereid 
waren om een getuigenverklaring af te leggen is ons nu, 
honderden jaren later, een glimp vergund op hoe de zes-
tiende-eeuwse situatie ter plaatse was. Het regeringsge-
trouwe Gouda is een beeldenstorm bespaard gebleven, 
maar ook hier raakten de gemoederen soms oververhit. 
Zo kreeg een Goudse geestelijke de volgende verwensing 
naar het hoofd:

‘Ghy zyt een verleyder van de schapen Christi, ghy ver-
leijtsche vanden rechten Christen gelooven’1

Gouda, de Beeldenstorm (1566) en
Alva’s Raad van Beroerten

Sander Wassing

Het ontwerp voor de preekstoelbekroning, die wat het bovenste gedeelte 
betreft veel uitbundiger werd uitgevoerd. Bij voltooiing van de bouw in 
1810 gaf Jan van der Haas de ontwerptekeningen terug, vergezeld van 
een door hem bijgehouden aantekeningenboek. Dat ging helaas verloren, 
anders wisten we misschien wie tot deze verandering opdracht gaf. Teke-
ning van Jacob Otten Husly, eind 18de eeuw  (foto: samh).

Titelgravure van Marcus’ Sententien en indagingen van den Hertog 
van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen Bloedtraedt (Amster-
dam 1735). Te zien is de door Alva ingestelde Raad van Beroerten, die 
in zitting bijeen is en tot taak heeft de verantwoordelijken voor de Beel-
denstorm te straffen. Op de achtergrond een standbeeld van de IJzeren 
Hertog en op de voorgrond een verdachte die bijgestaan wordt door een 
priester. Collectie Paul H.A.M. Abels) 
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zien bleef de eenwording uiterlijke schijn. Gedurende de 
hele regeerperiode van de Habsburgers bleven de ste-
den zich verzetten tegen de centralisatiepolitiek van de 
vorst.

Karel bestuurde zijn Nederlandse gebieden niet zelf. 
Vanuit Brussel regeerde de plaatsvervanger van de vorst, 
de landvoogdes, de Nederlanden. Zij werd bijgestaan 
door de hoge adel die zitting hadden in de centrale be-
stuursinstellingen en die bijvoorbeeld in de hoedanig-
heid van stadhouder één of soms meerdere provincies 
bestuurden. Zo viel Gouda bijvoorbeeld onder de pro-
vincie Holland, waar graaf Lamoraal van Egmond stad-
houder was. Een andere belangrijke familie in de provin-
cie waren de Brederodes, die in Haarlem en Bergen een 
residentie hadden. Op lokaal niveau bestierden de lage 
adel of de stadsbesturen het dagelijks bestuur. Dit ging 
allemaal goed zolang de vorst zich niet teveel mengde in 
lokale aangelegenheden.

 De relatie tussen het stadsbestuur van Gouda en de 
Habsburgse regering was nauw en verliep goed. Vandaag 
de dag zijn de stille getuigen van die verstandhouding 
nog aanwezig in de Sint Janskerk. Op de glas-in-loodra-
men vinden we landvoogdes Margaretha van Parma te-
rug, keizer Karel V en zijn zoon Filips II die worden voor-
gesteld als koning David en een tweede Salomo.2 Al in 
1549 werd Filips II tijdens een rondgang langs voorname 
steden in de Nederlanden geïntroduceerd als toekom-
stig vorst. Gouda lag niet op de route van de prins. Een 
Goudse delegatie van het stadsbestuur trok daarom naar 
Amsterdam om hun respect te betuigen aan de toekom-
stige vorst. Op twee oktober 1549 legden zij de stan-
daard eed van trouw af aan Filips II.3 

Beeldenstorm

De door Karel zorgvuldig opgebouwde machtsstructuur 
kwam onder druk te staan toen zijn zoon Filips II ( 1527-
1598 ) zijn vader opvolgde in 1555. Hiervoor zijn verschil-
lende oorzaken aan te wijzen. Als voorvechter van het 
katholieke geloof zagen Karel V en zijn zoon iedere kri-
tiek op de kerk als potentiële bedreiging van hun macht. 
Die dreiging nam zorgelijke vormen aan met de komst 

De Nederlanden onder één vorst

Als we de bevindingen van de commissarissen goed wil-
len begrijpen dient men eerst stil te staan bij de omstan-
digheden die een beeldenstorm mogelijk maakten. De 
Nederlanden in de zestiende eeuw werden anders be-
stuurd dan andere Europese mogendheden. Waar overal 
in Europa de vorsten steeds meer macht naar zich toe 
trokken, bleef er in de Nederlanden een middeleeuwse 
situatie bestaan. Tot het begin van de zestiende eeuw 
hadden verschillende machthebbers het hier lokaal voor 
het zeggen. Van een sterk centraal gezag was nog geen 
sprake. Stadsbestuurders hadden vaak veel ruimte om 
hun eigen beleid te bepalen en bewaakten die eigen 
ruimte ook fel. Regeringsambtenaren als de commissa-
rissen van de Raad van Beroerten, mannen van buitenaf, 
hoefden doorgaans niet te rekenen op een hartelijke 
ontvangst bij de stadsbesturen. 

Gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw 
kwam er verandering in deze situatie. Karel V (1500-
1558) was door een slimme huwelijkspolitiek van zijn ou-
ders en doortastend militair optreden in bezit gekomen 
van Spanje, uitgestrekte gebieden in Italië, Oostenrijk 
en de keizerstitel van het Heilige Roomse Rijk der Duitse 
Natie. Ook de Nederlanden vielen aan Karel toe en van 
1515 tot 1548 voltrok zich een proces waarbij de zeven-
tien afzonderlijke provincies voor het eerst verenigd 
werden onder één vorst. Nadat het hertogdom Gelre ( nu 
Gelderland ) in bezit van Karel was gekomen in 1543 was 
dit proces militair gezien voltooid. De keizer beoogde 
drie doelstellingen: uitbreiding van zijn machtsgebied, 
centralisatie van bestuur en rechtspraak en bestrijding 
van kritiek op de kerk. Echter, daarmee waren niet alle 
oude gewoonten plotsklaps verdwenen. Staatkundig ge-

1. Algemeen Rijksarchief Brussel (hierna arab), identificatienum-
mer I 218 (Raad van Beroerten), inventarisnummer 109, folio 136r. 
2. H.A. van Karnebeek, De Goudsche glazen (Den Haag 1938)
3. C.M. Ridderikhoff en L.L.E. Schlüter, ‘Humanists, ‘Batavian ears’, 
and Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557)’, in: 
Wim de Groot, The seventh window: the King’s Window donated by 
Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557) (Hilversum 
2005) 66-79, aldaar: 71.
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van het protestantisme in de Nederlanden. Met name 
de wederdopers van het eerste uur vormden een reële 
bedreiging. Zij erkenden alleen het gezag van een pro-
feet die zijn Goddelijke visioenen openbaarde aan zijn 
volgelingen. Wereldlijk gezag en het gezag van de ka-
tholieke kerk werden niet erkend door de wederdopers. 
Dit maakte hen gevaarlijk voor de regering. In 1534-35 
trachtten de dopers een Koninkrijk Gods te stichten in 
Münster en ook nadat deze poging in bloed gesmoord 
was, vonden er nog aanslagen plaats overal in de Neder-
landen. Van zeven personen uit Gouda weten we dat zij 
geïnspireerd werden door dit radicale anabaptisme. In 
maart en april 1534 trachtten honderden personen zich 
in te schepen in Amsterdam en Monnickendam om af te 
reizen naar Münster. Ambtenaren van het Hof van Hol-
land maakten van deze gelegenheid gebruik door mas-
saal arrestaties te verrichten. Het echtpaar Femme Lou-
risdochter en Willem Gerritsz, Agnes Pietersdochter en 
Reyer Albertsz en glazenmaker Dirck Willemsz moesten 
hun voornemen met de dood bekopen. Schrijnwerker 
Frans Gerritsz en Neel Gysbrechtsdochter brachtten het 
ervan af met een geldboete en openlijke boetedoening 
in de kerk. 

De provincie Holland was een ‘broeinest van ketterij’. 
Zo werd Monnickendam ook wel ‘Luthersendam’ ge-
noemd. Op het Schermereiland, in de zestiende eeuw 
een geïsoleerd gebied, waren de wederdopers die de 
leerstellingen van Menno Simons navolgden zelfs heer 
en meester.4 Waterland en noordelijker gebieden wa-
ren voor de regering moeilijk toegankelijk en gedurende 
overstromingen zelfs onbereikbaar: een ideale uitwijk-
mogelijkheid voor iedereen die er ketterse ideeën op 
nahield! Het antwoord van de keizer was de instelling 
van een strenge inquisitie die de gangen van de gees-
telijkheid moest nagaan en de verordening van steeds 
strenger wordende ketterijplakkaten. De strenge veror-
deningen van de keizer waren ook merkbaar in Gouda. 
Gedurende de jaren van strenge vervolgingen werden 
verschillende personen uit de stad geëxecuteerd. Mari-
ken Simonsdochter werd in 1542 opgepakt in Gouda en 
begin juli van dat jaar in Den Haag berecht. Zij werd er-
van beschuldigd vele personen te hebben besmet met 

haar ketterse ideeën. Jaren later waren Goudse burgers 
zelf getuige van een executie. De in Delft geboren we-
derdoper Lambert Franken werd op 24 mei 1547 in Gou-
da verbrand. Drie jaar eerder zou hij de katholieke kerk 
hebben verlaten.5 

Het ondergronds gedwongen protestantisme kreeg 
een nieuwe impuls met de opkomst van militante calvi-
nisten vanaf ongeveer 1550. Binnen de katholieke kerk 
waren er ook dingen mis, waar nodig iets aan gedaan 
moest worden. Zo waren de bisdommen die de Ne-
derlanden telden niet gelijk verspreid over het gebied. 
Slechts één van de vijf bisdommen die de Nederlanden 
telde bevond zich boven de grote rivieren: het bisdom 
Utrecht.6 De geestelijke instellingen liepen vanaf het 
begin van de zestiende eeuw langzaam leeg, terwijl de 
bevolking groeide. Daar kwam nog bij dat de katholie-
ke geestelijkheid lang niet altijd bekwaam was om hun 

4. Piet Huurdeman, Waterland door de eeuwen heen (Purmerend 1981) 
39.
5. Zie voor de berechting van Mariken Simonsdochter: Bianca van 
den Berg, ‘Turbulent times for Sint Janskerk in Gouda: the story of 
the building campaign and the reconstruction after the great fire 
0f 1552’, in: Wim de Groot, The seventh window 80-95. Zie voor de 
berechting van Lambert Franken: Ignatius Walvis, Goudsche en an-
dere daartoe dienende katolijke kerk-zaaken (1525-1712) (Gouda 2012) 
48. Op een afschrift van een overzichtslijst van veroordeelde weder-
dopers komen het vonnis van Simonsdochter en de zeven andere 
personen uit Gouda ook voor. In Den Haag is zij tot de brandsta-
pel veroordeeld wegens ‘herdoop en laster’ (Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam, handschriftencollectie, identificatienummer 1, inven-
tarisnummer 744).
6. Het bisdom Haarlem werd pas gesticht in 1559.
7. Zie voor de slechte situatie in de Nederlanden bijvoorbeeld de 
kroniek van Velius: Theodorus Velius, Kroniek van Hoorn. Band 2 
(1560-1629) (Hoorn 2007). Ziel ook: Jan Kuys, De Tielse kroniek: een 
geschiedenis van de Lage Landen van de volksverhuizingen tot het mid-
den van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566 (Am-
sterdam 1983).
8. Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’, Gouda zeven eeuwen stad. 
Hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda (Gouda 1972) 135.
9. Zie voor het verloop van de Beeldenstorm: J. Scheerder, De Beel-
denstorm (Haarlem 1978), H. Kaptein, De Beeldenstorm (Hilversum 
2002).
10. Olaf Mörke, Willem van Oranje (1533-1584). Vorst en ‘vader’ van de 
Republiek (Amsterdam en Antwerpen 2010) 63.
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mannen sterk, een smeekschrift aan bij de landvoogdes 
in Brussel. Hendrik van Brederode, later bekend als de 
‘Grote Geus’, was hun zegsman. In het smeekschrift ver-
zochten zij, onder dreiging van gewapende opstand, dat 
de ketterijplakkaten uit de tijd van Karel V moesten wor-
den opgeschort. Het antwoord van de landvoogdes was 
als volgt: de ketterijplakkaten zouden worden verzacht 
en protestantse bijeenkomsten werden toegestaan op 
de plaatsen buiten de stadsmuren, waar ze voorheen 
ook al plaats vonden, totdat er definitief antwoord kwam 
van Filips II uit Spanje.

Wat er tijdens deze zogenaamde hagenpreken be-
sproken werd weten we vaak niet, maar dat er stevige 
kritiek werd geuit op de katholieke geestelijkheid en hun 
‘heidense’ verering van beelden is zeker. Op 10 augustus 
1566, in het nu Franse Steenvoorde sloeg de vlam in de 
pan. Na een hagenpreek werd het interieur van de kerk 
en het klooster kapot geslagen. Als een lopend vuurtje 
verspreidde de Beeldenstorm zich gedurende de weken 
daarna over de Nederlanden. Op 23 augustus sloegen 
beeldenstormers toe in Amsterdam, een dag later in Delft 
en Utrecht en op 25 augustus vond er een beeldenstorm 
plaats in Den Haag. Nog lang nadat de Beeldenstorm was 
uitgewoed bleef het onrustig in de provincie Holland: 
geuzenbenden stroopten het land af. Deze soldaten wa-
ren aanhangers van Brederode, die vanuit Vianen en later 
vanuit Amsterdam Utrecht en Holland bedreigden. Pas in 
april 1567 had de landvoogdes de situatie in de Neder-
landen weer onder controle en kwam er aan de onrust 
die in de zomer van 1566 begonnen was een einde.9

Alva en de Raad van Beroerten

De Beeldenstorm was een enorme provocatie van de ge-
vestigde orde. Dat de katholieke kerk het fundament was 
van Karel V’s en Filip’s macht komt goed tot uitdrukking 
in de woorden die Karel V uitgesproken zou hebben toen 
hij de macht overdroeg aan zijn zoon:

‘…en wanneer je doorgaat de ijverige verdediger van 
het katholieke geloof en van de wet en de gerechtigheid 
te zijn, die de kracht en het bolwerk van je macht zijn.’10

‘kudde’ op religieus gebied te bedienen. Hoge geeste-
lijken lieten hun taken vaak over aan een onbekwaam 
persoon.

Wanneer het slecht ging in het land, begonnen die te-
kortkomingen van de katholieke geestelijken in het oog 
te lopen. Beginjaren zestig van de zestiende eeuw was 
zo’n periode waarin het slecht ging. In kronieken staat 
dat de winters lang en koud waren en de zomers nat en 
koel. Gevolgen was dat de gewassen verrotten op het 
land en de pest uitbrak.7 Door verschillende handels-
conflicten met buitenlandse vorsten verging het de eco-
nomie ook niet goed. In de lakenindustrie werden die 
problemen goed zichtbaar. Ook in kloosters hield men 
zich vaak bezig met weven, maar over deze producten 
hoefde geen belasting te worden betaald. Zo kon het ge-
beuren dat de mensen ontvankelijk waren voor nieuwe, 
religieuze ideeën. Ook in Gouda ondervond de lakenin-
dustrie problemen. Toch zijn er geen aanwijzingen dat 
het spinnen en weven van wol in de Goudse kloosters 
wrevel heeft opgewekt onder de poorters.8 

Elders was dit duidelijk wel het geval. De lage adel 
pikte deze sentimenten op en boden, enkele honderden 

Pagina uit Marcus’ Sententien met vonnissen tegen inwoners van 
Oudewater, Woerden, Gouda en Jaarsveld. 
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Gouda werd niet getroffen door de beruchte Beeldenstorm. De buitenkant van de Sint-Janskerk laat echter wel zien dat er sprake is geweest van een 
aanhoudende beeldenbries. Overal zijn de beelden weggehaald en afgebikt nadat de kerk in 1573 in handen was gekomen van de gereformeerden. 

Het interieur van de kerken en kloosters kapot slaan be-
tekende dat men schopte tegen de fundamenten van het 
vorstelijke gezag. Zo’n uitdaging kon natuurlijk niet on-
beantwoord blijven. Filips II stuurde zijn meest ervaren 
ijzervreter, de hertog van Alva, met een leger naar de 
Nederlanden om orde op zaken te stellen. Eenmaal aan-
gekomen zette hij niet alleen soldaten in om de rust en 
vrede te herstellen. Een speciale rechtbank, de Raad van 
Beroerten, werd in het leven geroepen om de beelden-

stormers op te sporen en te bestraffen. Voor historici is 
het niet eenvoudig om de werkwijze van de ‘Bloedraad’ 
te doorgronden. Toen eenmaal duidelijk werd dat brede 
lagen van de bevolking zich hadden ingelaten met de 
onlusten van 1566 ging Alva steeds rigoureuzer mensen 
vervolgen. Door de snelheid waarmee men te werk ging 
werden de beweegredenen achter een vonnis steeds on-
duidelijker.11

Ongeveer honderd speciale commissarissen zwerm-
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11. L.P. Gachard, ‘Notices sur le Conseil des Troubles institué par le 
duc d’Albe’, in: Bulletin de l’Académie Royale de Belgique no. 16 (1849) 
3-31, M. Hageman, Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, 
de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten 1566-1568 (Nijmegen 2005): 
‘Nu, meer dan 400 jaar later, moet opnieuw geconstateerd worden 
dat de werkwijze van deze uitzonderingsrechtbank nog altijd gro-
tendeels onbekend is’, 150.
12. M. Dierickx, ‘Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog 
van Alva in de Nederlanden’, in: Bijdragen voor de Geschiedenis der 
Nederlanden, vol. 18 (1964) 167-192, aldaar: 172.
13. L. K. Zeldenrust, Wandelingen door oud Gouda (Gouda 1954) 7. Zie 
ook: H. Sprokholt en H. van Dolder- de Wit, Op gewijde grond ge-
bouwd. Goudse gebedsplaatsen door de eeuwen heen (Gouda 2005).
14. Koen Goudriaan, De gilden in Gouda (Gouda 1997).
15. Van den Berg, ‘Turbulent times’, Walvis, Goudsch kerk-zaaken, 54.

machthebbers voelbaar in de stad, maar dit volstaat niet 
als verklaring. Een deel van het antwoord wordt gevormd 
door het bloeiende, geestelijke leven in de stad. Aan de 
Spieringstraat stonden bijvoorbeeld het Catharinagast-
huis waar vrouwelijke zwervers werden opgevangen en 
het Sint Margaretha klooster. Aan de huidige Groeneweg 
was het klooster van de cellenbroeders te vinden. Het 
zijn slechts enkele voorbeelden van de katholieke in-
vloed die ook nu nog merkbaar is in Gouda:

‘Van het twintigtal kapellen van kloosters of gasthuizen 
zijn enige bewaard gebleven, die het stadsbeeld aan-
trekkelijk verlevendigen’13 

Het gildewezen was ook sterk ontwikkeld in de stad. 
In de zestiende eeuw waren tientallen gilden actief die 
nauw verbonden waren met de kerk. Vele van deze gil-
den hadden bijvoorbeeld eigen altaren in de kerk.14

Beeldenstormers, vaak hooguit enkele tientallen man-
nen sterk, hoefden hier dus niet te rekenen op een warm 
onthaal. Daar komt bij dat het stadsbestuur krachtda-
dig optrad en maatregelen nam om ongeregeldheden te 
voorkomen. Bij de eerste tekenen van op handen zijnde 
hagenpreken werden de stadspoorten gesloten en werd 
ieder symbool wat naar de geuzen verwees verboden. 
Van de landvoogdes kreeg het stadsbestuur permissie 
om een stadswacht van 300 man op te richten. Tijdens 
marktdagen, als er veel vreemdelingen in de stad wa-
ren en in de avonduren patrouilleerden zij door de stad. 
Toen een Goudse barbier het waagde om reclame te ma-
ken voor een hagenpreek buiten de stadspoorten, wer-
den nog diezelfde dag de ruiten van zijn huis ingegooid. 
De man vluchtte niet veel later de stad uit. Op 3 oktober 
1566 ontving het stadsbestuur een brief van de koning 
waarin hij bedankte voor hun krachtdadige optreden.15 

Maar al gedroegen het stadsbestuur en de burgers van 
Gouda zich voorbeeldig, toch sloegen Alva en de Raad 
van Beroerten de stad niet over en werd ook hier een 
onderzoek ingesteld. Twee maal, in november 1567 en 
in de zomer van 1568 bezochten commissarissen de stad 
en tekenden hun bevindingen op. Direct in de aanhef 
wordt duidelijk dat zes Goudse burgers iets op hun kerf-
stok hadden, zo blijkt uit een instructie voor de baljuw:

den vanaf september 1567 uit over de Nederlanden om 
hun ‘informaties’ op te doen: overal werden stadsbe-
sturen en geestelijken ondervraagd over de gebeurte-
nissen gedurende de zomer van 1566. Op basis van al 
deze verslagen, die per ommegaande naar Alva in Brussel 
werden gestuurd, velde Alva en zijn naaste getrouwen de 
vonnissen. Personen die een hagenpreek ten gehore had 
gebracht, iedereen die een hagenpreek op wat voor een 
manier dan ook mogelijk had gemaakt, beeldenstormers 
en personen die de wapens hadden opgenomen tegen 
de koning deden er goed aan te vluchten naar veiliger 
oorden.12 Ongeveer 12000 personen zijn op de lijst der 
veroordeelden terecht gekomen. De meeste personen 
waren tijdig gevlucht: ongeveer 1100 van de 12000 per-
sonen zijn daadwerkelijk opgepakt en geëxecuteerd. De 
overige personen werden over een tijdsbestek van en-
kele maanden driemaal gedagvaard en vervolgens voor 
eeuwig uit de Nederlanden verbannen. Hun achtergeble-
ven goederen vielen toe aan de Koninklijke schatkist. 

Gouda en de Raad van Beroerten

Eind augustus 1566 woedde de Beeldenstorm in Am-
sterdam, Delft, Leiden en Utrecht. Ook is bekend dat 
er hagenpreken plaatsvonden in de weilanden rondom 
Gouda. Het is daarom opmerkelijk dat het hier uitein-
delijk rustig bleef. Door de Goudse glas-in-loodramen 
en door patronage was de invloed van de Habsburgse 
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Jacob de man van Atris de coockster toegenae(m)pt 
Calvinus
Jan Claesz(oon) al(ia)s pecklap
en(de)
Goessen Raessen’16

Van de genoemde personen werd verwacht dat zij zich 
in augustus 1568 voor hun daden kwamen verantwoor-
den voor Alva in de stad Antwerpen. Toen zij op die dag 

‘Heer baillu. Wilt uw weete doen In presentie van twee 
getuijgen, ofte gebuyren deur last van mij Arnoult Sas-
bout, Raedt Ordinaris der Co. Mat. In Hollandt als daer 
toe gecom(m)itteert byde Excellentie vande hartoge 
van Alve, Lieutenant, Commandeur en(de) Capitain g(e)
n(er)ael van Co. Mats. Nederlanden ten lesten woon-
stede van dese meebesc(h)reven persoonen als
Cornelis van Assendelft
Sas ofte Sasbout Cornelisz(oon)

Beeldenstorm in Vlaanderen. Schilderij van onbekende hand uit 1631.
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om hals gebracht’. In dit citaat zit een van de drijfve-
ren vervat die beeldenstormers tot hun daden bracht: 
wraak op katholieke geestelijken die de gehate inquisitie 
hadden bijgestaan en andersdenkenden hadden verra-
den. Door beelden te breken of te vernederen wilden de 
beeldenstormers aantonen dat het slechts voorwerpen 
waren zonder sacrale waardigheid. Tot het breken van 
beelden is het in Gouda niet gekomen. De zes Goudse 
veroordeelden door de Raad van Beroerten staan in 
schril contrast als we dit cijfer vergelijken met het aantal 
veroordeelden uit omliggende steden: ongeveer 27 ver-
oordeelden uit Oudewater, 28 uit Rotterdam, 30 uit den 
Haag en 39 uit Schoonhoven.18 Andersdenkenden deden 
er goed aan om elders bijeen te komen. In de vonnissen 
van personen uit omliggende steden zijn aanwijzingen te 
vinden dat Gouwenaren dit ook deden. Zo lezen we bij-
voorbeeld in het vonnis van Jan Cluyt uit Schoonhoven 
dat ‘mede gebleecken is dat hy tot zynen Huyse tot diverse 
reysen vergaederinge van Geusen gehadt heeft, ende con-
venticulen gehouden zyn geweest, ende datter een paer 
volcx van der Goude opte nyenwer maniere tot zynen Huyse 
getraut zyn.’19 

In Gouda zou het er jaren later pas van komen, toen de 
watergeuzen in 1572 de stad innamen en het Sint Mar-
garethaklooster plunderden. Nu waren het de katholie-
ken die er goed aan deden hun opvattingen voor zich te 
houden. Dat de heimwee naar oude tijden bleef, toont 
een voortijdig ontdekte samenzwering van katholieken 
aan in 1574. Men was van plan de stad weer in Spaanse 
handen te brengen.20 Voor Gouda zouden de stormach-
tige tijden pas aanbreken toen de opstand tegen Spanje 
goed van de grond kwam in 1572. De Beeldenstorm van 
1566 ging aan Gouda voorbij.

schitterden door afwezigheid werden zij voor eeuwig 
uit de Nederlanden verbannen op 27 oktober van dat 
jaar. Al deze mannen waren schuldig aan incidenten die 
plaatsvonden niet lang voordat de commissarissen in de 
stad arriveerden. Goessen Raessen zou een scène ge-
maakt hebben in de Sint Janskerk en bedreigingen heb-
ben geuit aan het adres van Gerrit Gerritsz de Lange, een 
van de getuigen die zijn verhaal wenste te doen voor de 
commissarissen: ‘hebbende den 12den November lestlee-
den verwekt en beroert seekere oproeren in de Kerk tegen 
syn Pastoor.17 De Lange zou Jan Claesz Pecklap hebben 
verraden bij de pastoor. Raessen, Pecklap en de andere 
veroordeelden zouden al bijna een jaar lang geheime bij-
eenkomsten hebben gehouden bij een zekere Jacob met 
de bijnaam ‘Calvinus’. 

Ook op het kerkhof was een incident voorgevallen. 
Drie mannen, waaronder Sasbout Cornelisz, zouden de 
pater van het Margrietenklooster, Cornelis Harmansz, 
hebben bedreigd. Cornelisz beweerde dat de pater een 
valse leer verkondigde, waarop de pater antwoordde dat 
hij slechts verantwoording schuldig was tegenover God. 
Cornelisz eiste vervolgens een publiek dispuut om te be-
palen wie het bij het rechte eind had.

De pater kreeg nog een verwensing naar het hoofd: ‘Gy 
bloetzuyger, ghy hebter tot Middelburch als ketter twee 

16. arab, toegangsnr. I 218, inv. nr. 109, fol. 158r. 
17. Jacob Marcus, Sententiën en indagingen van den hertog van Alba, 
uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt: mitsgaders die van by-
zondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers en 
inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provinciën van den jaere 
1567 tot 1572 (Amsterdam 1735, 176). 
18. De cijfers ontleen ik aan A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Trou-
bles. Liste des Condemnées (Brussel 1961). Men dient echter voorzich-
tig om te springen met de informatie uit deze publicatie, zo getuige 
de kritieken die zijn verschenen: M. Dierickx, ‘De lijst der veroor-
deelden door de Raad van Beroerten’, in: Bulletin de la Commission 
Royale d’Histoire (1962) 415-422, J.J. Woltjer, ‘De vonnissen door de 
Raad van Beroerten’, in: Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlan-
den (1964) 127-134. Zo zijn bijvoorbeeld dubbel getelde namen in 
de lijst opgenomen en is geen rekening gehouden met eventuele 
vrijspraak.
19. Ibidem, 294.
20. Die Gousde, Gouda zeven eeuwen stad, 290.
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roopwafel het Goudse gemeentebestuur ruw 
wakker. De actievoerders voerden strijd vóór 
een leefbare binnenstad. Vier jaar lang volg-
de de ene ludieke actie op de andere. Daarna 
verdween de Kritiese Siroopwafel geruisloos 
van het toneel. Wie dacht dat de stilte in de 
stad terugkeerde kwam bedrogen uit. Want 
op 1 maart 1979 werd ‘de broze rust, de geza-
pige vrede in het heiligste der heiligen van 
Neerlands Grote Matheid, Gouda dus, schril 
verstoord’ met het verschijnen van het eer-
ste nummer van De Goudse Klaroen, een 
tweewekelijks verschijnende opiniekrant. 1

‘There is something rotten in the state of Gouda’ 3 schal-
den de makers, vrij naar Shakespeare, luid in het rond. 
Als een orkaan raasde dit krantje over de stad met een 
kracht die het Goudse bestuur en bedrijfsleven op zijn 
grondvesten deed schudden Dat was niet verwonderlijk, 
want de redactie richtte zijn pijlen vooral op ‘het falend 
gemeentebestuur, grondspeculaties op grote schaal, 
een omgaan met gemeenschapsgelden waar je koud van 
wordt, een dolgedraaide commissaris van politie, een 
bouwbeleid slechts gegrond op prestige en niet aan-
sluitend op de binnenstadsbehoeften van de bevolking, 
gesjoemel in de middenstand, levensgevaarlijke bedrij-
ven in de stad, handjeklap bij aanbestedingen, dansende 

De Goudse Klaroen

‘there is something rotten in the state of gouda’

Ronald van der Wal

Het eerste nummer van De Goudse Klaroen

deksels op overborrelende doofpotten, uit de pan gere-
zen financieringsproblemen bij de bouw van woonwijken 
en een basculebrug, ambtenaren die snoepreisjes ma-
ken op rekening van een projectontwikkelaar en nog veel 
meer dat god verboden heeft.’ Al met al toonde deze 
aankondiging veel ambitie en die zou de redactie zeker 
waarmaken.3 
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bleef wel voor de Goudsche Courant werken en schreef 
onder andere de rubriek ‘Het Gat van Gouda’. In die ru-
briek onderzocht hij de samenhang tussen vage stads-
vernieuwingsplannen, de organisatieproblemen van het 
gemeentelijk apparaat, de bestuurlijke en ambtelijke 
manco’s, de ontevreden bewonersgroepen en het ex-
ploitatietekort van 100 miljoen gulden op de nieuwe wijk 
Bloemendaal. Het was echte investigated journalism en 
Oskam maakte gebruik van de bronnen die hij als journa-
list had. Niet alleen enkele ambtenaren voorzagen hem 
van vertrouwelijke informatie, ook gemeenteraadsleden 
deelden hun geheimen. ‘Uit mijn onderzoek kwam een 
onthutsend beeld van de ‘koninkrijkjes’ binnen het ge-
meentelijk apparaat, de belangenverstrengelingen tus-
sen ambtenaren en aannemers bij de bouw van de wijk 
Bloemendaal, onderhandse aanbestedingen, doofpotaf-
faires en een gemeenteraad die alsmaar de andere kant 
opkeek. Na ‘Het Gat van Gouda’ vond Oskam dat de tijd 
rijp was voor een kritisch ‘alternatief stadsblad’.4

Het kostte Oskam weinig moeite om enkele vakge-
noten te enthousiasmeren voor zijn idee. Al snel sloten 
Peter van Eijkelenburg, Hans Dorreboom, Rijk Timmer, 
Dick Jonker, Karja van Oudheusden en Lex Schrijvers zich 

Een uniek journalistiek protest

Het initiatief tot het maken van een ‘echte’ opiniekrant 
kwam van een klein clubje mensen, die stuk voor stuk 
werkzaam waren in de journalistiek, de communicatie 
of voorlichting. Oprichter van De Goudse Klaroen was 
de journalist Ton Oskam. Hij was één van de drijvende 
krachten achter de Kritiese Siroopwafel geweest en had 
nog steeds een kritische en rebelse houding. Voorheen 
werkte Oskam bij de Goudsche Courant als journalist 3e 
klasse in vaste dienst. Hij verzorgde hij de populaire 
dagelijkse rubriek ‘De Goudse Snippers’, deed de po-
litieverslaggeving en bedacht series als ‘De Winkel van 
Sinckel’ over de oudste winkels in de stad en ‘Gouda bij 
Kaarslicht’, een reeks van reportages over het nacht-
werk in de stad. In 1978 werd hij freelance-journalist. Hij 

1. J.H., de Groot, ‘Klaroen helpt Goudse burger uit de droom’ in Het 
Vrije Volk, 1 december 1979.
2. De Goudse Klaroen, nr. 1 
3. J.H., de Groot, ‘Klaroen helpt Goudse burger uit de droom’ in Het 
Vrije Volk, 1 december 1979.
4. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.

De redactie van De Goudse 
Klaroen minus Peter van Eijke-
lenburg, v.l.n.r. redacteur Rijk 
Timmer, naamgever Jan Oskam, 
rubriekschrijver Hans Dorre-
boom en de fotografen Willem 
Spoeltman en Focko van Dantzig. 
Zittend v.l.n.r. Lex Schrijvers, José 
van Eijkelenburg, eindredacteur 
Ton Oskam en Dick Jonker. (foto 
gemaakt door Focko van Dantzig, 
afkomstig uit Het Vrije Volk) 
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Knuppel in het Goudse hoenderhok

Het eerste nummer maakte meteen duidelijk wat De 
Goudse Klaroen onder opiniëren verstond. In een uitge-
breid artikel betichtte zij de gemeente van nepotisme. 
Gemeenteambtenaren hadden bij de toewijzing van 
premiekoopwoningen een streepje voor. Deze wonin-
gen waren bedoeld om het particulier woningbezit te 
stimuleren en de vastgelopen (huur)woningmarkt weer 
op gang te brengen.8 De premiekoopwoningen waren 
populair. Voor een complex van 209 woningen in de 
Burgenwijk in Bloemendaal waren tweeduizend gega-
digden. Het was dan wel heel toevallig dat er zich onder 
de aspirant-kopers opvallend veel gemeenteambtenaren 
bevonden. Even opvallend was dat zij vaak ook nog eens 
een hoekhuis kregen toegewezen. Maar dat was niet al-
les. Er werden ook premiewoningen gereserveerd voor 
werknemers van de bedrijven die de woningen bouw-
den. Ook werd er met de woningen gespeculeerd. Som-
mige kopers verkochten hun gesubsidieerde woning met 
winst door. Dat was verboden en op overtreding stond 
een boete, maar enig spitwerk liet zien dat deze sanctie 
zelden werd opgelegd. De sporen leidden naar het Ge-
meentelijk Huisvestingsbureau, dat over de toewijzingen 
van de nieuwe woningen ging. Het bureau ontkende ie-
dere betrokkenheid. Hier was het laatste woord nog niet 
over gezegd.9 

bij hem aan. Twee van hen werkten bij Het Vrije Volk, een 
columnist werkte bij de afdeling voorlichting van Binnen-
landse zaken en een andere rubriekschrijver was voor-
malig voorlichter van de gemeente Gouda. Curieus was 
dat één van de journalisten voor de Goudsche Courant 
werkte en nu onder pseudoniem zijn stukjes aanleverde 
bij De Goudse Klaroen.5 Samen vormden zij de redactie 
van de nieuwe krant. De fotografen Focko van Dantzig en 
Willem Spoeltman verzorgden het illustratiemateriaal. 
Administratieve en logistieke ondersteuning kwam van 
José van Eijkelenburg en Jan Oskam, die ook de naam 
De Goudse Klaroen had verzonnen. Het deed hem den-
ken aan het wilde westen van de Verenigde Staten, waar 
kleine krantjes met namen als The Clarion het schaarse 
nieuws brachten. Er werd druk vergaderd, vage ideeën 
werden plannen en uiteindelijk lag er een duidelijk con-
cept voor het nieuw te verschijnen opinieblad. 

De Goudse Klaroen moest een tegengeluid bieden aan 
de gevestigde journalistieke orde in de stad. Deze werd 
gevormd en beheerst door de Goudsche Courant en de 
Rijn en Gouwe. Zij waren vooral goed in het klakkeloos 
napraten van wat de Goudse bestuurders zeiden. ‘Als de 
gemeente zegt: we zijn bezig, dan schrijft de Goudsche 
Courant: de gemeente is bezig.’ aldus Ton Oskam. Veel 
te weinig gingen haar journalisten op onderzoek uit. 
Een voorbeeld van dergelijke volgzame journalistiek was 
volgens Oskam het Gat van Bloemendaal. Oskam vond 
het onbegrijpelijk dat in een gemeente met het grootste 
exploitatietekort van Nederland – veroorzaakt door de 
nieuwbouw in de wijk Bloemendaal – journalisten zich 
zo kritiekloos opstelden. Zelden werd er gepraat met 
bestuurders. Zelden werden er moeilijke vragen gesteld. 
‘Men neemt het allemaal voor zoete koek aan,’ aldus Os-
kam.6

En juist daarom had de stad recht op een fris, helder 
en onafhankelijk opinieblad, waarin de stadgenoot werd 
verteld hoe de Goudse zaken in elkaar staken. Met méér 
informatie, met méér feiten, met méér achtergronden 
en méér meningen en niet gebonden aan een politieke 
stroming, godsdienst of commercie, zo luidde de uitleg 
in het eerste nummer van De Goudse Klaroen.7 

De toenmalige Unichema was regelmatig onderwerp van kritiek van-
wege de stank die het bedrijf over de stad verspreidde (foto Cornelis de 
Keizer, Empire Imaging)
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5. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
6. De Groot (1979) 
7. De Goudse Klaroen, jg. 1, nr. 1. 1 maart 1979.
8. De koper ontving een premie waardoor de aankoop aantrekkelijk 
werd. De premies waren inkomensafhankelijk. 
9. T. Oskam, Premiekoopwoningen: ambtenaren eerste keus, in De 
Goudse Klaroen, jg.1, nr. 1, 1 maart 1979.
10. ‘Gouda wees niet te schijterig’, in De Goudse Klaroen, jg.1, nr. 1, 
1 maart 1979.
11. Interview Peter van Eijkelenburg, september 2015; Schriftelijke 
reactie Ton Oskam, oktober 2015.
12. Gesprek met Loet van Vreumingen. 
13. “na jarenlang wanbeleid: riskante houdgreep van wethouder 
Houdijk, De Goudse Klaroen, 1979, jg. 1, nr. 4.

vastgesteld op duizend. Dat was een respectabele op-
lage voor een onafhankelijke krant in een middelgrote 
stad. De prijs per exemplaar was aanvankelijk 75 cent, 
maar werd al snel verhoogd naar een gulden. Ook kon-
den abonnementen worden afgesloten. Advertenties 
kende de krant niet. Vanwege het onafhankelijke karak-
ter zag de redactie hiervan af. ‘We wilden niet in de ver-
leiding komen om minder kritisch over een adverteerder 
of financieel sponsor te schrijven’, aldus Oskam. Giften 
werden wel geaccepteerd. Dit alles was voldoende om 
de krant te kunnen financieren. Dat betekende wel dat 
de productiekosten laag moesten worden gehouden. De 
redactie, ondersteund door een groepje vrijwilligers uit 
de kring van de voormalige Kritiese Siroopwafel, deed 
vrijwel alles zelf: schrijven, opmaak, administratie en 
distributie. Onkosten werden door de redactieleden zelf 
betaald. Een welwillende drukker in Reeuwijk drukte de 
krant voor een schappelijke prijs.11 

Het blad was te koop bij de gerenommeerde boekhan-
dels en vrijwel alle tabakszaken in de stad. Ook enkele 
wijkcentra en buurthuizen verkochten de krant. Daar-
naast deed men ook aan straatverkoop. Bij elke nieuwe 
editie stonden verkopers, onder wie Ton Oskam, bij de 
ingang van het station. Dat was geen vervelend werk, 
want je kon gelijk een praatje maken met de lezers. Op 
weg naar hun werk smulden die forenzen van het laatste 
nieuws. 

In de tabakswinkel van Van Vreumingen, waar het blad 
werd verkocht, wekte elk nieuw nummer verbazing en 
hilariteit onder de klanten. Dat was soms aanleiding voor 
hevige discussies, aldus Loet van Vreumingen.12 

Verreweg het belangrijkste onderwerp van gesprek 
was het gemeentelijk beleid. De gemeente was de be-
langrijkste prooi. Dat was niet verwonderlijk, want altijd 
was er wel wat vreemds te vinden: een mistige zakelijke 
transactie of een vaag ambtelijke besluit. Zo dreigden 
de eerste zwarte scholen te ontstaan omdat een aantal 
Goudse lagere scholen, onder welke de Kohnstamm-
school en de Burgvlietschool de deuren gesloten hielden 
voor buitenlandse kinderen. Wethouder Houdijk besloot 
daarop een systeem van centrale aanmelding in te stel-
len.13 De ruimtelijke ordening en volkshuisvesting waren 

Dit hoofdartikel had de toon gezet. Het was het eerste 
schandaal dat aan het licht werd gebracht. De toon van 
het artikel was scherp en licht ironisch. Humor was een 
uitstekende stijlfiguur om een twijfelachtig of zwak be-
stuursgedrag aan de kaak te stellen. Een fraai voorbeeld 
hiervan is een artikel over volksergernis nummer één: 
hondenpoep. Gewezen werd op steden waar bewoners 
verplicht waren de uitwerpselen van hun trouwe viervoe-
ters met behulp van een schepje op te ruimen. In Eind-
hoven slingerde de milieupolitie resoluut eigenaren op 
de bon die hun honden niet in de goot lieten poepen. In 
Gouda, werd nog niet eens gedacht over een oplossing. 
‘De onzalige combinatie van anarchie en gemakzucht 
slaat hier toe in een walm van hondenstront’, aldus De 
Goudse Klaroen. Speelvelden lagen vol drollen en de Klei-
weg was veranderd in een ‘bruine glijbaan’ waar moeders 
met kinderwagens alleen nog konden manoeuvreren met 
behulp van radar. En wat deed de gemeente? Helemaal 
niets. Zij was volgens de Klaroen ‘te schijterig om op te 
treden.’ Zelf wist de redactie wel een oplossing. Winke-
liers konden plastic overschoenen uitdelen aan het win-
kelend publiek, die bij het verlaten van de stad in een 
speciale prullenbak konden worden gedeponeerd.10 Of 
de gemeente dit artikel ook zo leuk vond, was de vraag. 

Een populaire krant

De eerste oplage van De Goudse Klaroen bedroeg 1.500 
exemplaren. Het was een proef. Later werd de oplage 
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een geliefd onderwerp waar altijd wel wat mee aan de 
hand was. Met de ontwikkeling van de Oostpolder tot 
bedrijventerrein, offerde de gemeente opnieuw een na-
tuurgebied aan bebouwing op. Er was aandacht voor de 
verdichting van Bloemendaal en de bezuinigingen op de 
bouw van de wijk Goverwelle wat weer aanleiding was 
tot een verhoging van het aantal woningen op de toch 
al geringe oppervlakte. Op de achterpagina, die was in-
geruimd voor korte berichtjes, stonden opvallend veel 
meldingen van verleende bouwvergunningen aan on-
dernemers in de binnenstad. Veel van die verbouwingen 
gingen ten koste van het schaarse groen of het histori-
sche aangezicht.

Ook het bedrijfsleven kwam aan de beurt. Zo was er 
sprake van speculatie met flats in Oosterwei door het 
Mijnwerkers Pensioenfonds dat de flats in beheer had. 
Deze werden als in een monopoly-spel doorverkocht aan 
anderen, wat uiteindelijk nadelig voor de bewoners zou 
kunnen uitpakken. Er werd stilgestaan bij de vette pa-
raffinewalm die de Unichema al sinds jaren over de stad 
verspreidde en men vroeg zich argwanend af wat er zich 
achter de fabrieksmuren afspeelde. Dezelfde vraag werd 
gesteld aan het galvanisch bedrijf Emmelot in de IJssel-
laan dat midden in een woonomgeving werkte met zwaar 
giftige stoffen. Het personeelsbeleid van de Compaxo 
met betrekking tot de buitenlandse arbeidskrachten 
werd tegen het licht gehouden. 

Bijzondere aandacht kreeg het Goudse architecten-
bureau Atho. De Kritiese Siroopwafel had het bureau al 
dwarsgezeten, vanwege de sloop van enkele monumen-
tale villa’s aan het Regentesseplantsoen. Nu werd het 
bureau in verband gebracht met dubieuze grondaanko-
pen in Oosterwei II en in de Achterwillens. Eigenlijk wilde 
de gemeente de grond aanwerven voor stadsuitbreiding 
en recreatie. Die aankoop moest eerst door de provin-
cie worden goedgekeurd. Ondertussen kocht Atho het 
ene na het andere perceel voor de neus van de gemeente 
weg. Volgens De Goudse Klaroen was er gelekt vanuit het 
ambtelijk apparaat. Atho zou volledig op de hoogte zijn 
van de gemeentelijke plannen en had geen ander doel 
dan speculatie. Het verkocht de grond weer terug aan 
de gemeente voor een prijs die bijna vier maal hoger 

14. ‘Ambtenaren vliegen mee met atho’ in De Goudse Klaroen, jg. 1, 
nr. 7, 25 mei 1979.
15. Interview Peter van Eijkelenburg, september 2015.
16. De Partij van de Teleurstelling, in De Goudse Klaroen, jg. 1, 7, 
25 mei 1979.
17. De brug over de Nieuwe Gouwe is de latere Steve Bikobrug.
18. Regeringscommissaris moet Gouda besturen, in De Goudse Kla-
roen, 1979, jg. 1, nr. 4.

Het verzoek aan de regering om een regeringscommissaris aan te stellen
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buitenparlementair verzet tegen het gemeentelijk be-
leid. Tijdens één van de eerste redactievergaderingen 
in maart 1979 werd de Groep Verontruste Gouwenaars 
(gvg) opgericht. De groep bestond uit tien Gouwenaars, 
waaronder enkele redactieleden. ‘Hiertoe werd besloten 
omdat we wisten dat onze ernstige kritiek op het daad-
loze gemeentebestuur en de futloze politici niet opge-
pakt werd’, aldus Ton Oskam. Waar De Goudse Klaroen 
alleen tamtam maakte, wilde de gvg ook daadwerkelijk 
iets aan de Goudse problematiek doen. Met name de 
zwakke financiële positie van de stad, die na een aantal 
blunders, waaronder het financiële debacle van Bloe-
mendaal en de veel te duur uitgevallen brug over de 
Nieuwe Gouwe, alleen verergerd was, baarde haar zor-
gen.17 Een ander knelpunt was het slechte contact tus-
sen de gemeente en de Goudse burgerij. Burgers die 
zich met vragen of klachten tot de gemeente wenden, 
moesten vaak lang wachten op antwoord en soms hoor-
den zij helemaal niets meer. Daarentegen werden de 
wensen van ondernemers vaak opvallend snel vervuld. 
Als voorbeeld noemde de redactie het Raamgebied, dat 
al tien jaar op een bestemmingsplan wachtte. Bewoners 
van Kort Haarlem hadden uiteindelijk Gedeputeerde Sta-
ten aangeschreven met het verzoek de gemeente aan te 
sporen tot het maken van een bestemmingsplan om de 
vestiging van een broodfabriek te voorkomen. Van de 
gemeenteraad viel in dit opzicht niet veel te verwachten. 
De gvg dacht er het volgende over:

 ‘De gemeente is er niet voor zichzelf. Wij, de burgers 
zijn de gemeente! En als wij vinden dat degenen die wij 
aangesteld hebben om mede onze belangen te beharti-
gen in vele opzichten falen dan moeten wij daar iets aan 
doen, De groep achtte de gemeenteraad niet in staat 
iets te doen tegen het falen van het gemeentebeleid, 
aldus de gvg. Al jarenlang is de houding van de raad 
weinig kritisch.’18 

De gvg gooide het nu over een heel andere boeg. In een 
brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, Hans Wie-
gel, vroeg zij de bewindsman om de stad onder toezicht 
te stellen van een regeringscommissaris. Deze moest 
orde op zaken komen stellen. Een dergelijke onortho-

was dan het oorspronkelijke aankoopbedrag. Eind mei 
1979 maakte De Goudse Klaroen ook nog eens bekend dat 
Goudse gemeenteambtenaren, onder wie de voormalige 
chef Afdeling Grondzaken, zich door Atho hadden laten 
fêteren op een rondvlucht boven Gouda in een sport-
vliegtuig.14 

Er was dus steeds genoeg te melden. Wie de bron-
nen waren, liet de redactie in het midden. Een goede 
journalist houdt zijn bronnen geheim. Volgens Peter van 
Eijkelenburg was het gewoon journalistiek vakwerk. ‘Als 
ik bezig was met een onderwerp voor de Klaroen en ge-
meente Gouda speelde daar een rol in, belde ik gewoon 
op. Naar de betreffende afdeling, naar de afdeling pers-
voorlichting, en naar gemeenteraadsleden. Ik deed mijn 
normale professionele journalistieke plicht, dus. Feiten 
checken, hoor en wederhoor.’15 Maar dat er vanuit het 
ambtelijk apparaat informatie werd doorgespeeld aan De 
Goudse Klaroen moge duidelijk zijn.   
   

Politieke partijen niet gespaard

Ook over de Goudse gemeentepolitiek had De Goudse 
Klaroen een duidelijk oordeel. Als deel van het stads-
bestuur was het hun democratische plicht om de ge-
meentelijke beleidsplannen kritisch te beschouwen. 
Daar schortte het nog wel eens aan. In een tijd waarin 
er nog geen sprake was van dualisme en raadsleden 
dicht bij hun wethouders stonden, ontbrak het vaak aan 
kritiek. De partijen blonken uit in matheid en gelaten-
heid. In mei 1979 gaf de Klaroen een beschrijving van de 
fracties. ‘Alleen zo’n cda bijvoorbeeld, dat is vleesch 
noch visch, de vvd prikt maar steekt niet door en ppr/
psp/D’66 wachten blijkbaar eerst op het zomerreces om 
nieuwe krachten op te doen.’ De PvdA was de ‘Partij van 
de  Teleurstelling’.16 

Groep Verontruste Gouwenaars

Dat er in de redactie helemaal geen sprake was van be-
langenverstrengeling is niet helemaal waar. Er waren 
soms innige contacten met bewonersgroepen en De 
Goudse Klaroen speelde dan ook een cruciale rol in het 
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teruggefloten toen zij bij ‘onze roep om een sterke man’ 
een vergelijking maakte tussen de gvg en de fascistische 
groepering rond Mussolini in de jaren dertig.23

Het verzoek van de gvg viel of stond met de instem-
ming van Gedeputeerde Staten. Hier kreeg het voorstel 
geen meerderheid. Die uitkomst was geen verrassing. 
Uiteindelijk liep het met een sisser af, maar dat nam niet 
weg dat deze stunt het gemeentebestuur flink had wak-
ker geschud.24 

Een nieuwe politieke partij

In november 1979 lanceerde professor in de rechtsge-
leerdheid en Gouwenaar Henc van Maarseveen het plan 
om een politieke partij voor de binnenstad op te richten. 
Het moest een actiepartij worden die de Goudse mat-
heid doorbrak. Van Maarsenveen roerde zich al langer. 
Als voorzitter van Kunstcentrum Burgvliet had hij zich al 
meerdere malen bemoeid met de inrichting van de bin-
nenstad. Nu wilde hij ook politiek actief worden, maar 
hij voelde zich bij geen van de gevestigde (landelijke) 
partijen thuis. 

In veel andere gemeenten behoorden de lokale par-
tijen al tot het politieke meubilair. In Gouda was dat nog 
niet het geval. Vrijwel alle fracties in de Goudse gemeen-
teraad reageerden afwijzend op Van Maarsenveens idee. 
Een binnenstadspartij was in de ogen van D’66 niet meer 
dan een veredelde actiegroep en zo’n belangengroep 

doxe maatregel was ooit eenmaal eerder getroffen in het 
Groningse Finsterwolde dat in 1951 een gezagvoerder 
opgelegd kreeg, omdat het communistische gemeente-
bestuur zijn bestuurlijke taak zou hebben verwaarloosd. 
Dit bestuur gaf een geheel eigen invulling aan zaken, 
waardoor de relatie met een groot deel van de bevolking 
was verstoord en de gemeente onbestuurbaar dreigde te 
worden. Er heerste volgens de regering zelfs ‘een staat 
van volslagen rechteloosheid’.19

De regeringscommissaris voor Gouda moest een on-
partijdig persoon zijn, bij voorkeur een oud-burgemees-
ter of een lid van Gedeputeerde Staten. Het was zijn taak 
om de knelpunten van een disfunctionerend gemeente-
bestuur boven water te halen. Hij moest onderzoek doen 
naar de bedenkelijke relaties tussen het gemeentelijk 
apparaat en bedrijven, naar het contact tussen het ge-
meentebestuur en de burgerij en naar het de achtergron-
den van het Gat van Bloemendaal. Ten slotte moest deze 
functionaris zich buigen over de reorganisatie van het 
ambtelijk en bestuurlijk apparaat. Een onderzoek naar 
het functioneren van dit apparaat was inmiddels door 
de gemeente zelf ingezet, maar dit dreigde volgens gvg 
stuk te lopen op het gebrek aan draagvlak bij de Goudse 
ambtenaren. De brief werd persoonlijk door secretaris/
penningmeester van De Goudse Klaroen, Lex Schrijvers, 
op het departement afgegeven.20

Het verzoek van de gvg deed veel stof opwaaien. Het 
was landelijk nieuws. Dit bracht het gemeentebestuur in 
verlegenheid. Burgemeester Van Hofwegen belegde on-
middellijk een persconferentie. Hij vertelde de aanwe-
zige journalisten dat er niets aan de hand was. Hij deed 
het verzoek om een regeringscommissaris af als belache-
lijk.21 Wethouder Harms vertelde aan het nrc Handels-
blad dat er bij de bouw van Bloemendaal geen geld was 
verdwenen. In de gemeenteraad bleef het volgens De 
Goudse Klaroen opvallend stil. Alleen de PvdA reageerde 
bij monde van fractievoorzitter W. Hommels. Hij weer-
legde het overgrote deel de aantijgingen van de gvg. 
Wel gaf hij toe dat drie collegeleden op kosten van een 
projectontwikkelaar reizen hadden gemaakt naar Frank-
rijk en Duitsland en dat de Steve Bikobrug veel te veel 
had gekost.22 Een PvdA-raadslid werd door haar fractie 

19. S. Keesman, The communist menace in Finsterwolde: conspiring 
against local authorities? A case study on the battle against commu-
nism, 1945-1951, SSOR, :http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-
ssoar-387724
20. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
21. Het Vrije Volk, 14 maart 1979. 
22. PSSSS….., in De Goudse Klaroen, 1979, jg. 1, nr. 6. 
23. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
24. R. van der Wal, Sterke overheid en mondige burger, in P. Abels 
e.a., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis, Hilversum, Verloren, 
2005, p. 582. 
25. Fractieleiders in Goudse raad: alstjeblieft geen nieuwe partij! in 
De Goudse Klaroen, 1979, jg. 1, nr. 21.
26. Suggesties voor een binnenstadspartij, in De Goudse Klaroen, 
1979, jg. 22, nr. 1.
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de Unichema en afsluiting van de binnenstad voor gemo-
toriseerd verkeer.26

De column van Gerrit Westers

Van een heel ander gehalte, maar minstens even op-
zienbarend, was de nieuwe rubriek die in augustus aan 
De Goudse Klaroen werd toegevoegd. Het was de sport-
column van Gerrit Westers. Deze Westers was niemand 
dan de later beroemd geworden sportjournalist Johan 
Derksen. Hij woonde destijds bij Ton Oskam in de straat. 
Peter van Eijkelenburg weet nog hoe hij bij de redactie 
binnenkwam. ‘We hadden hem uitgebreid verteld over 

hoorde niet in een gemeenteraad thuis. Het cda meende 
dat raadsleden veel meer invloed hadden als zij deel uit-
maakten van een grote landelijke partij. De vvd vond het 
ontstaan van nieuwe politieke partijen totaal onnodig.25 

De Goudse Klaroen stond niet afwijzend tegen de komst 
van een lokale partij. Zij achtte de tijd rijp, maar wilde 
zich er niet bij aansluiten. Ze had wel belangrijke tips 
voor de nieuwe partij. Die bestonden uit een absoluut 
verbod om huizen te slopen en aan hun woonbestem-
ming te onttrekken; vordering van leegstaande woone-
tages boven de winkels in de stad; stimuleringsmaatre-
gelen voor milieuvriendelijke bedrijven; uitgraven van de 
Nieuwehaven en de Raam, aanpakken van de stank van 

Spotprent van het college van B&W aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982, tekenaar onbekend, De Goudse Klaroen 2 mei 1982. 
Vlnr: wethouder Potharst, Henc van Maarsenveen, wethouder Harms en wethouder Van der Wel.
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De financiële moeilijkheden waarmee de bouw van Bloemendaal gepaard ging waren aanleiding voor stukken in De Goudse Klaroen (sahm)

van De Goudse Klaroen aangemeld. Ook de eigenaar van 
de genoemde sportzaak zou willen meewerken. Een ie-
der die drie nieuwe abonnees aanbracht kreeg van hem 
een nieuw trainingspak. 29

Westers bleef tot het einde toe zijn sportcolumn ver-
zorgen, met af en toe een afzwaaier naar de popmuziek, 
het Goudse uitgaansleven, de vvd en de Goudsche Cou-
rant. Alle Goudse voetbalclubs kwamen wel een keer aan 
bod, maar hij richtte zijn gifpijlen vooral op zijn oude 
club Olympia. In het laatste nummer van De Goudse Kla-
roen onthulde hij zijn ware identiteit, Johan Derksen van 
het sportblad Voetbal International.

Begin van het einde

Op 22 februari 1980 verscheen het 25e nummer van De 
Goudse Klaroen. Het was tevens het laatste nummer. Fi-
nanciën waren niet de reden. Weliswaar was de verkoop 
in de laatste maanden van 1979 teruggelopen tot iets 
meer dan 500 exemplaren, maar de krant speelde nog 
steeds quitte.30 Veel meer was er sprake van een boy-
cot. Het college van burgemeester en wethouders en de 
meeste raadsleden waren niet al te happig om vragen 
te stellen of discussies op gang te brengen naar aanlei-

activiteiten: ons offensief tegen de gemeente. Wij voel-
den ons erg revolutionair. Onder een gordijn van siga-
renrook hoorde Derksen onze heldendaden aandachtig 
aan. Na enige tijd vroeg hij: Ik ben hier toch niet bij een 
rechts clubje gekomen?’27

In zijn eerste column trok Derksen op de voor hem 
zo bekende wijze onmiddellijk alle registers open. De 
Goudse voetballerij kreeg er ongekend van langs. Vooral 
zijn oude club Olympia, waar hij in het voorjaar van 1979 
als jeugdtrainer in onmin was vertrokken, moest het ont-
gelden. Volgens Derksen/ Westers had de voorzitter fas-
cistoïde neigingen, kwam de secretaris over als een weke 
pedofiel en was een ander bestuurslid een leeghoofd en 
een hol vat. 

Daarna kreeg de sportafdeling van de Goudsche Cou-
rant een veeg uit de pan. De sportjournalist snapte ‘er 
bitter weinig van’. Hij maakte sluikreclame voor een 
Goudse sportzaak, door de eigenaar steeds weer promi-
nent in beeld te brengen. De chef-sport werd alleen door 
zijn ondergeschikte geaccepteerd, omdat hij blindelings 
zijn handtekening onder declaraties zette.28 

In het volgende nummer beschreef Derksen hoe zijn 
eerste column een ‘waanzinnig succes’ was geworden. 
Het hele bestuur van Olympia had zich spontaan als lid 
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eens tien nummers, die nu niet meer om de twee we-
ken, maar maandelijks verschenen. De reden om weer te 
gaan publiceren was eenvoudig. ‘We hadden gezien dat 
wat we drie jaar geleden aan misstanden ‘voorspelden’ 
bittere realiteit ging worden, zoals de ontstaansgeschie-
denis van Gouda Oost, waar de gemeentelijke nieuw-
plannen veel te ambitieus waren en financieel gezien vol 
risico’s zaten. Bovendien bleken we nog veel ‘fans’ te 
hebben die ons in die jaren vroegen wanneer De Goudse 
Klaroen weer gemaakt ging worden.’33 Zoals mocht wor-
den verwacht stortte de redactie zich weer vol overgave 
op de gemeentelijke schandalen. Het ging weer over on-
derhandse aanbestedingen van bijvoorbeeld het gebouw 
Arti Legi, over de toekomst van de Prins Willem Alexan-
derkazerne, de ontwikkeling van bedrijventerrein Oost-
polder, de nog altijd vertraagde ontwikkeling van het 
Raamgebied, de buurtacties tegen de ammoniak-opslag 
van de Unichema en het ‘lulligste kruispunt van Gouda, 
het kruispunt bij de toen nog veel te krappe Graaf Flo-
risbrug, waar zich rond het spitsuur lange files vormden.

De herrijzenis viel ook samen met de presentatie van 
de eerste lokale politieke partij, De Andere Partij (dap) 
van Henc van Maarsenveen. Was dat toeval? In Een deel 
van het partijbestuur bestond uit medewerkers van De 
Goudse Klaroen: Jan Oskam en Dick Jonker. De partij had 
vijf actiepunten: stimulering van kleinschalige ambtelijke 
werkgelegenheid; volkstuinen in Gouda Oost; binnen-
stad moest een cultureel tref- en doecentrum worden; 
de markt werd huiskamer van de stad en er moest een 
plaatselijke ombudsman worden aangesteld.34 Eigenlijk 
vond Van Maarsenveen niet dat de dap een politieke 
partij was. Hij zag de organisatie eerder als een belan-
gengroep. 

De opleving duurde nog geen jaar. In januari 1983 viel 
definitief het doek over dit unieke journalistieke pro-
ject. De Goudse Klaroen was niet meer. De verkoop van 
de laatste nummers had nimmer het peil van 1980 weten 
te bereiken. Giften bleven uit. Ook nu weer was er te-
genwerking vanuit de gevestigde media. ‘Ze begonnen 
korzelig over ons te doen, van: zo, daar heb je ze weer’, 
aldus Ton Oskam.35 Kortom, de creativiteit droogde op 
en de journalistieke rek was eruit. 

ding van de onthullingen in De Goudse Klaroen. Ook de 
lokale pers had steeds gezwegen over het nieuws van de 
Goudse Klaroen. Alleen de Goudsche Courant nam af en 
toe een artikel over. Het was in die tijd überhaupt niet 
gebruikelijk om veel aandacht te besteden aan een ‘con-
currerend blad’. Dat gold zeker voor De Goudse Klaroen 
gezien de verwijten die zij de regionale en lokale pers 
maakte. De Goudsche Courant en andere media schreven 
wel over de Klaroen zelf, over de wijze van journalistiek 
bedrijven, de amateuristische opmaak van het blad en 
de gele kleur van het papier.

Ton Oskam vertelde in Het Vrije Volk, dat hij wist dat bij 
het verschijnen van het eerste nummer van de Klaroen 
de uitgever van de Goudse Courant, de medewerkers op 
straffe van ontslag had verboden aan de Klaroen mee te 
werken.31 Een krant schreef over het verscheiden van De 
Goudse Klaroen: ‘De Klaroen werd bij de uitgave van de 
eerste 25 nummers geconfronteerd met een vrijwel niet 
te slechten muur van afweer. Een hovaardig negeren van 
wat beroepsjournalisten aan feiten en gegevens in soms 
bepaald niet kinderachtige affaires aan het licht wisten 
te brengen. …’32

Wederopstanding

Na een pauze van meer dan twee jaar verscheen er op 1 
april 1982 een Goudse Klaroen. Het was de eerste van nog 

27. Interview Peter van Eijkelenburg, september 2015.
28. De column van Gerrit Westers, in De Goudse Klaroen, jg. 1, 21 
augustus 1979. 
29. De column van Gerrit Westers, in De Goudse Klaroen, jg. 1, 31 
augustus 1979.
30. ‘Het einde van het begin’, in De Goudse Klaroen, jg. 1, 22 febru-
ari 1980. 
31. Klaroen helpt Goudse burger uit de droom, in Het Vrije Volk, 1 
december 1979.
32. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
33. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
34. R. van der Wal, Sterke overheid en mondige burger, in P. Abels 
e.a., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis, Hilversum, Verloren, 
2005, p. 583.
35. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
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Ten slotte

De Goudse Klaroen was een uniek journalistiek pro-
ject, opgezet door een groepje enthousiaste en gedre-
ven Gouwenaars met hart voor de stad. Zij zagen hoe 
Gouda zich stortte in ambitieuze en kostbare projecten. 
Transparantie in het gemeentelijke beleid en in de lo-
kale politiek was niet altijd vanzelfsprekend. De lokale 
en regionale pers oefenden hun ‘controlerende’ taak 
niet altijd met evenveel durf uit. Het was een tijdsbeeld. 
Het gebeurde niet alleen in Gouda, maar ook in zoveel 
andere steden. Dit was ook de tijd van de opkomst van 
de lokale politieke partijen, die tegengas boden aan het 
gevestigde politieke bestel. De Goudse Klaroen laat zich 
eenvoudig in dit tijdsbeeld voegen. Gedeeltelijk voort-
komend uit het activisme van de Kritiese Siroopwafel 
stelde zij het gemeentelijk beleid en het gedrag de grote 
Goudse bedrijven, die de belangen van de gewone bur-
ger voorbij dreigden te gaan, aan de kaak. Waar de Kri-
tiese Siroopwafel de straat opging, hanteerde De Goudse 
Klaroen een scherpe pen. De kritiek was pittig, de toon 
soms cynisch. Het venijn zat vooral in de columns, die de 
schrijver alle vrijheid gaven om zijn zinnenroerselen met 
het lezerspubliek te delen. Menig Gouds bestuurder zal 
een nieuw nummer van de krant met enige zorg hebben 
opengevouwen. De actie van de GVG, waar De Goudse 
Klaroen volop bij betrokken was, viel slecht in gemeen-
telijke kring. Het werd landelijk nieuws en Gouda kwam 
in een slecht daglicht te staan. Oud wethouder Harms 
vond deze actie wel erg ver gaan. Het deed de stad geen 
goed.36

Maar was dat niet het doel van De Goudse Klaroen? De 
boel opschudden en scherp houden. 

Terugkijkend naar zijn Klaroen-verleden zegt Peter 
van Eijkelenburg: ‘Het was niet een tijd waarin we de 
ene brisante onthulling na de andere publiceerden waar 
de gemeente last van had. Het blad was veel meer van 
de brutale plaagstootjes, van de opiniestukken, van de 
prikkelende columns en van de al of niet flauwe grappen. 
Of zoals Ton Oskam aangeeft: ‘We hebben wat meer ‘le-
ven’ in de (binnen)stad gebracht en de betrokkenheid 
van de burgers (en de politiek) uitgedaagd.37 

Het laatste nummer van De Goudse Klaroen

Met dank aan Peter van Eijkelenburg en Ton Oskam.

36. Schriftelijke reactie van R. Harms, januari 2015. 
37. Interview Peter van Eijkelenburg, september 2015; Schriftelijke 
reactie Ton Oskam, oktober 2015.



39

Ti
di

ng
e 

20
16

39

Als Franciscus Gerardus IJsselstijn ben ik op 16 juni 1930 
geboren in de Spieringstraat op nummer 45. Mijn vader, 
Piet IJsselstijn, was als lantaarnopsteker in dienst van de 
Goudse Lichtfabriek. Hij verdiende bij met ‘kwitanties 
lopen’ voor Goudse bedrijven en met andere klussen. 
Hij was maagpatiënt en in die tijd kreeg je daarvoor vaak 
bedrust voorgeschreven. Dan kwam alles op moeder 
neer, Geertruij de Bruijn. Vader verdiende niet veel en de 
huishuur was anderhalve gulden per week. We hadden 
het dus niet breed. Volgens mij heb ik als kind maar één 
keer een sinterklaascadeau gehad. Dat was in de oorlog 
toen mijn zus en ik allebei een step kregen. Helaas waren 
we die kwijt, toen er een kar gemaakt moest worden om 
eten te gaan halen bij de boeren. 

De familie IJsselstijn woont al eeuwenlang in Gouda. Ik 
heb een stamreeks die tot 1600 gaat. Let op: je schrijft 
het met twee keer een lange ij. Dat komt, omdat een 
ambtenaar van de burgerlijke stand het fout opschreef in 
een geboorteakte. Alle mensen in Gouda, die IJsselstijn 
heten, zijn familie van elkaar, al heb ik nooit uitgezocht 
hoe het precies in elkaar zit. De naam is ook verbonden 
aan de touwbaan waar Johannes Herst zo’n mooi schil-
derij van maakte. Het hangt in Museum Gouda en er staat 
bij ‘Kleingarenbaan aan het Jaagpad, 1795’. Volgens mij 
wordt daarmee het Jaagpad langs de Jan Verzwollewete-
ring bedoeld, want daar had oudoom Dirk IJsselstijn een 
touwslagerij, ter hoogte van de huidige Spoorstraat. 

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

Gert Jan Jansen

gouwe verhalen  Frans IJsselstijn ( 1930)

‘ Inderdaad heb ik drie keer in een leger gezeten, 
maar dat is toeval. Ik ben niet op militaire orde 
ingesteld. Als kind groeide ik op met het Leger 
des Heils, maar daar ben ik uitgegaan toen ik een 
jaar of zestien was. Als dienstplichtige moest ik 
wel in militaire dienst. Bij de Rode Kruis-kolonne 
heb ik me aangesloten, omdat buurjongen Chris 
Spruyt me enthousiast had gemaakt. Zo werkt 
dat bij mij. Als ik merk dat iets boeiend is of goed, 
dan begin ik eraan en blijf me daar voor inzetten. 
Met mijn allerliefste meisje Truus Lingen was ik 
56 jaar getrouwd. Bij het Rode Kruis ben ik meer 
dan 60 jaar. Kijk ook maar eens naar mijn verza-
meling boeken en foto’s over Gouda, of naar mijn 
Goudse pijpen.’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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Leger des Heils

Mijn vader is toch nog 80 jaar oud geworden. Later had 
hij meer tijd voor tekenen, zijn hobby. Hij werkte altijd 
thuis vanaf oude foto’s. Voor dit jaar hebben we een 
maandkalender gemaakt met zijn tekeningen. Moeder, 
geboren in 1890, mocht zo oud niet worden. Zij overleed 
in 1957 na een ongeval ‘Achter de kerk’ bij de Koster Gij-
sensteeg, door een vrachtauto die achteruit reed. Mijn 
ouders hadden elkaar leren kennen via het Leger des 
Heils. Moeder was in 1908 heilsoldate geworden. Vader 
sloot zich twee jaar later aan, omdat zijn baas, een gros-
sier aan de Molenwerf erbij was. Het korps in Gouda was 
in 1892 opgericht en won de eerste jaren veel terrein. 
Mijn drie zussen en ik zijn opgevoed in de geest van het 
Leger des Heils. Ik had twee oudere zussen, Aafje en An-
nie. In 1933 kwam Truus er bij. We weten niet beter dan 
dat vader en moeder zich inzetten voor heilstaken. Tot 
de geest van het leger hoorde dat er nooit een druppel 
alcohol in huis was. Ze waren zwaar geheelonthouder. 
Een keer heeft moeder gezondigd. Op een verjaardag 
bij haar broer at ze heerlijk van de bonbons. Maar het 
waren rumbonen. Toen ze er een paar op had, werd ze 
heel vrolijk, maar volgens mij heeft ze nooit geweten hoe 
dat kwam. Het eerste flesje bier dat ik van dichtbij zag, 
stond op tafel bij mijn verloving, in het huis van mijn la-
tere schoonouders aan de Jan Philipsweg. 

Zelf voelde ik me niet zo geroepen door het Leger des 
Heils. Ik moest wel naar de zondagschool, maar verder 
probeerde ik me eraan te onttrekken. Mijn ouders zul-
len dat niet leuk gevonden hebben, maar discussie gaf 
het niet. Mijn moeder had als devies ‘Gedwongen gods-
dienst heeft geen waarde’. Toen ik in 1948 actief werd in 
het Rode Kruis hadden ze er vrede mee. Van de kinderen 
is alleen Annie erbij gebleven. Zus Aaf en haar man heb-
ben bewust gebroken met het Leger des Heils. Mijn zwa-
ger kon het niet verkroppen dat heilsoldaten in Duitsland 
hardop stonden te bidden voor Hitler. Vader en moeder 
zijn doorgegaan. Moeder heeft in 1957 een kerkelijke 
begrafenis gehad, met koetsen. Ik had op een bepaald 
moment een grote verzameling foto’s van het Leger des 
Heils in Gouda. Toen de afdeling 100 jaar bestond heb ik 
ze afgestaan voor een tentoonstelling. Het kostte veel 
moeite ze terug te krijgen. Ten slotte ben ik ze maar 
gaan halen. Op de terugweg heb ik ze afgegeven bij het 
streekarchief, want ik zag het gevaar dat ze jaren in een 
la bleven liggen en dan weggegooid zouden worden.

De Spieringstraat

Laat ik het nu eerst eens hebben over die huisjes op 
Spieringstraat 45 en 47, tegenover de zijkant van het 
Vroesenhuis. Op nummer 45 ben ik geboren. Ik kan nu 

Kinderfoto met links zus Annie, midden zus Aaf en rechts Frans in 1931 
(Collectie IJsselstijn)

Groepsfoto van huwelijk kapitein Drenth van het Leger des Heils, onge-
veer 1935, nr. 1 Frans, nr. 2. Annie en nr. 3 Aaf (Collectie IJsselstijn)

3

2

1
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Muziekgroep The Bluebirds staat klaar voor vertrek met de T-Ford van 
Bart IJsselstijn. V.l.n.r.: Bob de Buisonjé, Sjaak den Hertog, Bart IJs-
selstijn, Grunder, Frans IJsselstijn jr., Geertrui IJsselstijn-de Bruijn met 
op de arm Aaf IJsselstijn (*1919) en tenslotte opoe IJsselstijn-de Werk 
(Collectie IJsselstijn)
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met trots zeggen dat ik geboren ben in een monument, 
maar als kind schaamde ik me als ik moest vertellen waar 
ik woonde. Het staat zo mooi in het besluit tot aanwij-
zing als gemeentelijk monument: ‘een arbeiderswoning 
in traditionele vormgeving uit het midden van de 19e 
eeuw, gedekt door een evenwijdig aan de straat flauw 
hellend zadeldak, belegd met zwarte Hollandse pannen. 
De twee panden vormen een harmonisch bouwkundige 
eenheid.’ Het waren echter piepkleine, oude pandjes. 
Achteraf begrijp je niet hoe je met zeven mensen in zo’n 
huisje kon wonen.

Het was de moeder van mijn vader die in 1910 als we-
duwe met kinderen van Spieringstraat 15 naar Spiering-
straat 47 was verhuisd. Het huisje op nr. 45 stond toen 
leeg. Mijn vader, Piet IJsselstijn, had toen al verkering 
met Geertruij de Bruijn. Hij heeft dat haar moeder ver-
teld, ook een weduwe, die met twee kinderen slecht ge-
huisvest was op het Klooster. Zijn aanstaande schoon-
moeder en aanstaande vrouw werden buren. Mijn vader 
hoefde alleen over de schutting te klimmen om op be-
zoek te gaan. In 1918 trouwden ze. Het jonge gezin ging 
inwonen op nr. 45. Daar zijn mijn zussen en ik geboren 
We hadden dus een opoe in huis en een opoe als buur. 
Ruim tien jaar hebben mijn ouders in het voorkamertje 

ook nog een winkeltje gehad in koffie, thee en tabak. 
Ik herinner me dat mijn oudste zus daar sliep. Erachter 
was de woonkamer-keuken met een bedstee, waar opoe 
sliep. Een trap leidde naar een laag voorzoldertje waar 
een zus en ik sliepen, daar weer achter een hoge zolder 
met het bed van vader en moeder en een kinderbedje. 
Zus Aaf trouwde in 1943 met Willem Blonk, die tewerk 
was gesteld in Kiel. Dat ging ‘met de handschoen’. Om-
dat hij getrouwd was, mocht hij vaker naar huis. Dit 
nieuwe gezin ging inwonen op …….. Spieringstraat 45. 
Ze betrokken de bedstee en ik kreeg het voorkamertje. 
Toen ik in 1954 trouwde met Truus Lingen gingen we op 
onze beurt inwonen op Spieringstraat 45. Na het over-
lijden van mijn moeder in 1957 bleven mijn vader en zus 
Truus daar achter; zwager Gerrit Treffers kwam erbij. Het 
tijdperk Spieringstraat werd afgesloten toen de flats aan 
de Dunantsingel klaar kwamen. Toen gingen zij met zijn 
drieën naar een van die nieuwe woningen Daar overleed 
mijn vader in mei 1969. 

Frans IJsselstijn als 
soldaat bij het 32 ste 
regiment Infanterie 
(Collectie IJsselstijn)
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Truus Lingen

Mijn vrouw had ik ontmoet bij de Avondvierdaagse. Dat 
was in 1949. Zij kwam uit een christelijke schippersfami-
lie. Op de Spieringstraat was het niet ideaal. Al snel gin-
gen we naar een kamer op Woudstraat 6. Het volgende 
adres was Kanaalstraat 14 beneden, op de hoek van de 
Parkstraat. Die huizen staan er niet meer. Voor we naar 
dit huis aan de Livingstonelaan gingen, woonden we in 
een flat op Reindertplein 26 in Achterwillens. We kregen 
een dochter en een zoon en inmiddels heb ik ook drie 
prachtige kleinkinderen: Jorn, Iris en Twan. Mijn vrouw 
Truus, altijd krachtig en positief, is helaas in 2010 over-
leden. Ik mis haar nog elke dag.

Naar school

Wanneer je bij het Leger des Heils was, lag niet bij voor-
baat vast naar welke school je kinderen moesten, zoals 
bij de hervormden of katholieken. Ik kwam terecht op de 
Da Costaschool, een christelijke school. Het gebouw ach-
ter de Oudkatholieke Kerk, dwars op de Raam, staat er 
nog. Mijn oudste zus had echter op een openbare school 
gezeten. Waarschijnlijk was het de wervingskracht van 
juffrouw De Vries, die mijn ouders tot deze keus bracht. 
Hoofd van de school was meneer Albeda, die aan de Van 
Itersonlaan woonde. Zijn zoon, Douwe Albeda heb ik nog 
gesproken op de reünie bij het vijftigjarig bestaan. Hij 
was de eerste Nederlandse bevrijder die ik in 1945 zag. 
In ’44 was hij van zijn bed gelicht, in Vught gevangen 
gezet, maar in het najaar bevrijd. Hij sloot zich aan bij de 
BS, de Binnenlandse Strijdkrachten en kreeg verlof om 
met Canadese troepen Gouda binnen te trekken. Voor 
de ingang van Arti Legi kwam ik hem tegen, waar toen 
het hoofdkwartier van de BS was.

Op school kon ik redelijk leren, maar een uitblinker 
was ik niet. Ik ben maar tot mijn dertiende naar school 
geweest. Als 13 en 14-jarige was ik wel leerplichtig, maar 
door de oorlog er was geen schoolgebouw waar je te-
recht kon. Er was een half uur in de week dat je ergens 
huiswerk kon gaan halen, maar daar had ik geen zin in. 

De grafische sector

Na de oorlog keek mijn moeder goed in de krant naar 
een baantje. We waren heel blij dat ik als leerling-zetter 
aan de slag kon bij drukkerij Doeland. Dat bedrijf zat aan 
de Gouwe tegenover de Nieuwehaven. Later werd dat de 
Verenigde Drukkerij v/h Doeland aan de Blekerssingel. 
De opleiding in de grafische sector was altijd goed ge-
organiseerd. Je ging met een leerlingencontract vijf-en-
een-halve dag werken en op je vrije zaterdagmiddag naar 
de Grafische School aan de Graaf Florisweg. Daar kreeg je 
ook gewoon rekenen en taal. Later werd dat één dag per 
week. Elke dinsdag ging ik met de trein en de tram naar 
een gebouw achter het Spartastadion in Rotterdam, tot 
ik examen had gedaan. Binnen het bedrijf heb ik me ver-
der typografisch bekwaamd. Ik heb bij meerdere bedrij-
ven gewerkt, onder andere bij Drukkerij de Jong aan de 
Bosweg, maar ook buiten Gouda in Den Haag en in Rot-
terdam bij een advertentiezetterij. In de zeventiger ja-
ren begon de baanzekerheid in de grafische sector  terug 
te lopen. Het letterzetten was altijd handwerk, maar de 
mechanisatie (zetmachines) en de automatisering kwa-
men op. In omscholen had ik geen zin, dus ging ik op 
zoek naar een andere baan. Zeg maar dat ik van 1945 tot 
1970 in deze sector zat.

In 1951 ging ik in militaire dienst, nadat ik een jaar uit-
stel had gekregen omdat de opleiding tot typograaf nog 
niet klaar was. Ik kwam bij de Infanterie, bij de zware 
mortieren 11 inch. Vanuit de Tapijnkazerne heb ik Maas-
tricht leren kennen: de mooiste stad van Nederland, op 
Gouda na natuurlijk. Ik diende bij de Menno van Coe-
hoorn-Compagnie van het 32-ste regiment infanterie 
en kwam te liggen in Budel, Nunspeet en Oirschot. Heel 
zwaar sjouwwerk moest ik daar doen. 

Rode Kruis-vrijwilliger vanaf 1948 

In 1948 ben ik als vrijwilliger bij het Rode Kruis gegaan. 
Dat ben ik nu nog steeds, maar ik word niet meer ac-
tief ingeroosterd; ik ben ‘algemeen vrijwilliger’. Vroe-
ger moest je er met 65 uit, maar aan Erika Terpstra is 
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Van der Meer. Die bracht ze dan naar het hoofdkwar-
tier in Den Haag, waar het gesorteerd en weer verdeeld 
werd. Waar wij ons over verbaasden – dat moet je maar 
niet opschrijven – was dat er zo veel seksblaadjes in de 
bussen zaten. Onze theorie was dat die gekocht waren 
door forensen die ze in de trein lazen, maar er niet mee 
thuis durfden te komen.

De watersnoodramp

Eén week uit mijn leven kan ik bijna van uur tot uur voor 
de geest halen: van zondag 1 tot en met zaterdag 7 fe-
bruari 1953. Toen is het Goudse korps continu in touw 
geweest, eerst in de Krimpenerwaard, later in Oude 
Tonge. ’s Nachts om half vier bonkte de moeder van 
Chris Spruyt op de deur. Die woonde drie huizen ver-
derop en daar hadden ze telefoon. ‘Jullie moeten de an-
deren gaan alarmeren en snel naar het politiebureau op 
Markt.’ Op de fiets ging ik toen ‘mijn wijk’ in en binnen 
een uur was de colonne present. De IJsseldijk dreigde te 
bezwijken, zowel bij Ouderkerk als bij Nieuwerkerk. We 
kregen bevel om materiaal, zoals brancards en dekens, 
te gaan inladen in auto’s die de wasserijen beschikbaar 
stelden. Daarvoor moesten we naar het colonnegebouw 
in het Weeshuis. Onze opdracht was om zieken en oude 
mensen uit de Krimpenerwaard te evacueren. De namen 
en adressen kregen we van de huisarts in Stolwijk. Er 
was vaak veel overredingskracht nodig. De wegen waren 
overvol met vee dat ook weggevoerd werd en met auto’s 
met zand die naar het gat in de dijk bij Ouderkerk moes-
ten brengen. De mensen die we ophaalden brachten we 
naar het klooster van de Paters Passionisten in Heken-
dorp, waar een noodhospitaal werd ingericht. Doodmoe 
gingen de meesten die avond via Oudewater naar huis, 
want de oude Haastrechtse brug was afgesloten. 

Gelukkig slaagde men erin het gat in de dijk bij de 
voormalige Gereformeerde kerk in Ouderkerk te dich-
ten en was daar het grootste gevaar voorbij. Via de ra-
dio hadden we inmiddels gehoord dat het in Zeeland 
en op de Zuid-Hollandse eilanden veel erger was. Onze 
commandant, dokter Kortenoever, stelde de Goudse 

te danken dat die regel werd geschrapt. In 2008 was ik 
60 jaar vrijwilliger. Toen kreeg ik een mooie oorkonde 
van de Koningin. Bij het jubileum in 1995 heb ik het her-
denkingsboek ‘125 jaar Rode Kruis Afdeling Gouda e.o.’ 
geschreven .

De toetreding tot het Rode Kruis had een simpele oor-
zaak. Mijn buurjongen Chris Spruyt zat er al op en wat hij 
erover vertelde sprak me aan. Bovendien was het korps 
gehuisvest in de kapel van het Vroesenhuis aan de Spie-
ringstraat. Tegenwoordig zit het op de Punt. Mijn vaste 
werk werd bijrijder op transport van invaliden naar spe-
ciale vakantieoorden. Chris Spruyt en ik vormden een 
vast koppel. Het hele jaar door moesten er inwoners van 
Gouda naar de Valkenberg bij Rheden of naar IJsselvliet 
bij Wezep. Later kwam daar de boot bij, de Henri Du-
nant. Ik heb dat gedaan tot ik niet meer kon. Daarnaast 
was je actief bij het blaren prikken op de Avondvier-
daagse, op de Markt bij manifestaties als Kaarsjesavond, 
bij collectes enzovoort. Een keer per week gingen we de 
lectuurhuisjes leeg maken die stonden bij de Kleiweg-
brug, de Tiendewegbrug en aan de Willem en Marialaan. 
De inhoud werd in zakken gedaan en afgeleverd bij bode 

Frans als Rode Kruisvrijwilliger in de Keukenhof (Collectie IJsselstijn)
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de Varkensmarkt. In de zomer was het natuurlijk druk-
ker met de bruggen dan in de winter. Tot het onderhoud 
behoorde het opknappen van de remmingpalen van de 
bruggen. De kop moest wit geschilderd en de rest zwart 
geteerd zijn. Verder moest het gemaal in de spoortunnel 
onderhouden worden, de roosters schoongemaakt en de 
bruggen geverfd worden.

Toevallig was ik degene die in 1972 voor de allerlaats-
te keer de veerpont aan de Turfsingel naar de overkant 
trok. De pont lag toen al niet meer op de oude plaats aan 
het eind van de Veerstraat. Daar werd namelijk een vaste 
verbinding gemaakt. De firma Nederhorst NV schonk 
deze brug ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan 
van de stad Gouda voor het symbolische bedrag van één 
gulden, vandaar de naam Guldenbrug. Later bleek dat er 
nog 14 % btw over betaald moest worden, dus eigen-
lijk klopt de naam niet. Het moet ‘Een-gulden-veertien-
brug’ zijn. Waarom ik die laatste oversteek deed? Ik weet 
het niet zeker meer, maar ik denk dat de vaste veerba-
zen, de gebroeders Koolwijk, waren uitgenodigd voor de 
opening van de brug. In elk geval heb ik het trekhout van 
de veerpont als trofee meegekregen. 

colonne beschikbaar voor hulp in het rampgebied. Die 
dinsdag werden we opgeroepen om in Rotterdam in te 
schepen op De Gea en voeren we richting Dordtse Kil. 
Bij Dintelsas lukte het om contact te krijgen met het 
hoofdbestuur, maar daar had men niet genoeg overzicht 
om een bestemming aan te geven. Dokter Kortenoever 
kreeg vrij mandaat. Zij besloot om naar Oude Tonge te 
varen, want daar moest het erg zijn. Dat klopte, het was 
een verschrikkelijke toestand. De haven was bereikbaar 
en een stuk dijk begaanbaar, maar daarbuiten stonden 
de huizen tot op de bovenverdieping onder water. Een 
week van ijzige kou en diepe ellende maakten we mee. 
Op zo’n ramp waren we niet voorbereid; kadavers en 
wrakhout lagen in het water; lijken dreven rond. Achteraf 
realiseer je je pas goed wat voor werk we daar gedaan 
hebben. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar dan 
is de hele Tidinge vol. Het duurde tot zaterdag dat de 
georganiseerde hulpverlening op gang kwam. Uitgeput 
werden we aan de Veerstal ontscheept. 

Brugwachter bij de gemeente

In 1970 ben ik van de grafische sector overgestapt naar 
de gemeente Gouda. Ik kwam te werken bij de Dienst 
Openbare Werken, eerst als brugwachter en later bij wa-
terbouw in de riolering. Officieel heette dat ucw, Uit-
voering Civieltechnische Werken. 

Als brugwachter had je een bepaalde hoofdtaak, maar 
je moest ook diverse andere werkzaamheden verrich-
ten, zoals ophalen van havengeld, onderhoud en inval-
len op de veerpont. Ik zat op de Kleiwegbrug en be-
diende ook de bruggen ten oosten daarvan. ’s Morgens 
om 10 uur was de eerste draai en dan ging ik op de fiets 
richting Karnemelksloot, eerst de Jan Verzwollebrug, 
dan de Cornelis Ketelbrug, de A.G. de Vrijebrug en de 
Graaf Florisbrug. Dat was elke dag. In de zomer kwam 
daar op zondag het sluisje in de Breevaart bij wanneer 
de rondvaartboot rond 2 uur richting Reeuwijkse Plas-
sen ging. Mijn thuisbasis, als je het zo noemen wilt, was 
het Brugwachtershuisje bij de Kleiwegbrug. Het staat er 
nog steeds. Ik zag laatst dat er nu een WC in zit. Dat 
was toen niet. Voor toiletbezoek moest ik helemaal naar 

Frans als brugwachter bij de Ketelbrug (Collectie IJsselstijn)
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stad, waar ik een hol bekertje liet zakken tot het water-
peil bereikt was. De peilbuis bij de Pislaan aan de Voor-
willense weg was het verst weg. Als het peil dan 10 cm. te 
laag was, ging ik naar de schuif in de Breevaart om water 
in te laten voor Gouda Noord. Dan kreeg je een waterval 
op het Jan van Renesseplein.

Tot het vaste ritueel hoorde om ’s morgens naar het 
kantoor aan de Nieuwehaven te gaan om bij de hoofd-
opzichter klachtenbriefjes op te halen. Mensen hadden 
dan gebeld of geschreven naar de gemeente over riool-
lucht of andere rioolklachten. Op de bromfiets ging ik 
dan op dat adres langs om te kijken wat de aard van het 
probleem was. Lag het op openbaar gebied dan werd 
Bouw- en Woningtoezicht ingeschakeld die dan meestal 
Segwaert, later Van Vliet, opdracht gaf tot doorspoelen. 
Mijn zwager Piet van der Klei had dezelfde functie. Met 
hem ben ik veel opgetrokken. Het was trouwens een hele 
fijne ploeg, met Bart Kers als opzichter en Herman van 
Driel als baas. Op een verjaardag was altijd iedereen van 
de partij. 

Het collegiale contact heb ik het meest gemist toen ik 
in 1988 afgekeurd werd. Het lichaam kon niet meer mee. 
Als zetter had ik dag in dag uit met de zethaak dezelfde 
handeling gedaan, als brug- en sluiswachter moest ik al-
tijd draaien of trekken, ook elke dag dezelfde handeling. 
Mijn schouders en armen begonnen eerst een beetje 
zeer te doen, maar op het laatst was het niet te houden. 
Via gemeente-arts Barend Cohen ben ik toen voorgedra-
gen voor afkeuring. 

Op het rioolgemaal

Als medewerker riolering bij de dienst ucw kreeg ik 
een van de drie gemeentelijke rioolgemalen onder be-
heer. Ter handhaving van de verschillende peilen in de 
gemeentelijke boezem onderhield de gemeente toen-
tertijd drie gemalen: in de Reitzstraat, aan de Jan van 
der Heidestraat en (voor de polder Bloemendaal) aan 
de Gentseweg. Als het veel geregend had, moesten de 
pompen aangezet worden. Waren er zware buien en on-
weer voorspeld dan moest je er naar toe. Ik had toevallig 
dienst op het rioolgemaal aan de Reitzstraat, toen we 
te maken kregen met enorme wateroverlast. Het zal in 
oktober 1974 geweest zijn. Zowat heel Gouda heeft toen 
blank gestaan.. Niet alleen in de spoortunnel, want dat 
gebeurde wel vaker, maar zelfs hier om de hoek op de 
Mercatorsingel stond het blank. Ik heb toen twee volle 
etmalen moeten bivakkeren in het rioolgemaal. Slapen 
kon niet, af en toe een beetje dommelen. Het doorgaan 
van het pompen moest zeker gesteld worden. 

Het dagelijks werk bestond uit het controleren van 
het waterpeil en uit het spoelen van de riolen. Dat ge-
beurde volgens een vast schema. In Bloemendaal waren 
zeker veertig hoofdputten. Putdeksel eraf, schuif open 
en schuif dicht, deksel er weer op. Tegenwoordig zal het 
wel geautomatiseerd zijn. Overal waren peilbuizen in de 

Het jonge gezin: Frans en Truus met Carla en Perry (Collectie IJsselstijn)

Frans voor de kast met Goudse boeken in 2015.
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Het mooist van heel ons land

Tegenwoordig leef ik in een lagere versnelling. Vorig jaar 
brak ik eerst een elleboog en in mei kreeg ik een hersen-
bloeding. Het gaat nu best aardig. Met de steun van mijn 
dochter en zoon kom ik de dagen goed door. Je moet 
bezig blijven, want alleen met kijken naar je koninklijke 
onderscheiding kom je er niet. Met lopen voel ik me niet 
zeker; alleen met wandelstok of rollator kan ik de deur 
uit. Bijwonen van de lezingen van Die Goude heb ik uit 
mijn hoofd gezet. Dan moet ik een van mijn kinderen 
vragen om mij te brengen en te halen. Dat doe je alleen 
voor iets waar je echt naar toe moet. Maar ik volg alles 
wat met Gouda te maken heeft en doe het in een plak-
boek. In gedachten hobbel ik nog steeds met de fiets 
of mijn bromfiets door alle straten. Mag ik afsluiten met 
ons mooie stadslied?

Gouda, Gouda, met je mooie grachten
En je bruggen waar je voor moet wachten
Met je hobbelige straten, 
Met je hoeken en je gaten,
Met je plassen aan de rand,
Ben je het mooist van heel ons land.’

Gouda

Gouda is een hobby, waar ik ook door een simpele aan-
leiding ingerold ben. Toen mijn vader overleed, erfde 
ik het boekje met ansichtkaarten van Oud-Gouda dat 
was samengesteld door J. Geselschap. Toevallig heeft 
dat boekje ook Ad den Besten geïnspireerd, las ik in 
Nieuwsbrief 79. Ik werd er zo door geboeid dat ik zelf 
ansichtkaarten van Gouda ging sparen. Achteraf kan ik 
zeggen: ‘Begin er nooit aan, want het kost je kapitalen’. 
Als je gegrepen bent, wil je alles hebben wat er van stra-
ten, pleinen en gebouwen is uitgekomen. Ik ging ervoor 
naar beurzen, waar ik wel eens 45 gulden heb betaald 
voor een foto. Ik heb ooit een lezing gehouden over het 
verzamelen van ansichtkaarten voor – wat ik nog steeds 
noem – de Oudheidkundige Kring. Ik weet niet meer in 
welk jaar, maar het was in het Verzetsmuseum.

Hier in de kamer zie je een kast. Die staat vol met boe-
ken over Gouda, natuurlijk ook de straatnamenboeken. 
Het enig dat ik mis is het proefschrift van apotheker 
Grendel. Daar stonden me te veel formules in. Al jaren 
ben ik lid van Die Goude. Ik heb alle Tidinges in huis die 
ooit zijn uitgekomen, zelfs toen het nog een gestencild 
blaadje was. Wat ik zo jammer vind, is dat er geen ver-
zamelmappen meer voor zijn. Ik had er net een stel ge-
kocht om een paar jaar vooruit te kunnen, toen het blad 
van formaat veranderde. Nu stop ik ze noodgedwongen 
per jaargang in een enveloppe. Boven staan nog meer 
spullen, speciale Goudse pijpen bijvoorbeeld. Het afge-
lopen najaar zijn ze tentoongesteld in Museum Gouda, 
in de vriendenvitrine. Waarom doe je het? Uiteindelijk 
is het nostalgie, aangevuld met verzamelkoorts. Het op-
sporen en in bezit krijgen voelt belangrijker dan het heb-
ben. Op een bepaald moment ben ik opgehouden met 
het bezoeken van beurzen. Mijn verzameling is bijzon-
der, want zelfs Ad den Edel komt hier verlekkerd kijken. 
Soms kunnen we iets ruilen. De glazen van de Sint-Jan 
nemen binnen het thema Gouda weer een speciale plaats 
in. Daarvan heb ik praktisch alles, zowel over de glazen 
als over de cartons, zelfs kaarten waarvan ze bij de Sint-
Jan zelf geen weet hadden, zoals de serie uitgegeven 
door de firma Gompers.

Frans IJsselstijn en zijn hobby: Gouda (foto: Cornelis de Keizer, Empire 
Imaging)
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lezingen van die goude
29 februari  Leen Ouweneel
Oude Hollandse Waterlinie

13 april Algemene Ledenvergadering
Streekarchief Midden-Holland; nieuwste aanwinsten

23 mei Maarten Groenendijk
Opgravingen Sint Jan

5 september Open Monumentendag
Spreker nog niet bekend

24 oktober Maand van de geschiedenis
Spreker nog niet bekend

28 november Lezing
Onderwerp en spreker nog niet bekend

De lezingen zijn allen in Gebouw Concordia, Westhaven 27. 
Aanvang 20:00 uur.

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar de 
Nieuwsbrief van Die Goude en de website  
www.diegoude.nl

AgendaAuteurs

Piet Zuijdwijk Hazerswoude 1947, studeerde klas-
sieke talen in Leiden. Van 1974 – 2009 verbonden 
aan het Coornhert Gymnasium, eerst als docent 
klassieke talen, vanaf 1989 als rector. Nu coördina-
tor van de groep Latijn van Gouda op Schrift. 

Sander Wassing is historicus en deed onderzoek 
naar de Raad van Beroerten in de Lage Landen. 

Gert Jan Jansen is 2e secretaris van Die Goude en 
verzorgt de Nieuwsbrief van de vereniging. Tevens 
draagt hij zorg voor de rubriek Gouwe Verhalen in 
dit blad. 

Ronald van der Wal is historicus en hoofdredacteur 
van dit blad.
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Erasmus’ grafrede ter gelegenheid van de begrafenis  
van de Goudse weduwe Bertha van Heyen

Piet Zuijdwijk

Gouda, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten
Sander Wassing

De Goudse Klaroem. ‘There is something rotten  
in the state of Gouda’ 

Ronald van der Wal

Gouwe Verhalen: Frans IJsselstijn (1930)
Gert Jan Jansen 
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