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Van de redactie

Sint-Nicolaas staat ieder jaar in deze maand bij jong en 
oud in de belangstelling. Precies twee jaar geleden kwam 
hij voor het eerst via de landelijke televisie in Gouda aan. 
Dat hij Zwarte Piet meebracht, was voor velen vanzelf-
sprekend, maar dat sommige Pieten er nog traditioneel 
uitzagen, werd die dag niet door alle aanwezigen geap-
precieerd. De alternatieve stroopwafel- en kaaspieten 
zorgden daarentegen voor een historische primeur. Voor 
Thea van Wordragen en Henny van Dolder was de komst 
van de goedheiligman aanleiding om de geschiedenis 
van de Sinterklaasviering in Gouda eens na te gaan. In 
het laatste nummer van Tidinge in 2014 vroegen zij zich 
op het eind van hun artikel af of Sint-Nicolaas ook in de 
oorlogsjaren nog verwelkomd was met een feestelijke 
intocht. In dit nummer laten zij zien hoe hij de oorlog 
doorkwam. 

De opgravingen in het koor van de Sint-Jan hebben 
al veel publiciteit gehad. Het precieze en uitgebreide 
verhaal van de ontdekking van de grafkelders en van de 
speurtocht naar de herkomst van de graven is van de 
hand van onze archeologisch medewerker Marcel van 
Dasselaar in de serie ‘Ondergronds’.  

De lommerd was als bank van lening een uitkomst in 
tijden van geldnood.  Verdwenen is hij nog niet, maar 
het aantal banken is behoorlijk afgenomen. Henny van 
Dolder heeft zich uitgebreid verdiept in het ontstaan van 
de Goudse lommerd die onderdak heeft gehad in de Ag-
nietenkapel.

In de reeks ‘Goudana’ besteedt Paul Abels aandacht 
aan de Goudse arts Reynier Aertszoon Snoy, humanist en 
tijdgenoot van Erasmus. 

Het ‘Gouwe Verhaal’, geschreven door Gert Jan Jan-
sen, gaat over Dicky ten Bergen. Zij haalt herinneringen 
op uit de tijd dat zij nog in de Naaierstraat woonde.

Paul van Horssen

Gevelsteen met Sint-Nicolaas en de drie jongetjes in een pekelvat, 
hoek Dam/Damrak Amsterdam. Zie voor het verhaal 
www.catharijneconvent.nl/verhalen/sinterklaas/                                                                      
(foto: Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen)
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Sint-Nicolaas in Gouda tijdens de 
oorlogsjaren 1940-1945

Thea van Wordragen en Henny van Dolder-de Wit

1. Thea van Wordragen en Henny van Dolder, ‘Sint Nicolaas komt 
naar Gouda!’, in Tidinge 32/4 (2014), p. 123-130. 

In aansluiting op een eerdere bijdrage1 ver-
telt dit artikel iets over de viering van het 
Sint-Nicolaasfeest in de donkere periode 
van de Tweede Wereldoorlog. In 1939 rijst 
het vermoeden dat oorlog onvermijdelijk 
is, hoewel iedereen hoopt dat zo‘n ramp 
aan Nederland voorbij zal gaan. De Goud-
sche Courant van 16 oktober 1939 meldt een 
‘verse toevoer van soldaten’ en ‘Soldaten lui-
den verblijf in Gouda uit. Feesten in de can-
tine’. De laatsten zijn van de lichting-1924 en 
maken plaats voor de lichting-1940. De ptt 
heeft voor militairen een uitzondering ge-
maakt: voor Sint-Nicolaaspakketten verzon-
den aan het veldpostadres en ‘beneden den 
rang van officier’ geldt een half posttarief. 

1939

Ook de middenstand sluit zich hierbij aan. Sigaren-
zaak L. Binnendijk aan de Kleiweg heeft voor solda-
ten speciale pakketten samengesteld, inhoud: 1 siga-
rettenkoker, 1 tabakspijp, 1 tabakszak, 1 pijpkrabber 
en 1 pijpreiniger. Op 5 december is er drie avonden 
lang feest in de Ambachtsschool aan de Graaf Floris-
weg met Sint-Nicolaasgeschenken voor alle militairen. 
De oorlogsdreiging wordt ook zichtbaar. Uit voorzorg 
worden tussen september en december de kostbare 

gebrandschilderde glazen uit de Sint-Janskerk verwij-
derd en op verschillende locaties in veiligheid gebracht. 
Hoog opgestapelde zandzakken moeten het stadhuis 
aan de Markt beschermen tegen mogelijke beschietin-
gen. Op diverse plaatsen in de stad staan op de daken 
sirenes opgesteld en worden enkele openbare schuil-
kelders aangelegd. Op 23 november 1939 wordt aan 
de Goudse bevolking kenbaar gemaakt: ‘Morgen ver-
duisteringsoefening in Kort Haarlem, Korte Akkeren en 
Stolwijkersluis. Ieder volge nauwkeurig de gedragsre-
gels’. Bij warenhuis De Stad Parijs aan de Markt no. 10 

Goudsche Courant 4-12-1939 (samh)
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Turfmarkt een oude traditie. Op 15 november arri-
veert Sint bij het warenhuis, waar hij onder een ‘bal-
dakijn’ met Piet geschenken uitdeelt. Wel moet men 
eerst voor minimaal 50 cent iets hebben gekocht, dat 
geeft recht op een cadeaubon. De Winkelsluitings-
wet is weer aangepast, nu met de restrictie ‘voor zo 
ver de voorschriften voor verduistering dit toelaten’.  
Met de toegenomen schaarste aan artikelen worden zelf-
werkzaamheid en creativiteit aangemoedigd, de krant 
publiceert regelmatig patronen om met uitgehaalde 
wol nieuwe kledingstukken te breien of te haken. Er zijn 
nog veel advertenties met aanbiedingen voor Sint-Ni-
colaasinkopen. De PTT plaatst 27 november een oproep 
in de krant om dadelijk te beginnen de Sint-Nicolaas-
pakketten - die stevig verpakt en volledig geadresseerd 
moeten zijn - nog deze week te posten. Het Spaarders-
bad adverteert met de volgende tekst: ‘Zelfs in dezen 
tijd is het niet moeilijk een nuttig Sint Nicolaascadeau te 
geven. Met een abonnement op het Spaardersbad doet 
U een uitermate goede keus!’

Het in het bezit hebben van een radio is nog niet ver-
boden. Er wordt geadverteerd door het gemeentelijk 
radiodistributiebedrijf om als Sint-Nicolaasgeschenk 
een abonnement voor een aansluiting te geven. Men kan 
hierover inlichtingen vragen bij de Gemeentelijke Licht-
fabriek (afdeling Radio) aan de Raam.

Op 1 december is er een ‘blij’ feest voor de Rotter-
damse kinderen in het Tehuis voor Vluchtelingen aan de 
Oosthaven. Er zijn meer dan honderd jongens en meis-
jes aanwezig, waaronder ook verschillende kinderen 
van Rotterdamse vluchtelingen die in Gouda een eigen 
woning hebben. Op 4 december geeft de afdeling van 
het S.O.V. (Spoorweg-Onthouders-Vereeniging) voor 
de kinderen van zijn leden een Sint-Nicolaasfeest in Het 
Blauwe Kruis. Onder de belangstellenden bevindt zich 
ook burgemeestersvrouw M. James-van de Hoop. ‘Nadat 
de Bisschop zingende was begroet, riep hij enige kinde-
ren bij zich. Sommige waren stout, hun werd een reis 
naar Spanje in het vooruitzicht gesteld.’

Kinderen van minder bedeelde stadgenoten worden 
ook niet vergeten. Op 5 december organiseert de Ver-
eeniging Armenzorg voor ongeveer 350 kinderen een 

biedt men zwart verduisteringspapier aan voor 40 cent 
per rol van 10 meter (50 cm breed). In dezelfde adver-
tentie worden speelgoed en luxeartikelen aangeboden. 
Alles bij elkaar is de voorpret tot het Sint-Nicolaasfeest 
niet meer zo onbevangen als in voorgaande jaren. Om 
het publiek voldoende tijd te geven om inkopen te doen, 
wordt de Winkelsluitingswet aangepast: tot en met 28 
november zijn de winkels op werkdagen tot 22.00 uur 
open, van 29 november t/m 5 december tot 23.00 uur.

1940

Ondanks dat de oorlog nu in volle gang is, handhaaft 
de firma Bruns op de hoek van de Lage Gouwe en de 

Goudsche Courant 27-11-1940 (samh)
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Sint-Nicolaasfeest in gebouw Daniël. ‘De kinderen zul-
len blij gemaakt worden met o.a. poppenkast, er wordt 
muziek gemaakt en natuurlijk komt St. Nicolaas, die ca-
deautjes zal uitreiken.’ 

1941

Dat de voedselsituatie gaandeweg verslechtert, blijkt 
uit een oproep die luidt: ‘Stadgenoten! Commissaris-
sen van de Vereniging tot Bereiding en uitdeling van 
Soep ‘Vriendschap en Weldadigheid’ (opgericht in 1804) 
hopen dezer dagen weer hun jaarlijkse rondgang te 
maken. Helpt ons de nood die deze winter heel groot 
zal zijn te lenigen.’ De winter van 1941 zou dat jaar in-
derdaad zeer streng zijn en duurde tot maart 1942. 
Als proef is in januari door Maatschappelijk Hulpbetoon 

Goudsche Courant 
3-12-1940 (samh) Verzameling Sint-Nicolaasboeken Thea van Wordragen 
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een kleine Centrale Keuken ingericht in het bedrijf van 
slager J. de Wit aan de Hoge Gouwe. Tegen inlevering 
van een bon, verleend door genoemde vereniging, is hier 
gedurende vier dagen per week soep en stamppot ver-
krijgbaar à 3 cent per liter. Gezien de beperkte ruimte 
kunnen er per keer maar 150 porties worden uitgedeeld. 
Later in dat jaar worden op diverse andere plaatsen in 
de stad ruimere afhaalpunten ingericht. Er is een toe-
name van vervangende artikelen, zoals surrogaatkoffie 
en -thee en eierpoeder. De firma Bonera prijst borst-
plaatjes aan ‘die de smaak van Roomboterborstplaat het 
meest nabij komen’. Het oorlogsgeweld komt nu dicht-
bij. In 1941 wordt Gouda getroffen door enkele bom-
bardementen, waarbij burgerdoden zijn te betreuren. 
De schade aan de huizen is groot. Het gevolg is dat bij 
het geluid van de sirenes de angst toeneemt. Het op-
lappen van kledingstukken die voorheen voor de lorren-
boer waren bestemd staat nu in de belangstelling. De 
Nederlandse Omroep start met ingang van 6 november 
1941 een radiocursus van 20 weken ‘om van oude kleding 
weer nieuw te maken’. Het cursusgeld bedraagt ƒ 1,50. 
Tricotspeciaalzaak Van Yperen aan de Markt repareert 
ondergoed en maakt van drie stuks oud ondergoed twee 
nieuwe exemplaren. De firma Mul aan de Korte Tiende-
weg 4 adverteert: ‘nieuw kopen gaat zo moeilijk! Wilt U 
er deze winter netjes uitzien? Laat dan Uw vuil geworden 
of verschoten kleding stoomen of verven’. Foto Studio 
aan de Westhaven komt met een origineel idee: ‘Laat 
eens een familieportret maken.’ 

De etalages bevatten veel houten kinderspeelgoed. 
Werd dit vroeger uit het buitenland gehaald, de laat-
ste jaren zijn winkeliers aangewezen op productie van 
eigen bodem. De speelgoedindustrie vaart er wel bij, 
met name in IJlst (schaatsenfabriek), Bilthoven en Wad-
dinxveen. Warenhuis Bruns heeft een aantal betaalbare 
artikelen in de aanbieding: een schoolbord op een ezel 
89 cent; poppenwiegen van gevlochten pitriet 2,75 cent; 
leesboeken 45 cent; zes verschillende puzzels voor groot 
en klein 34 cent; borduurdoos met 7 voorbeelden, com-
pleet 85 cent. Gelukkig voor de kinderen gaan de Sinter-

Goudsche Courant 17-11-1942 (samh)
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klaasmiddagen in Kunstmin gewoon door. Op zondag-
middag zijn er voorstellingen om half twee en half vier. 
Het sprookje dat wordt opgevoerd is De Gelaarsde Kat. 
Het programma vermeldt verder goochelen, sneltekenen 
et cetera. Natuurlijk komen Sint en Piet op bezoek, zij 
houden een zangwedstrijd met prijzen.

Wie wat meer te besteden heeft, kan terecht bij A. 
Quant aan de Kleiweg 1, de ruime etalages bieden een 
keur aan serviezen, Gero-zilver, Delfts blauw et cetera. 
De voorkeur van velen gaat echter uit naar praktischer 
gebruiksartikelen.

De vluchtelingen uit Rotterdam die sinds het bom-
bardement van hun stad in Gouda verblijven, krij-
gen een Sint-Nicolaasfeest aangeboden. Hoogtepunt 
is de komst van de Sint met zijn trouwe hulp. Piet 
deelt aan groot en klein geschenken uit. Hij is ken-
nelijk erg populair, want deze keer krijgt hij tot zijn 
verrassing zelf een presentje van de vluchtelingen!  
In de zaal van Kunstmin aan de Boelekade organiseert de 
Vereniging Armenzorg voor de achtste keer het jaarlijks 
Sint-Nicolaasfeest. De voorbereiding is in handen van de 

secretaris-penningmeester Th. Dijkxhoorn en zijn mede-
werkers. Maar liefst 500 kinderen hebben een onvergete-
lijke middag met als hoogtepunt de aanwezigheid van de 
Sint. Zij kregen bij binnenkomst al een flesje melk, maar 
worden later ook nog getrakteerd op twee speculaas-
poppen, een beker met pepermuntjes, een nogareep, 
een suikerbeest, een pond worst en een stuk speelgoed.  
Om de voedselschaarste te lenigen, wordt op 24 novem-
ber aan de Nieuwe Markt, achter de Agnietenkapel, een 
Centrale Keuken in gebruik genomen. Andere plaatsen 
van uitgifte zijn het kantinegebouw van de Garenspin-
nerij aan de Singelstraat en het Openbare Slachthuis aan 
de Burgvlietkade.

1942

Er is papierschaarste. Dit houdt in dat met ingang van 23 
november de Goudsche Courant maar met 16 pagina’s per 
week mag uitkomen. De indeling is als volgt: op maan-
dag en zaterdag mag de krant met vier pagina’s, de an-
dere dagen met twee pagina’s verschijnen. Een andere 

Goudsche Courant 27-11-1942 (samh)

Goudsche Courant 1-12-1943 (samh)
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verordening is dat niet meer dan een derde gedeelte van 
de krant aan advertenties besteed mag worden.

Toch adverteren De Lelie aan de Hoogstraat en Klaver 
4 aan de Burgemeester Martenssingel dat zij een aardige 
sortering hebben, zij raden de lezers op 14 november 
aan nu reeds de Sint-Nicolaasgeschenken te kopen zo-
dat men dan meer keus heeft. Th. Peek aan de Gouwe 
3-5 heeft voor Sint-Nicolaas nuttige geschenken zoals 
oorwarmers, stuurtassen, spatlappen. Peek waarschuwt 
echter dat de voorraad beperkt is. De PTT vindt dat het 
zelf het beste Sint-Nicolaasgeschenk in deze tijd heeft: 
‘Houd het te goed op een boekje van de Rijkspostspaar-
bank’.

Het Sintfeest van 1942 is moeilijker dan in vooraf-
gaande jaren. Veel is er op de bon en geld om cadeaus 
te kopen heeft niet iedereen. Het Rijksbureau voor oude 
materialen en afvalstoffen (Romea) verzoekt de Neder-
landers om de verpakking zuinig te bewaren en het pa-
pier in te leveren als de kleinhandelaar langskomt. De 
leerlingen uit de hoogste twee klassen van school no. 8 
in de Prins Hendrikstraat hadden een goed idee: zij gin-

Verzameling Sint-Nicolaasbeeldjes Thea van Wordragen (foto: Th. Van Wordragen)

gen thuis weken achtereen aan de slag met de figuur-
zaag om zelf cadeautjes te maken. Op school werd het 
werkstuk geverfd en gevernist. Zo’n honderd kinderen 
van de laagste klassen kregen daardoor op het Sint- 
Nicolaasfeest een harlekijn of legpuzzel.

Op 1 december was bepaald dat jeugdige personen 
beneden de 20 jaar na het vallen van de avond niet langer 
buiten mochten zijn. Beneden de 16 jaar mochten zij zich 
niet in cafés of restaurants bevinden, mits begeleid door 
hun opvoeder. Beneden de 18 jaar mocht de jeugd geen 
alcohol nuttigen en niet roken in het openbaar. Er zijn 
nog meer verordeningen om de jeugd te beschermen.

Dan komt op 5 december Sint-Nicolaas aan op het 
station. Daarvandaan maakt hij een rijtoer door de stad 
en installeert zich daarna als gast bij het expeditiebedrijf 
Vlug en Vaardig aan de Lage Gouwe. Voor één familie in 
Gouda wordt het een droevige Sint-Nicolaasavond. Een 
weduwe zou het Heilig Avondje bij haar familie door-
brengen, doch vanwege de duisternis op straat kon zij 
zich niet meer oriënteren, zij is in het water geraakt en 
verdronken.
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geeft als antwoord: ‘Wellicht wel.’ In een nieuwe kroon, 
huiskamerlamp, ganglantaarn of staande leeslamp heeft 
Brenkman een ruime sortering.

Th. Allibrandi van de Goudsche Bazar aan de Kleiweg 
zet in zijn advertentie dat Sint-Nicolaas toch komt. Op 
22 november kwam het bericht binnen dat Sint-Nicolaas 
ondanks alles toch in 1944 zijn jaarlijks bezoek aan de 
kinderen brengt. Bovendien vindt Allibrandi dat alle kin-
deren dit jaar meer dan ooit recht hebben om van de 
goede gaven van de Sint te profiteren. Hij roept de ou-
ders op zo spoedig mogelijk te komen kijken naar de 
speelgoedafdeling. Een week later laat Th. Allibrandi 
weten dat de Sint een verstandig man is die zich aan de 
omstandigheden aanpast: ‘Hij doet gewoon als ieder jaar 
bij ons zijn inkoopen’. 

Op 24 november wijst de gemachtigde voor de voed-
selvoorziening voor het ‘groote-stadsgebied Gouda’, J. 
Aantjes, de lezers van de Goudsche Courant op het feit 
dat in de door de centrale keukens vervaardigde maal-

1943

De echte opwinding die anders het komende Sinter-
klaasfeest aankondigt ontbreekt, misschien is er bij de 
kinderen nog een stille hoop op verrassingen.

De gebroeders Ravestein prijzen in plaats van boterlet-
ters nu hun stroopwafels aan onder het motto: ‘lekker en 
voedzaam!’. Kort’s Schoenenmagazijn verkoopt biezen 
schoenen: ‘warm, sterk, leuke modellen en zonder bon’. 
Voor de kinderen is er een Sint-Nicolaasfeest in bios-
coop Thalia aan de Kleiweg. Het festijn wordt opgeluis-
terd door veertig leerlingen van de Haagse balletschool, 
met de kinderoperette Assepoester. Voetbalvereniging 
O.N.A. gaat op de sportieve toer, voor de dertig jonge 
leden is een ‘Sint Nicolaasloop’ georganiseerd, waarbij 
‘aardige prijzen’ zijn te winnen. Het 1 kilometer lange 
parcours is verdeeld voor jongens van 10-12 en van 12-
14 jaar. Ben je boven die leeftijd, dan moet het traject 
tweemaal worden afgelegd. Dat laatste blijkt een zware 
opgave: slechts vier jongens bereiken de eindstreep. 
Als gevolg van schaarste aan de meest gangbare goede-
ren stijgt het aantal diefstallen onrustbarend: fietsen, 
levensmiddelen, kleding, distributiebonnen en brand-
stoffen genieten de voorkeur. Een 27-jarige voorman-
betonarbeider wordt gearresteerd voor het ontvreem-
den van vier boter- en vijf melkbonnen uit een melkzaak. 
Nadat hij de buit in Den Haag had verhandeld, kocht 
hij voor het geld vijf eieren en een fles eau de cologne 
als Sint-Nicolaascadeau voor zijn vrouw. Ondanks zijn 
goede bedoelingen meldt de krant: ‘De aangehoudene is 
ingesloten en zal naar Rotterdam worden overgebracht.’ 
 

1944

Vanaf 9 oktober 1944 verschijnt de Goudsche Courant 
voortaan drie keer per week en telt slechts twee pa-
gina’s. Het is het jaar waarin bombardementen op het 
station en het Sint Jozefpaviljoen plaatsvinden, wat op 
de Gouwenaars een diepe indruk maakt vanwege de hef-
tigheid van het gebeuren en het aantal slachtoffers.

Willy Brenkman, aan de Nieuwe Haven, vraagt zich in 
een advertentie af of Sint-Nicolaas nog zal rijden. Hij 

Verzameling Sint-Nicolaasboeken Thea van Wordragen
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Opvallend is de grote vraag naar personeel, met name 
in het midden- en kleinbedrijf. Winkeliers zijn nog wel 
gebonden aan het distributiesysteem, maar prijzen in 
de advertenties ijverig hun waren aan, het woord sur-
rogaat verdwijnt. Maar toch: de firma Steenland be-
weert dat het van ‘gezinsbelang’ is om wat suiker te 
reserveren ‘waarvan zij overheerlijke borstplaat of ex-
quis suikerwerk maakt. Zo is uw suiker eerst recht goed 
besteed’. Met Sint-Nicolaas in aantocht krijgen groot 
en klein een ons suiker extra. Bij Schuttelaar is al weer 
echte koffie gebrand, de firma beschikt over ‘een reuzen 
voorraad’. Slagerij C. Kaars aan de Westhaven 36 adver-
teert: ‘Nou alstublieft! Deze week vóóroorlogsche le-
verworst!’, maar desondanks is alles nog mondjesmaat. 
Wie graag een nieuwe stropdas wil hebben, moet eerst 
op zoek in de lappenmand: ‘Voor St. Nicolaas een nieu-
we das, tegen inlevering van een lapje stof en voering. 
Oude dassen reinigen, keeren en verstellen. Dassenre-
paratie-inrichting, Steijnkade 34.’

In de Nieuwe Schouwburg en in Kunstmin vinden voor 
de kinderen weer voorstellingen plaats, natuurlijk met 
een bezoek van de goed heiligman en zijn knecht. Bij 
dit alles denkt de firma Van Hulzen, een herenmode- en 
confectiezaak aan de Markt 5 aan de militairen die ge-
wond raakten in de oorlog:

Wat zegt Sint Nicolaas?
Zij streden voor de vrijheid van ons land.
Reikt hen nu de helpende hand.
Door niet de etalage van Van Hulzen voorbij te loopen.
En deze totaal leeg te kopen.
U doet dan een goede daad
Waar de militaire oorlogs-invaliden mee zijn gebaat!’ 

Beter kon men zijn decembergeld niet besteden! 

Literatuur: 
M.J. van Dam, Gouda in de Tweede Wereldoorlog, Delft 
2006, 25e uitgave van de Historische Vereniging Die 
Goude

tijden geen grondstoffen meer verwerkt mogen worden 
dan waarvoor door de deelnemers bonnen zijn ingele-
verd. Het gevolg is dat ‘de door de keukens verstrekte 
hoeveelheden tot een minimum gereduceerd moeten 
worden’. Bovendien laat de kwaliteit van het voedsel te 
wensen over, talrijke klachten over de waterige soep zijn 
daar een voorbeeld van.

Op 4 december staat er geen enkele Sint-Nicolaas-
advertentie in de krant. 

In het in december 1944 nog niet bevrijde westen van 
Nederland heerst honger en gebrek, de beruchte Hon-
gerwinter. Het Voorlichtingsbureau van den Voedings-
raad beveelt bij het bereiden van de maaltijd aan om in 
plaats van boter, margarine of vet olie te gebruiken. Een 
paar druppeltjes olie op een boterham is beter dan een 
droge boterham. Uit de Goudsche Courant valt niet op te 
maken of er op 5 december Sint-Nicolaasfeest gevierd 
is.

1945

Op zondag 14 januari 1945 vinden in Gouda razzia’s 
plaats op mannen tussen de 16 en 40 jaar. Kerkdiensten 
worden inderhaast afgelast om de Duitsers te beletten 
veel mannen in een keer op te pakken. Velen duiken 
onder, zodat er slechts 200 arrestanten zijn. Mensen 
sterven van honger. Wie daartoe in staat is, begeeft zich 
ploeterend door de sneeuw naar verre oorden waar nog 
voedsel verkrijgbaar is. Maar dan is daar op 10 mei ein-
delijk de bevrijding!

Direct na de bevrijding heeft de Goudsche Courant 
door de Perscommissie van het militair gezag een ver-
schijningsverbod opgelegd gekregen vanwege de ‘Duits-
vriendelijke’ opstelling tijdens de oorlog. Pas op 29 april 
1946 verschijnt de Goudsche Courant opnieuw. Hierdoor 
ontbreken van de Goudsche Courant van het jaar 1945 
en 1946 diverse exemplaren, zodat verdere informa-
tie wordt gezocht in de krant Groot Gouda, Algemeen 
Nieuwsblad voor Gouda e.o. Deze verschijnt voor de eer-
ste maal op 13 augustus 1945 onder redactie van L.J.A. 
van de Steenhoven en mr. A.A.J. Rijksen bij drukkerij 
Verzijl. Langzaam komt het gewone leven weer op gang. 
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deringsherstel in het koor van de Sint-Jans-
kerk werd uitgevoerd, heeft daarbij voor het 
eerst archeologisch onderzoek binnen de 
kerk plaatsgevonden. Hoewel de kerk de rust-
plaats is van vele bekende en minder bekende 
Gouwenaars, is er bij voorgaande graafwerk-
zaamheden nooit onderzoek verricht naar de 
begraven personen die daarbij aangetroffen 
werden. Van de restauratie in het begin van de 
20e eeuw is dat wel te begrijpen; het archeolo-
gisch onderzoek stond toen nog in de kinder-
schoenen, maar ook bij het funderingsherstel 
in de jaren 1964-1980 is hier geen aandacht 
aan geschonken. Het nu uitgevoerde onder-
zoek toont aan hoeveel er geleerd kan worden 
uit de combinatie van archiefonderzoek en 
fysisch-antropologisch onderzoek van ske-
letresten. Het meest opvallende resultaat van 
de opgraving is echter de vondst van negen 
grafkelders van 17e- en 18e-eeuwse burge-
meestersfamilies binnen het hoogkoor. De 
ontdekking van de kelders werpt nieuw licht 
op de begrafenisgeschiedenis van een aantal 
belangrijke Goudse regentenfamilies.

De opgraving in het koor van de Sint-
Janskerk

Marcel van Dasselaar

De opgraving in het koor (gestippeld) getekend op de over-
zichtskaart van restaurator Cuypers (1940, Bron: beeldbank 
rce, objectnummer 19385)

ondergronds
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in de 17e eeuw (Anna Willemsen en Trijntgen Fransz.) 
of de 18e eeuw (Thomas de Sitter, Christoffel Pierson, 
Sara Hendrina Raket en Maria van den Brouck). De laat-
ste bijzondere begraving in de kooromgang is het graf 
van een jongen van circa 16-18 jaar oud, die als enige 
van de aangetroffen begravingen met het hoofd naar 
het oosten begraven is. In de grafboeken is zijn naam 
niet aangetroffen. Op initiatief van de Sint-Janskerk is 
‘dit mysterie’ gebruikt als aanknopingspunt voor het 
publieksboekje Het graf van een straatjongen. De gege-
vens uit de opgraving worden hierin gecombineerd met 
een fictief verhaal over het leven van deze 18e-eeuwse 
straatjongen ’Jacob’. Voor de publicatie werd door Maja 
d’Hollosy een gezichtsreconstructie van Jacob gemaakt, 
die in een vitrine in de kerk is tentoongesteld. Tezamen 
met andere bijzondere vondsten uit de opgraving zal de 
reconstructie een plaatsje krijgen in de nieuwe entree 
van de kerk, die begin volgend jaar wordt ingericht.

‘Kelders op het koor’

Terwijl de burgers in de kooromgang ‘in het zand’ begra-
ven werden, was het hoogkoor vanaf het einde van de 

 Begravingen in de kooromgang

Grote delen van de bodem in het koor zijn verstoord 
door herstelwerkzaamheden aan de funderingen door 
Cuypers en Kromhout in 1902. Toch werden in de koor-
omgang nog de resten van eenenveertig begravingen 
uit de 17e tot 19e eeuw opgegraven. Het betreft zeven 
complete en dertig gedeeltelijk intacte begravingen van 
volwassen personen en vier kinderbegravingen. Uit de 
combinatie van de informatie die uit de grafboeken is 
verzameld en het fysisch-antropologisch onderzoek zijn 
de vermoedelijke namen bekend geworden van twaalf 
personen die in de kooromgang begraven zijn.1 Zes per-
sonen zijn met vrij grote zekerheid geïdentificeerd. Dit 
zijn P. de Jong, Pleunis van Geelen, Alida Gusla, Neeltje 
Splinter, Neeltje Koevoet en Hillegonde van der Kind, al-
len begraven in het begin van de 19e eeuw. Daarnaast 
zijn de namen van zes personen met een mindere mate 
van zekerheid bepaald. Deze personen zijn begraven 

Fysisch antropologe Barbara Veselka (rechts) en Golda-lid Anita Zwart 
bij ‘het graf van de straatjongen’ (foto: auteur)

De gezichtsreconstructie van Jacob ‘de straatjon-
gen’ (foto: André Bomhof, Golda)

1. Het archiefonderzoek is uitgevoerd door mevr. Henny van Dol-
der-de Wit, het fysisch antropologisch onderzoek door drs. Barbara 
Veselka.
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17e eeuw gereserveerd voor een categorie luxere begra-
vingen: de ‘kelders op het koor’, zoals ze in de grafboe-
ken omschreven worden. In het hoogkoor zijn nu negen 
grafkelders aangetroffen, met in een aantal van de kel-
ders nog resten van de begraven personen. Met name de 
vondst van zeven individuen in Kelder III is een, niet al-
leen voor Gouda, uitzonderlijke archeologische vondst. 
Om te bepalen wie in de kelders begraven waren, is al 
tijdens de opgraving aanvullend archiefonderzoek uit-
gevoerd. Hiervoor was een aantal bronnen voorhanden. 
De bouw van acht familiekelders is beschreven in het 
grafboek van 1702-1817. De negende kelder is een ou-
dere, vermoedelijk 17e-eeuwse, kelder die in 1702 reeds 
buiten gebruik was geraakt en daarom niet meer in het 
grafboek werd beschreven.

Voorafgaand aan de opgraving was niet duidelijk waar 
deze acht grafkelders zich bevonden. Wél was er een on-
geveer eind 18e-eeuwse zerkenkaart van de Sint-Jans-
kerk waarop negentien zerken getekend zijn. Slechts 
enkele van de originele zerken zijn bewaard gebleven en 
deze zijn na de voorgaande restauraties verspreid in de 
kerk terechtgekomen. De afmetingen van deze zerken 
kunnen vergeleken worden met de getekende afmetin-
gen op de zerkenkaart. Ook blijken de getekende zer-
ken op een logische wijze te passen op de aangetrof-
fen kelders (zie de twee afbeeldingen), waardoor de 
beschrijving van de acht kelders in het grafboek beter 
te plaatsen is. Van enkele kelders worden de afmetin-
gen genoemd en soms ook de ligging ten opzichte van 
een andere kelder. Deze gegevens konden nu vergeleken 

Overzicht van de grafkelders binnen het hoogkoor (foto:auteur)
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Na opgraving van het hoogkoor kan geconcludeerd 
worden dat de beschrijving van de kelders achter in het 
grafboek van 1702-1817 de volledige administratie blijkt 
te zijn van het eigendom van de acht grafkelders in het 
koor die in deze periode in gebruik waren (Grafkelder I 
t/m VIII). De beschrijving van de kelders in het grafboek 
begint aan de oostzijde van het koor. Daar zijn nu de 
resten aangetroffen van twee grafkelders, kelder VII en 
VIII.2 De grafkelder van Mr. Arent Vossenburgh wordt als 
volgt omschreven: ‘keldergrafstede op ’t oostende van ’t 
hooge Choor, besuyden de kelder van de heer Mr. Jacob 
van der Tocht zaliger’. Vossenburgh moet dus de eige-
naar van kelder VIII zijn, die ten zuiden van de andere 
kelder in het oostelijk deel van het koor lag (kelder VII), 
waar Mr. Jacob van der Tocht eigenaar van was. De kel-
der van Vossenburgh werd al genoemd in 1679, dus ruim 
voor zijn overlijden in 1693. Het eigendom van de kelder 
van Vossenburgh ging bij zijn dood in 1693 over naar Sara 
Vossenburgh (1634-1716, zijn zus). Na haar dood in 1728 
werd het eigendom van de grafkelder gedeeld door Mr. 
Arend van der Burgh (1676-1735, zoon van Sara) en Mr. 
Gerard van Brandwijk (1704-1762, kleinzoon van Sara). 
De kelder van Van der Tocht (kelder VII) was volgens het 
grafboek ‘beleyt met drie sarcken’, hetgeen overeen-
komt met de tekening van de zerkenkaart, waar zerk 
14,15 en 16 op de kelder liggen. De grote zerk van Van 
der Tocht is bewaard gebleven en ligt nu onder glas 23 
in de Sint-Janskerk. Deze zerk heeft de juiste afmetin-
gen voor zerk 16 van de zerkenkaart (ca. 2,5 x 1,7 m). 
Na zijn dood ging het eigendom van de kelder over in 
handen van zijn zoon, ook Jacob van der Tocht geheten, 
en daarna nog vijf andere personen.

De beschrijving in het grafboek gaat verder met de kel-
der van de heer Mr. Melchior Gerard van Rietveld (1645-
1700), die reeds in 1695 een kelder liet maken ‘ter groot-
te van vier ordinaire graven’. De ligging van de kelder 
wordt niet verder omschreven, maar uit de beschrijving 
van de in 1781 gebouwde kelder van Mr. Adriaan Prins zal 
blijken dat kelder III de grafkelder van Van Rietveld is en 
kelder I de grafkelder van Prins. In de beschrijving van de 
kelder van Prins, die door zijn schoonzoon, Mr. Cornelis 
Johan de Lange van Wijngaarden wordt betaald, worden 

worden met de afmetingen van de opgegraven kelders 
en hun onderlinge relatie. Hiermee zijn de oorspronke-
lijke eigenaren van de acht genoemde kelders met vrij 
grote zekerheid te bepalen.

De eind 18e-eeuwse zerkenkaart met genummerde zerken (foto: auteur; 
samh, archief 1287, inv. nr. 145)
Zerk 1 en 2 lagen op kelder I
Zerk 12 en 13 lagen op kelder VI
Zerk 5 lag op kelder II 
Zerk 14, 15 en 16 lagen op kelder VII
Zerk 3, 6 en 7 lagen op kelder III 
Zerk 17, 18 en 19 lagen op kelder VIII
Zerk 4 en 8 lagen op kelder IV 
Er lag geen zerk (meer) op kelder IX

2. Deze beide kelders zijn bij de restauratie van het koor in 1902 
gedeeltelijk gesloopt, maar in 1916 (groter) herbouwd om de uitge-
nomen Goudse glazen in te bewaren (zogenaamde glaskelders). De 
originele afmetingen van de kelders zijn af te leiden uit de teke-
ning op de 18e-eeuwse zerkenkaart.
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de afmetingen genoemd. Het is ‘een kelder ter lengte 
van elf voeten en ter breedte van agt en een halve voet 
buitenwerk’. Verder ligt de kelder van Prins ‘bezijden 
den ingang van de familie van den heer van Rietveld’. De 
afmetingen van kelder I (ca. 3,0 x 2,5 m) komen als enige 
van de aangetroffen kelders overeen met de genoemde 
afmetingen van de kelder van Prins. Uit de beschrijving 
van de ligging naast ‘de ingang’ van de kelder van de 
heer Van Rietveld wordt geconcludeerd dat kelder III het 
graf van Van Rietveld moet zijn. Het langgerekte deel aan 
deze kelder is ‘de ingang’ naar de eigenlijke rechthoe-
kige grafkelder (zie afbeeldingen van de zerkenkaarten). 
Kelder III is een van de twee grootste kelders (ca. 3,5 x 
3,0 m), wat overeenkomt met de afmetingen van ‘vier 
ordinaire graven’. In het grafboek wordt nog expliciet 
vermeld dat het graf van Prins (Grafkelder I) ook als graf 
voor zijn dochter Elisabeth en haar man Mr. Cornelis Jo-
han de Lange van Wijngaarden zou gaan dienen, maar 
daar is later toch vanaf gezien. Cornelis Johan de Lange 
van Wijngaarden heeft in 1810 voor zijn vrouw Elisabeth 
Prins, zichzelf en hun kinderen een nieuw graf gekocht in 
de Coolkapel.3 De zerken 1 en 2 van de kelder van Prins 
zijn (mogelijk in 1795), beschadigd en/of verwijderd. In 
dat jaar werd door de Bataafse overheid besloten dat 
alle familiewapens van zerken en grafkapellen verwijderd 
moesten worden.4 De zerken zijn door de familie in 1870 
vervangen door nieuwe exemplaren, die vermoedelijk 
beide nog in de kerk aanwezig zijn. In de noordelijke 
kooromgang ligt de zerk met het familiewapen van Prins 
(3,15 x 0,95 m), overeenkomstig de afmetingen van zerk 
1 en 2 op de zerkenkaart. De bijbehorende zerk ligt ver-
moedelijk in het vak onder glas 23, vlakbij de zerk van 
Van der Tocht. Deze zerk (zonder inscriptie) is exact even 
groot als die met het wapen van Prins en is gemaakt van 
dezelfde opvallend lichtblauw/grijze natuursteensoort.

Het grafboek van 1702-1817 noemt van nog één ande-
re kelder de afmetingen. In 1699 werd door Sibilla Snels, 
de weduwe van burgemeester Van Ylem een kelder ‘ter 
lengte van negen voet, vijff duym, ende ter breedte van 
vier voeten’ gekocht. De afmetingen van de kleinste 
kelder die is blootgelegd, Kelder II (3,0 x 1,2 m), komen 
goed overeen met deze maten. Na het overlijden van Si-

billa Snels kwam de kelder achtereenvolgens in eigen-
dom van Mr. Jacob Snels (in 1757, haar zoon), Emerentia 
Snels (1763, zijn dochter), Marcellus Bisdom, heer van 
Vliet (1802), Jasper Bleuland (23 mei 1807) en Dirk van 
der Starre (25 mei 1807). Uit de laatste snelle wisselin-
gen van het eigendom van de kelder blijkt overigens wel 
dat niet iedereen die de kelder in bezit gehad heeft, er 
ook daadwerkelijk zelf in begraven is. De laatstgenoem-
de Dirk van der Starre is dat waarschijnlijk ook niet. In 
de grafboeken wordt namelijk een wisseling van zijn graf 
opgetekend. De erven van Dirk van der Starre kregen in 

Overzicht van Grafkelder I, II en III. In Kelder III worden de resten van 
familie Van Rietveld onderzocht (foto: auteur)
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een kelder van ‘twee & een halve grafsteeden’, de kelder 
van de heer Joris de Lange ‘van de grootte van drie gra-
ven en een half’. Gezien de afmetingen van de twee res-
terende kelders zal kelder IV van De Moor van Immerzeel 
zijn geweest en kelder V van Joris de Lange. De laatstge-
noemde kelder veranderde na de eerste koop door Mr. 
Joris de Lange niet van eigendom. De kelder van familie 
de Moor van Immerzeel werd in 1729 aangeschaft door 
dr. Gualtherus de Moor van Immerzeel en kwam bij zijn 
overlijden in 1754 in handen van zijn broer Mr. Bartho-
lomeus de Moor van Immerzeel. Hierbij werd opgemerkt 
dat een deel van het eigendom in handen bleef van Maria 
Magdalena de Moor van Immerzeel. 

Kelder IX, waar volgens de eind 18e-eeuwse zerken-
kaart geen zerk (meer) op lag, wordt mogelijk nog wel 
genoemd in het grafboek van 1620-1669. Daarin wordt 
een kelder in het koor genoemd, ‘twee grafsteden groot 
bij de laatste pylaar aan de zuidzijde van het koor’. Deze 
kelder werd aangelegd door Jonkheer Gijsbert van Op-
hemert (1635). Daarnaast worden nog twee kelders ge-
noemd die in het hoogkoor gebouwd zouden kunnen 
zijn. In 1645 wordt in het koor de grafkelder van Willem 
Jansz. de Vrije genoemd en in 1700 de kelder van domi-
nee Sebastianus Borstius. Ook deze kelders zouden kel-
der IX kunnen betreffen. Anders zijn ze wellicht al eerder 
afgebroken, bijvoorbeeld voor de bouw van één van de 
andere kelders of tijdens de aanleg van een grote kne-
kelput die in 1740 werd aangelegd. In het grafboek van 
1702-1817 wordt kelder IX niet meer genoemd.

Slotwoord 

In de studie ‘Met goed fatsoen’ van De Jong, die handelt 
over de elite in de Hollandse stad Gouda van 1700-1780, 
zijn de geschiedenissen van de regentenfamilies van de 
stad beschreven. In de studie komen de families Van der 
Tocht, Vossenburgh, Van der Burgh, De Moor van Im-
merzeel, Prins, De Lange, Van Rietveld, Van Brandwijk 
en Snels naar voren als invloedrijke regentengeslachten, 
die met een beperkt aantal andere families de touwtjes 
in handen hadden in de stad. De aanwezigheid van hun 
grafkelders in het koor van de Sint-Janskerk was echter 

1817 (ook) een andere kelder in het koor in eigendom, 
namelijk de grafkelder die volgens het grafboek 1702-
1817 in 1763 werd gebouwd voor Mr. Gerard van Brand-
wijk (Kelder VI).

Dirk (of een van zijn erfgenamen) kocht ook een graf-
steen, de zeer fraaie zerk van Jacob van Borssele (over-
leden 1521), waar zijn eigen naam en die van zijn vrouw 
Elisabeth Catharina Ledeboer op werden bij gegraveerd.5 
De afmetingen van deze zerk (2,0 x 3,0 m) komen over-
een met zerk 13 op kelder VI. Ook op grond van een la-
tere bron weten we de afmetingen van deze grafkelder 
van familie Van der Starre. In 1830 werd de kelder opge-
meten in verband met het einde van de begravingen in 
de kerk. De gemeente Gouda bood families met graven 
in de Sint-Janskerk vervangende grafruimte aan op de 
nieuw aan te leggen Algemene Begraafplaats (de ‘Oude 
Begraafplaats’ in de Korte Akkeren).6 De afmetingen van 
de kelder waren: binnenwerks 9 voet 10 duim bij 8 voet 
4 duim, de diepte was 5 voet, wat goed overeenkomt 
met de afmetingen van kelder VI (3,1 x 2,7 m).7 Uit de 
beschrijvingen blijkt dus dat kelder VI de kelder van de 
erven van Dirk van der Starre was, die oorspronkelijk 
werd gekocht door Emerentia Snels, als weduwe van Mr. 
Gerard van Brandwijk.

Na het toeschrijven van bovengenoemde zes van de 
acht kelders, die in het grafboek van 1702 -1817 worden 
beschreven, blijven kelder IV en V over. Deze twee kel-
ders kunnen alleen aan de eigenaren worden toegekend 
op grond van de onderlinge afmetingen. De kelder van 
familie de Moor van Immerzeel wordt omschreven als 

3. Van Dolder-de Wit 2010, 31. De Coolkapel zelf werd in 1516 al 
gebouwd, en is nu genoemd naar de 17e-eeuwse eigenaar van de 
kapel, burgemeester Aemilius Cool. Vermoedelijk in de Coolka-
pel zijn tijdens een vorige restauratie koperen grafplaatjes van de 
vrouw (Elisabeth Prins) en dochters van De Lange van Wijngaarden 
opgegraven.
4. Van Dolder-de Wit, 2010, 5.
5. Deze zerk is opgenomen in de database Medieval Memoria On-
line. MeMo memorial object ID1285.
6. Bontenbal 2003, noot 18. Bron: samh AC 617 inv.nr. 1.
7. Vermoedelijk is de kelder in 1916 opnieuw opgemetseld als ‘glas-
kelder’, naar het voorbeeld van de oude kelder.
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de resten van begravingen die nog intact in de grafkel-
ders of de graven in de kooromgang werden aangetrof-
fen, hebben de kerk tijdelijk verlaten voor het fysisch 
antropologisch onderzoek. Na afloop van het onderzoek 
zijn ook deze skeletresten herbegraven in een nieuwe 
kelder, die speciaal voor dit doel gemaakt is in de noor-
delijke kooromgang. 

Literatuur:
A. Bontenbal, ‘De oude algemene begraafplaats in 
Gouda - Een onderzoek naar de geschiedenis van de 
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p. 19-29
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ringsherstel van het koor van de Sint-Janskerk te Gouda, 
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2016
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 stenen… Vier eeuwen begraven in de Sint-Janskerk, 
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B. Veselka, Analyse van het menselijk skeletmateriaal 
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volledig in de vergetelheid geraakt. Voorafgaand aan de 
opgraving was er weinig meer bekend van dit deel van de 
begrafenisgeschiedenis van de kerk. Nadat in het begin 
van de 19e eeuw een einde kwam aan het begraven in 
de kerk, verdwenen de grafkelders letterlijk en figuurlijk 
uit beeld. Vermoedelijk zijn de grafzerken reeds in de 
19e eeuw van de kelders verwijderd of uiterlijk tijdens 
de grootschalige restauratie van het koor door Cuypers 
en Kromhout in 1902. Een (groot?) deel van de zerken 
van de regentenfamilies zal al eerder zijn ontdaan van de 
familiewapens, namelijk door de patriotten na de Franse 
inval in 1795. Alleen de fraai versierde grafzerk van Mr. 
Jacob van der Tocht en de door Dirk van der Starre her-
gebruikte zerk van Jacob van Borssele zijn bewaard ge-
bleven.

Van archeologisch onderzoek was in de tijd van Cuy-
pers en Kromhout nog geen sprake. Afgezien van de op-
getekende resten van de funderingen van de kolommen, 
die van belang waren voor het bouwkundig herstel van 
de kerk, is er welgeteld één foto bewaard gebleven van 
de ontgraving rondom de kolommen, waarbij toch ook 
honderden begravingen moeten zijn gevonden. De grote 
hoeveelheid netjes opgestapeld botmateriaal, die in de 
werkputten van de restauratie van 1902 is aangetroffen, 
toont echter aan dat de botresten ook toen met respect 
behandeld werden. De resten van de begravingen zijn bij 
het graven van de werkputten voor het funderingsherstel 
verwijderd en vermoedelijk apart bewaard. Na afloop 
van de restauratie zijn ze weer ‘netjes’ in de werkput-
ten begraven. Nu ruim honderd jaar later opnieuw een 
restauratie van de fundering van het koor aan de orde 
was, bestond bij het kerkbestuur ook de wens om al het 
aangetroffen botmateriaal in de kerk te herbegraven. 
Al het botmateriaal dat eerder werd herbegraven na de 
restauratie in 1902 werd opnieuw verzameld en samen 
met een grote hoeveelheid botmateriaal uit de oudere 
knekelput uit 1740 herbegraven in de grafkelders in het 
koor. De resten van de grafkelders van de burgemeesters 
zijn onder de nieuwe vloer bewaard gebleven en vrijwel 
geheel gevuld met het verzamelde botmateriaal. Alleen 

Een blik in Grafkelder IV, gebouwd door familie De Moor van Immerzeel 
(foto:auteur)
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In de middeleeuwen verschenen in veel ste-
den wisselkantoren, later in de volksmond 
‘lommerd’ of ‘ome Jan’ genoemd. Deze ban-
ken waren een uitkomst voor wie even krap 
bij kas zat, maar handelden niet altijd even 
netjes. Daarom nam in Gouda het stadsbe-
stuur in 1654 de rol van lommerd op zich.
De gang van zaken bij de lommerd was als 
volgt: tegen afgifte van een onderpand zo-
als kleding, huisraad, sieraden of boeken, 
ontving men een bepaald bedrag in contan-
ten. Als bewijs diende een ’lommerdbriefje’, 
waarop het beleende voorwerp, kredietbe-
drag en verschuldigde rente stonden geno-
teerd. Hiermee kon het pand binnen een 
vastgestelde tijd worden ingelost, mits het 
voorgeschoten bedrag en de rente waren 
voldaan. De vestiging van ongure pandjes-
bazen vormde een probleem. Zij rekenden 
woekerprijzen, waardoor een deel van de 
toch al minderbedeelde bevolking in nog 
grotere problemen geraakte. 

De Lommerd of Bank van Lening in Gouda
eeuwenlang een noodzakelijk kwaad…

Henny van Dolder-de Wit

Opschrift Bank van lening Amsterdam (foto: http://www.gewoon-
nieuws.nl/wp-content/uploads/2014/07/pandjeshuis2.jpg)

Archief Stadsbank van Lening

De misstanden bij de pandjeshuizen vormden voor het 
Goudse stadsbestuur aanleiding om in 1654 een Bank 
van Lening in eigen beheer te gaan exploiteren. Dit stuk-
je Goudse historie is vastgelegd en bewaard gebleven in 
het archief van de Goudse Bank van Lening, aanwezig in 
het Streekarchief Midden-Holland. Het telt 519 inventa-
risnummers, grotendeels kasboeken, journalen en finan-
ciële verslagen. Het geldelijk aspect komt in dit artikel 
slechts zijdelings aan bod. De aandacht is vooral gericht 
op medewerkers van de Bank en de mensen die er ge-
bruik van maakten.
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Evangeliste de Alladie, Abraham van den Broeck, George 
Balliotis en Johan Rochatis. De twee laatstgenoemden 
hielden een wisselkantoor aan de Spieringstraat, nabij 
het Oudemannenhuis. Aan deze straat grensde in de 17e 
eeuw nog een Lombardsteegje ‘…bij de Lombert op ’t erf 
van ’t Margrietenconvent’.

De oorsprong van de lommerd

In de loop van de 13e eeuw vestigden zich in verschillen-
de West-Europese steden geldhandelaren, onder meer 
afkomstig uit de landstreken Lombardije en Piemonte 
in Italië. Het oudste, in Dordrecht gevonden, document 
waarin de naam lombarden voorkomt, draagt het jaartal 
1287. In 1289 noemde graaf Floris V in een perkamenten 
geschriftje ‘de Lombard in Leiden’. De naam ‘lombard’ 
werd synoniem met geldhandelaar en naarmate de groei 
van deze instellingen toenam, ook voor hun bedrijf. Hun 
activiteit breidde zich uit tot over de grenzen. Dat blijkt 
uit de aanwezigheid van straatnamen zoals het Londense 
Lombard Street (1598), waar de bankhouders zich aan-
vankelijk vestigden. Ook in Rotterdam, Arnhem, Goes, 
Brussel, Antwerpen en Gouda vindt men nog een Lom-
bardstraat of afleidingen daarvan. 

De lommerd(s) in Gouda

De eerste vermelding van een lommerd (ook wel tafel of 
wissel genoemd) in Gouda gaat terug tot het jaar 1369.1 
Een aantekening in een register van de graven van Blois 
uit 1370 vermeldt dat twee Goudse wisselaars enkele 
reigers uit het Goudse bos ontvingen als geschenk van 
de graven.2 Aan Achter de Vismarkt 68 woonde in 1464 
een ‘Jacob Jansz die lombart’. Omdat de regels op veel 
plaatsen niet werden nageleefd, besloot hertog Karel 
van Bourgondië in 1472 om alle octrooien, voorheen aan 
Lombarden, Piemontezers en andere tafelhouders ver-
leend, in te trekken. Wie hier geen gehoor aan gaf, ver-
beurde zijn bezittingen. Uit een grafelijke rentmeesters-
rekening blijkt dat de tafel van de Lombarden in Gouda 
in 1481 ‘teniet is gegaan’.
In de stad waren desondanks ook na 1481 op diverse 
plaatsen pandhuisjes te vinden: Pieter die Lombaert hield 
in 1521 een tafel aan de Vogelenzang (Wilhelminastraat) 
en Katharina die Lombaert in 1538 aan de Westhaven. 
In 1544 wordt een ‘Lombartshuys’ genoemd van Harman 
Fransz naast de Lombardsteeg, een nog altijd bestaande 
smalle doorgang tussen Achter de Vismarkt en de Lange 
Groenendaal. Andere belangrijke lombardiers waren Jan 

1. Bart Ibelings, ‘Zestiende-eeuwse Goudse stukken in de nalaten-
schap van mr. Hendrik van Wijn, pensionaris van Gouda (1779-
1788)’, in Schatkamer jg. 16, 2002, nr. 2, p. 61-70.
2. Het Goudse Bos lag ter plaatse van de huidige wijk Korte Ak-
keren in het westen van Gouda. Er nestelden veel reigers, waarvan 
er jaarlijks een aantal door de graaf als (relatie)geschenk werden 
uitgedeeld. Het aantal werd bepaald door het belang van de func-
tie: geestelijken, beambten in dienst van de stad, de schutters etc. 
(Duizend jaar Gouda, Gouda 2002, p. 56-57).

Lombardsteeg (foto: Nico J.Boerboom)
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1906 De St. Anthoniestraat met 
het brugje over het Lombards-
watertje of Agnietenwatertje, en 
daarachter de bank van lening 
in de Agnietenkapel 
(foto: samh)
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Toenemende armoede

In 1544 gaf keizer Karel V aan Jan Evangeliste de Alla-
die, koopman uit Piemonte, toestemming om voor een 
periode van tien jaar in Gouda een tafel van lening te 
houden. Hij woonde aan Oosthaven 1. Kennelijk hield hij 
zich niet aan de voorschriften, want in 1546 schreven de 
burgemeesters aan de keizer dat anderhalf jaar na op-
richting van de tafel van Jan Evangeliste veel inwoners 
verarmd en ‘verbijstert’ waren. Ja, dat zelfs kinderen 
goederen van hun ouders naar de lommerd brachten. Zij 
constateerden ‘dat de leenbank veel goede lieden had 
bedorven’ vanwege grote schulden en belening van door 
diefstal verkregen goederen die niet gelost werden. De 
magistraat verzocht om die redenen het octrooi te annu-
leren. En dat hielp, in 1555 kon Alladie zijn contract niet 
verlengen. Een aanvraag tot het openen van een bank 
voor een periode van twaalf jaar door ene Pieter Rubbatz 
werd in 1564 eveneens afgewezen.

Een nieuwe koers

Gaandeweg verstevigde het stadsbestuur zijn grip op de 
bankzaken. In 1583 werd bepaald ‘dat men den lombert 
ofte taeffelhouder van de leeninge binnen deser stede 
zall gebyeden nijemant anders tot superintendent voort 
meer te erkennen dan de stadt van der Goude noch 
d’exercitie van de taeffels van leeninge op te houden 
ten ware hij all vooren daer op mette stadt geaccordeert 
ende overcoemen ware…’. Alleen George Balliotis kreeg 
toestemming om een tafel van lening op te richten. Het 
octrooi werd meermalen verlengd, de laatste keer op 
verzoek van Johan Rochatis. Dit voorkwam niet dat er 
toch weer louche figuren als pandjesbaas opdoken. In 
1653 besloot de vroedschap het octrooi, dat in 1654 af-
liep, niet te verlengen, maar de Bank voor eigen rekening 
te gaan exploiteren. 
 
Naar de Agnietenkapel

Het stadsbestuur bestemde de leegstaande kapel van 
het 15e-eeuwse Agnietenklooster tot vestigingsplaats 

3. Ordonnantie van de Bank van Leening Der stad Gouda. Tot Gouda, 
gedruckt by Cornelis Dyvoort, Boekverkooper in ’t Verguld ABC, 
1654. Met een aanvulling uit 1664, samh, Archief Bank van Leening, 
inv.nr. 15.
4. Repertorium Synodale des Classis van Gouda 1574-1723, samh, Ar-
chief van de Classis Gouda, inv. nr. 59: 242v.

Agnietenkapel in zeer slechte staat, jaren zestig vorige eeuw (foto samh)

van de lommerd. Na de reformatie van 1572 bood het 
kerkgebouwtje onder meer onderdak aan lakenberei-
ders en tapijtwevers uit de Zuidelijke Nederlanden, die 
om hun protestantse geloof vervolgd werden. In 1631 
was het beschikbare oppervlak vergroot door het aan-
brengen van drie balklagen met vloeren. In plaats van de 
gotische vensters kwamen er op elke verdieping kleine 
raampjes, die net als de dakkapellen voor het nodige 
daglicht zorgden. 
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Nadat de kapel voor haar nieuwe bestemming was 
ingericht, verhuisden Rochatis en Balliotis met enkele 
personeelsleden van de Spieringstraat naar hun nieuwe 
onderkomen. Het stadsbestuur hoopte dat het nu ge-
daan was met alle ‘quade practijcken’. In 1654 opende 
de Bank haar deuren en verscheen er een verordening 
met de volgende inhoud:

Alsoo mijn Heeren van de Gerechten deser Stede, hoe 
langer hoe meer, door menichvuldige klachten der inwoon-
deren der voorschreven stede, zijn ondervindende vele 
quade practijken, die bye enige in ’t beleenen van de Pan-
den worden gepleecht: Soo is ‘t, dat de voornoemde Hee-
ren, met voorgaende advijs van de Heeren van de Vroet-
schap deser Stede, tot soulagement (troost, hulp) van 
den Armen, ende weringe van alle andere onbehoorlijcke 
woeckerije, hebben opgerecht een Huys van Leeninge, daer 
in de Gecommitteerde alle wercken-dagen sullen verschij-
nen ende sitten des Somers van den eerste Meert tot den 
eersten November van ’s morgens ten acht uyren tot elff 
uyren, ende des namiddaghs ven twee uyren tot vijf uyren; 
voor de vier Winter-Maenden, van den eersten November 
tot den eerste Meert, een uyr laeter voor de middagh te 
komen, ende des avonts een uyr vroechger uyt te schey-
den, ende op Hooghtijden, tot discretie (beslissing) van de 
Heeren Burgemeesteren, om te beleenen alle Panden, die 
alreede gebracht ende gelevert sullen worden…3

In 1655 benoemde het stadsbestuur oud-schepen 
 Johan Steenwijck als toezichthouder, tegen een jaar-
lijkse vergoeding van 300 gulden. Op 28 juni 1666 kocht 
de stad van Grietgen Gillis een naast de Bank gelegen 
 woning met erf ‘staende en gelegen in Agnieten kloos-
ter’ met een tuintje ervoor. Hier woonde lange tijd de 
kassier van de Bank. 

De Lommerd en de kerk

Het aannemen van rente voor geleend geld was vanouds 
bij veel kerkgenootschappen niet toegestaan. Geeste-
lijken die zich met deze praktijk bezighielden, werden 
uit hun ambt ontzet, leken van de communie geweerd of 
met excommunicatie bedreigd. Toch wist men het ver-
bod op talrijke manieren en plaatsen te ontduiken. Wel 

besteedde men in de 17e eeuw van regeringswege en in 
kerkvergaderingen aandacht aan deze kwestie. In 1658 
stuurden de Staten van Holland brieven aan de leenban-
ken van verschillende steden ‘om te onderzoeken of die 
zó waren ingericht als tot soulagement van de arme in-
gezetenen eenigszins doenlijk was’.
In Gouda worstelde de kerk zichtbaar met de omgang 
met de lommerds. In 1644 wist de Hervormde kerken-
raad niet hoe te handelen in de kwestie van de lom-
bardier Abraham van den Broeck. In de notulen van 13 
oktober 1644 staat dat genoemde Van den Broeck en 
zijn vrouw zonder opgaaf van reden niet aan het Heilig 
Avondmaal hadden deelgenomen. Daar de Synode ge-
bood om pandjesbazen van het H. Avondmaal te weren, 
vroeg men zich af ‘of men haer nu wederomme tot het H. 
Avontmael soude nodigen’ of de zaak op zijn beloop la-
ten. Drie dagen later viel het besluit dat Van den Broeck 
en zijn vrouw ‘niet genodicht, maer stille voor bij gegaen 
worden, vermits de E Synode de Lombardiers van den H. 
Avontmaele niet en willen toegelaten hebben’. De kwes-
tie werd aangehouden, kennelijk wist men er geen raad 
mee: ‘De saecke van den Lombardier blijft uijtgestelt 
tot ruijmer tydt ende beter gelegentheyt om te doen als 
boven’ (19 december 1644). Het overlijden van Van den 
Broeck in februari 1645 loste wat haar betreft het pro-
bleem op. Wel vroeg men zich af wat te doen als zijn we-
duwe de bank zou voortzetten. Na 1660 werd deelname 
aan de communie van mannelijke of vrouwelijke lombar-
den bij kerkelijke vergaderingen geleidelijk toegestaan.4 

 
De Bank van Lening te Gouda in de 19e eeuw

Over de geschiedenis van de Bank in de 18e eeuw is 
op basis van het archief niet veel te melden. De meest 
schokkende gebeurtenis was een inbraak, waarbij meer 
dan 2700 gulden werd buitgemaakt. De kassier moest 
voortaan de sleutel van de kluis mee naar huis nemen. 
Meer is er bekend over het reilen en zeilen van de Bank 
in de 19e eeuw. Net als veel andere steden ondervond 
Gouda in de eerste decennia de economische gevolgen 
van de Franse overheersing, die ook aan de Bank niet on-
gemerkt voorbijgingen. Hoewel stad en kerk alles in het 
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ter of zijn afgevaardigden zijn bevoegd zo nodig de verko-
pingen bij te wonen.
32. Zo lang het onderpand niet is verkocht kan het altijd 
worden afgelost, er zullen geen panden verkocht mogen 
worden, dan na verloop van 14 maanden nadat het is be-
legd en nadat aan de wettelijke bepalingen betreffende de 
waarborg der gouden en zilveren werken zal zijn voldaan.

Het vaste personeel van de Bank

Wie er zoal bij de Bank waren betrokken, al dan niet in 
vaste dienst, laat een rekening en verantwoording uit de 
periode 1 mei 1834 tot 30 april 1835 zien onder het kopje 
‘Jaarlijkse traktementen van de ambtenaren’:
Kassier 800 gulden; onderkassier 550; boekhouder 600; 
eerste bediende 325; tweede bediende 320; bediende zil-
verkamer 295; Mie Blom 104; Ponse Pensioen 400 (twee in-
brengsters); Bank en onkosten 375; aan de bedienden voor 
de telling 20; Bureau van Guarantie te Rotterdam 137,30; 
de makelaar Grendel 618,35; stadsomroeper en daggeld 
61,60; J. van Benthem, boekdrukker 216,15; diverse kleine 
onkosten 3,00, samen 7825,40. In 1861 voegde men aan 
het personeelsbestand nog een assistent-schrijver toe. 
Eerder was er al een vrouw aangesteld om de briefjes op 
de onderpanden te spelden. 

Inbrengsters

Een bijzondere taak was weggelegd voor de zogenaamde 
inbrengsters. In de 18e eeuw waren zij in verschillende 
steden actief, een Amsterdamse keur sprak in 1617 al 
van ‘makelaars en inbrengers’. Ze fungeerden als ‘tus-
senpersonen tussen de Bank van Lening en het publiek, 
door tegen een geldelijke vergoeding panden in de bank 
te brengen en weer daaruit lossen’. In Gouda solliciteer-
den alleen vrouwen naar die functie. Van hen werd uiter-
aard verlangd dat zij konden lezen, schrijven en rekenen. 
Na te zijn benoemd door de administratie van de Bank, 
werden zij na betaling van een borgsom van 200 gulden 
beëdigd. In geval van ‘overtreding of ontrouw’ kon de-
zelfde commissie hen schorsen of ontslaan. Hun huizen 
herkende men aan een uithangbordje, misschien met 

werk stelden om de ergste nood onder de arme bevol-
king te lenigen, wisten velen de weg naar de lommerd te 
vinden. Wat opvalt is het toenemend aantal gouden en 
zilveren voorwerpen dat ter belening werd aangeboden. 
In 1827 verscheen er een nieuw reglement. Enkele artike-
len daaruit geven een duidelijk inzicht in de organisatie:
1. De Bank van Lening binnen deze stad zal bij voortduring 
ten voordele van de stadskas in de daartoe van ouds be-
stemde lokalen worden gehouden
4. De opbrengsten van de Bank bestaan uit: de renten 
welke de beleners betalen en waaronder begrepen zijn al 
de vergoedingen waartoe de Bank, wegens administratie-
kosten en kosten van bewaren, kan gerechtigd zijn
20. Er worden geen onroerende goederen tot onderpand 
aangenomen of beleend, evenmin als obligaties, aandelen, 
sieraden en andere voorwerpen van religieuze herkomst, 
goederen die blijkbaar afkomstig zijn uit instellingen van 
liefdadigheid, militaire goederen en wapens, gereed-
schappen die bij de uitoefening van een ambacht behoren 
en goederen die voor minder dan 50 cent geschat worden.
21. In tijden dat er besmettelijke ziekten heersen worden 
kleding etc., welke de infectie kunnen overbrengen niet 
aangenomen, alvorens eerst gereinigd en van alle smetten 
gezuiverd te zijn.
30. Openbare verkopingen van bij de Bank verpande goe-
deren vinden om de twee maanden plaats. De burgemees-

Bank van lening Amsterdam: bewaarplanken (collectie: het Geheugen 
van Nederland)
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men de voorschriften. Via een in het oog vallende affi-
che werd bekendgemaakt ‘dat de Beleenbank voortaan 
panden van 50 tot 90 cent, 1 gulden, 1,25, 1,50 enz. tot 
6 gulden zal aannemen, voorts opklimmend met één gul-
den, terwijl het verder aan een ieder vrij staat de door 
hem opgenomen som bij gedeelten af te lossen’. Later in 
dat jaar ging het minimumtarief voor ingebrachte pan-
den (50 cent), zelfs omlaag tot 30 cent, ‘daar de mensen 
anders hun waren aanbieden in pandjeshuizen, wat na-
delig is voor de Beleen Bank’. De affiche was tevens be-
doeld om aan de Stadsbank meer bekendheid te geven.

Van servetten, borstrokken en bedlakens

De archiefmappen met correspondentie zijn goed ge-
vuld. Ze bevatten veel brieven van buiten Gouda met een 
verzoek om beleende panden terug te sturen. Daartoe 
sloot men een wissel in, met het verschuldigde bedrag 
plus rente. Het inpakken en verzenden was een tijdro-
vende bezigheid. De adressering moet de postbezorger 
wel eens raadselachtig zijn voorgekomen: ‘in de groot-
ten Bankvanleening in de toonningsteeg te Gouda’ (Sint 
Anthoniesteeg, destijds het adres van de Bank). Hierna 
volgen enkele voorbeelden, waarvan de eerste een geval 
van diefstal doet vermoeden: 

hetzelfde opschrift als dat in Leiden: ‘Gequalificeerd In-
brengster bij de Stads Bank van Leening’.

Ieder pand werd door hen nauwkeurig in boeken be-
schreven; de vergoeding varieerde van 3 tot 20 cent, al 
naar de waarde van het object. Berekenden zij te veel, 
dan wachtte hen een boete van 25 gulden, ten bate van 
de algemene armen van de stad. Behalve op zon- en 
feestdagen brachten zij de door hen beleende panden 
binnen 24 uur naar de Bank. Daar kon de kassier zo nodig 
de koffers, manden of dozen waarin de goederen werden 
afgeleverd, inspecteren. 

Door de gestage afname van het aantal beleende goe-
deren en de vestiging van hulpkantoren was de functie 
van inbrengster rond het begin van de 20e eeuw zo goed 
als verdwenen. In Gouda bleef er één vrouw, Agatha 
Groenendijk, tot de opheffing van de Bank als zodanig 
werkzaam. 

Maatregelen tegen woekeraars

Op 2 september 1849 kwam in de vergadering van de 
Commissie voor de Administratie een vanouds bekend 
verschijnsel aan de orde: ‘het meer en meer toenemen 
van zodanige personen, welke goederen tegen woeker-
renten in belening nemen, tot aanmerkelijke schade van 
diegenen welke daartoe hunnen toevlucht nemen’. Om 
deze ontwikkeling een halt toe te roepen, versoepelde 

Correspondentie Bank van lening (samh)
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Mijnheer,
Ik ben mitsdien zo vrij uE beleefd te verzoeken, waar-
door uE mij zeer zult verplichten, om eens na te zien 
of bij uE soms beleend is geworden een zilveren lepel, 
gemerkt achter op de steel met de letters J.W.K. en zoo 
dezelve soms uE later ter beleening wordt aangeboden, 
verzoek ik uE mij dan onmiddellijk dit te doen weten.
w.g. M.G. Sanders

In 1859 schreef M.G. Klaassen uit Schiedam dat hij op 11 
maart ‘een stel Tafel serfetten’ en een laken had beleend 
voor 6 gulden en op 19 maart twaalf bedlakens voor 12 
gulden. Op 26 maart nog eens bedlakens en hemden 
voor 18 gulden, bij elkaar 36 gulden. Hij zou dit graag op 
een zondag inlossen, omdat zijn werk niet toeliet dit in 
de week te doen.
Verzoeken om toezending van beleende panden kwa-
men uit alle windstreken, van Groningen tot Maastricht 
en van Den Haag tot Enschede, waaronder een aantal van 
militairen uit verschillende garnizoensplaatsen. Mogelijk 
waren er bij het passeren van Gouda goederen beleend 
om verdere reiskosten te kunnen betalen. Vanuit Schie-
dam verzocht iemand toezending van ‘een laake jas met 
een vluweel vest’, ondergoed bestaande uit twee hem-
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voorwerpen werden vóór iedere verkoping gekeurd door 
een bevoegde ‘controleur’. 

Op weg naar het einde

In 1898 kreeg de Commissie van Toezicht per brief van 
burgemeester en wethouders te horen dat het bij de Bank 
aanwezige kapitaal, eigendom van de gemeente, niet 
mocht inkrimpen. In de laatste dertien jaren bedroeg het 
verlies gemiddeld 267 gulden per jaar. De voornaamste 
oorzaak: vermindering van het aantal waardevolle pan-
den. Er verscheen een nieuw reglement, tevens het laat-
ste. De kassier mocht zich voortaan ‘directeur’ noemen, 
maar de werkwijze bleef nagenoeg onveranderd.

Een overzicht in het Gemeenteverslag van 1921 laat de 
volgende cijfers zien:

‘In het afgelopen jaar werden beleend 21.994 panden 
tegen 22.262 in 1920 voor een gezamenlijk voorschot 
van ƒ 52.732,30 tegen ƒ 52.293,35 in 1920. Gelost 
werden 21.924 panden tegen 22.279 in 1920, met een 
waarde van ƒ 50.449,20 tegen ƒ 50.152,45 in 1920. Ver-
kocht werden 300 panden tegen 245 in 1920, waarvan 
de opbrengst bedroeg ƒ 2.827,80 tegen ƒ 2.618,80 in 
1920. De rekening sloot met een verlies van ƒ 3.399,42 
tegen ƒ 3.338,95 in 1920. Het aanwezige kapitaal op 31 
december 1920 bedroeg ƒ 11.017,54.’

Het definitieve besluit tot opheffing van de bank van 
lening viel in de raadsvergadering van 22 augustus 1922. 
Een rapport van de Commissie van Toezicht toonde aan 
dat de bank niet meer aan haar doel beantwoordde. De 
oorspronkelijke opzet had veel van zijn waarde verloren, 
sinds de inwerkingtreding van de Pandhuiswet in 1910.5 

Daar men meende dat het niet langer verantwoord was 
om de forse tekorten van de bank steeds uit de gemeen-
tekas aan te zuiveren, werd de opheffing vastgesteld op 
1 januari 1923. De directeur en Commissie van Toezicht 
bleven nog enige tijd in dienst, om in overleg met het 
stadsbestuur de liquidatie te regelen.

Op de laatste dag dat er gelegenheid was tot belening 
(31 december 1923) waren er 1415 panden aanwezig, met 
een waarde van ƒ 5.322,20. De liquidatie duurde tot 1 
september 1924, waarna de nog aanwezige voorwerpen 

den, een onderbroek en twee ‘borstroke’. Het adres: 
‘Johan Christiejaa[n] Haan ten huyse van de weeduwe 
Mookhoek in Broesvelt in het paart zijn bek, Wijk C 622.’
In 1865 verzocht een vrouw die het beleenbriefje was 
kwijtgeraakt om teruggave van haar omslagdoek: ‘de 
kleur is een heele dikke wole doek, met een heel brune 
gront en aan de vier punten paars met een witte wolle 
draat er door en er zit een schortje om van dit goed, 
daar ik u een lapie van in de brief doet.’ Geloste panden 
werden verstuurd met de Algemeene Expeditie Onder-
neming Van Gend & Loos. 

Openbare verkoping van de panden

Om de twee maanden was er een openbare veiling waar 
het publiek de niet-ingeloste panden kon kopen. Datum 
en tijd werden door de stadsomroeper en via aanplak-
biljetten bekend gemaakt. Het publiek kreeg de dag 
ervoor, tussen half negen en half een, gelegenheid de 
goederen te bezichtigen. Onder de sieraden bevonden 
zich waardevolle stukken, waarvan sommige bezet met 
diamanten. Hieruit blijkt dat niet alleen onbemiddelde 
personen gebruik maakten van de Bank, maar dat ook 
beter gesitueerden weleens in geldnood verkeerden. Be-
kend is het liedje Mijnheer de baron is niet thuis waarbij 
de butler James zich verontschuldigt bij de schuldeisers 
die voor de deur staan: zijn werkgever is al wekenlang 
op expeditie naar de Noordpool. In werkelijkheid zit de 
baron in het bad, omdat zijn pantalon bij ‘ome Jan’ is. 
Handelaren in sieraden wisten de lommerds ook te vin-
den, zij lieten regelmatig van zich horen, zoals in 1850 de 
juwelier J. Harting, wonende aan de Heerengracht bij de 
Oude Leliestraat te Amsterdam. Hij zocht ‘voortdurend 
te koopen fyne diamanten, paarlen en gekleurde edelge-
steenten bij preferentie (voorkeur) ouderwetsch gezette 
brillanten en rozen’. De aangeboden zilveren en gouden 

5. De Pandhuiswet uit 1910 bevatte zestig artikelen met voorwaar-
den inzake pandbeleningen. In het Staatsblad 350 van 26 september 
2013 werd bekendgemaakt dat genoemde wet uit 1910 werd inge-
trokken. Op 1 juli 2014 verscheen er een nieuwe Pandhuiswet die de 
consument betere bescherming biedt
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in het openbaar werden verkocht. Na 270 jaar sloot de 
Goudse lommerd voorgoed haar deuren.

Blijvende maatschappelijke noodzaak

Historicus Van Deursen merkt op, ‘dat hoewel de lom-
bardier overal als een woekeraar werd beschouwd, de 
autoriteiten de banken van lening zagen als een maat-
schappelijke noodzaak tot gerief van de armen.’ 

Aanvankelijk kregen lombarden geen of weinig me-
dewerking van stad en kerk. Toch ontdekte men ook in 
Gouda hoe belangrijk de plaats was die de lommerd in-
nam onder de bevolking, hoewel malafide pandjesbazen 
en misbruik latent aanwezig bleven. Voor de goede orde 
ging het stadsbestuur zich in 1583 serieus met bank-
zaken bezighouden, hetgeen in 1654 resulteerde in de 
oprichting van een Stadsbank van lening. In de laatste 
decennia van de 19e eeuw leverde de Bank alleen nog 
verlies op, niet alleen in Gouda maar ook elders. Voor-
heen werd dit van het kapitaal afgeschreven, met stil-
zwijgende toestemming van de gemeenteraad die de re-
keningen goedkeurde. Zolang het door de gemeente in 
gebruik gegeven grondkapitaal niet al te zeer werd aan-
getast, bleven ingrijpende maatregelen achterwege. De 
Commissie van Toezicht en het bankpersoneel hoopten 
dat bezuinigingen en inkrimping van het aantal werkne-
mers het tij zouden doen keren. Het gewenste resultaat 
bleef echter uit.

Particuliere instellingen die waren opgericht door het 
departement Gouda van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen namen de taak van de bank van lening over, 
net als de Spaarbank en de Hulpbank.

Wie op internet zoekt, ziet dat het fenomeen ‘Bank 
van Lening’ anno 2017 nog springlevend is. Ook nu nog 
kan men te kust en te keur terecht bij talrijke geldver-
strekkers, zij het in een aan deze tijd aangepaste vorm.
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schreven over de grote Gouds-Rotterdamse 
geleerde Erasmus Gerritszoon. Hij kende al 
bij zijn leven een grote groep bewonderaars, 
ook in Gouda, waar een hechte vriendenkring 
van Bijbelse humanisten de herinnering aan 
Erasmus in ere hield en zich door hem liet 
inspireren. Zij streefden naar vernieuwing 
en zuivering van de kerkelijke boodschap 
door terug te keren naar de oorspronke-
lijke Bijbelteksten en andere geschriften. 
Die vriendenkring bestond uit voormalige 
medebroeders uit het klooster Steyn, maar 
ook personen die geen geestelijk ambt be-
kleedden, maakten er deel vanuit.1 Tot de 
laatste groep kan ook een medicus worden 
gerekend, die beschouwd mag worden als 
de belangrijkste schakel tussen Erasmus en 
Gouda wat betreft de doorwerking van diens 
ideeën op het kerkelijke en politieke klimaat 
in deze stad. Die arts, Reynier Aertszoon 
Snoy, schreef verschillende boeken, waarvan 
er een zo vaak werd herdrukt, dat met recht 
gesteld kan worden dat hij tot op de dag van 
vandaag de meest gelezen auteur is uit de 
Goudse geschiedenis. 

171

Reynier Snoy uit de slagschaduw van 
Erasmus

Paul H.A.M. Abels

goudana

1. K. Goudriaan, ‘The Gouda Circle of Humanists’, in: K. Goudriaan 
e.a. (eds.), Education and Learning in the Low Countries 1400-1600. 
Studies in Honour of Hilde de Ridder-Symoens (Brill’s Studies in Intel-
lectual History 123), Leiden 2004, p. 155-178.

Ruïne van het slot Zandenburg bij Veere, waar Reynier Snoy zijn Pa-
raphrases schreef. Op deze plek schreef Snoy in 1533 zijn Paraphrases.
(Collectie Geheugen van Nederland. KB Den Haag)
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Leven en werk

Voor het boek ter sprake komt eerst een portret van mr. 
Reynier Snoy, op basis van het relatief weinige wat over 
hem bekend is. Graag hadden we het niet alleen gela-
ten bij een portret in woorden, maar ook letterlijk een 
afbeelding van zijn gelaat getoond. Zo’n portret heeft 
inderdaad bestaan, in 1528 met zwarte en rode inkt ge-
tekend, toen hij 53 jaar oud zou zijn. Tekenaar was de 
beroemde schilder Jan Gossaert, die gerekend wordt tot 
de Vlaamse Primitieven. Nog in 1623 kon Utrechtenaar 
Arnout Buchelius melden dat hij het portret had gezien, 
maar sindsdien is het niet meer opgedoken.2 Geen kon-
terfeitsel dus van Snoy, maar wel nadere bijzonderheden 
over diens leven en werk. 

Als we afgaan op de aantekening van Buchelius moet 
Reynier rond 1475 geboren zijn en niet, zoals doorgaans 
wordt aangenomen, in 1477. Hij werd in Gouda gebo-
ren als zoon van Aert Snoy. Jacob Cool (Jacobus Bras-
sica), schrijver van een korte biografie van Snoy,3 weet te 
melden dat de kleine Reynier, hoewel afkomstig uit een 
voorname familie, aanvankelijk nauwelijks was te bewe-
gen tot goede schoolprestaties. Vandaar dat vader Aert 
hem voor de keuze stelde om zijn best te doen op school 
of het ambacht van hoefsmid te leren. Reynier koos voor 
het laatste, maar de lichamelijk zware arbeid waar zijn 
patroon hem op last van de vader mee opzadelde, deed 
hem snel tot inkeer komen. Vanaf dat moment zat het 
goed met zijn studiezin en wist de jonge Gouwenaar zich 
weldra op te werken tot een van de beste leerlingen op 
de Latijnse school. Een vervolgstudie aan de universiteit 
van Leuven, waar hij in 1496 als Reynerus filius Snoye de 
Gouda werd ingeschreven in de artesfaculteit,4 rondde 
hij ook met gemak af, waarna hij naar Italië trok om me-
dicijnen te studeren in Bologna. Daar trad hij ook op als 
docent en redenaar.5 Hij promoveerde in 1505.6

Op z’n laatst in 1506 was Snoy terug in zijn geboorte-
stad, waar hij een huis kocht aan de Lange Groenendaal 
(ter hoogte van nummer 44). Later zou hij daar en el-
ders in de stad nog meer onroerend goed aanschaffen.7 
Hieruit blijkt dat hij in goeden doen was. Daarom wekt 
het enige verbazing dat hij in hetzelfde jaar een aanstel-

2. M.W. Ainsworth (ed.), Jan Gossaert’s Renaissance. Man, myth, and 
sensual pleasures, New York, London 2010, p. 28, 79, 97 en 102.
3. C. Loos, Illustrium Germanicus scriptorum catalogus, Mainz 1582, en 
J. Brassica, ‘Vita Reneri Snoi Goudani, medicorum principis et ar-
chiatri’, in: R. Snoy, De rebus Batavicis libri xii, Frankfurt 1620, 2v-3v, 
I. Walvis, Beschrijving der stad Gouda, I, Gouda, Leiden 1713, p. 224-
249.
4. J. Wils, A. Schillings (eds.), Matricule de l’Université de Louvain, III, 
Brussel 1958, 132, nr. 63.
5. K. Goudriaan, ‘Fervente vroomheid in een bange tijd’, in: 
P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis, 
Hilversum 2002, p. 232. 
6. Goudriaan, ‘The Gouda Circle of Humanists’, p. 163.
7. samh: Apparaat Matthijs, Lange Groenendaal.
8. J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse Stad, As-
sen z.j. [1955], p. 23 en 424. Bik ontgaat het dat mr. Reynier Aertsz 
dezelfde persoon is als Reynier Snoy.
9. P.S. Allen (ed.), Opus Epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, I, 
Oxford 1906, briefnr. 190: brief van Erasmus aan Jacob Maurtisz, 
d.d. 2-4-1506.
10. Zie P.H.A.M. Abels, ‘Erasmus op de drukpers in Gouda’. Tidinge 
van die Goude 24, 2006, p. 183-185. Van deze gedichten verscheen 
dit jaar een vertaling, die is uitgebracht door het Erasmusgenoot-
schap, de Drukkerswerkplaats, het Historisch Platform Gouda en 
Gouda op Schrift, onder de titel U die hierlangs loopt sta stil en lees 
deze verzen.
11. Allen, Opus Epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, II, Oxford 
1910, briefnr. 458: brief van Snoy aan Erasmus, d.d. 1-9-1516.
12. Dit werk verscheen pas bijna een eeuw na Snoys overlijden, 
namelijk in 1620, in een uitgave verzorgd door Loos: Reneri Snoi 
Archiatri, De rebus Batavicis libri xiii, Frankfurt 1620. C. Maas, ‘Het 
gezicht van de geschiedschrijver: historiografisch persona bij Rei-
nier Snoy en Hadrianus Barlandus’. Nieuwsbrief Neolatinisten Ver-
eniging, Leiden 2008.
13. Goudriaan, ‘Fervente vroomheid’, p. 232.

ling voor drie jaar verwierf als stadsdokter, een voor zijn 
doen nederige post, tegen een bescheiden vergoeding 
van 4 pond per jaar. Goudriaan suggereert dat hij hier-
mee zijn welwillendheid wilde tonen aan zijn vaderstad. 
Dat het echter niet helemaal liefdewerk was, blijkt uit 
zijn pogingen salarisverhoging te krijgen bij opeenvol-
gende contractverleningen. Ook bedong hij in 1509 “een 
kindeken [kannetje] excijnsvrij [belastingvrij] bier ter 
weecke”. Een jaar later werd zijn werkterrein uitgebreid 
tot de zorg voor de arme en rijke zieken in het Catharina 
Gasthuis. In 1522 vervulde hij deze functie nog steeds. 
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Opnieuw werd het stadsbestuur toen geconfronteerd 
met een salariseis. Opmerkelijk is dat hij toen niet zelf, 
maar zijn echtgenote Aleyt op het stadhuis ontboden 
werd om tot een akkoord te komen.8 

Uit de bemoeienis van mevrouw Snoy met het trak-
tement van haar man zou afgeleid kunnen worden dat 
hij zichzelf minder bekommerde om het aardse slijk. 
Zeker is dat hij zich naast zijn medische werk volop be-
zighield met de letteren. Hij was een graag geziene gast 
in het net buiten Gouda gelegen klooster Steyn, niet al-
leen omdat hij ook daar medische zorg verleende aan 
de monniken, maar vooral ook omdat hij in de kring van 
Goudse humanisten gold als een begenadigd dichter en 
schrijver. Erasmus had het klooster weliswaar al in 1493 
voorgoed verlaten, maar blijkbaar heeft Snoy hem in de 
tijd daarvoor al persoonlijk leren kennen. Toen de grote 
geleerde in 1506 in Londen verbleef, liet hij immers heer 
Reinier [Snoy] van harte groeten en prees hij hem als “de 
arts, die andere sieraad onder de Hollandse letteren”.9

Van Snoy is een groot aantal onuitgegeven handschrif-
ten bekend, die blijk geven van een zeer brede belang-
stelling. Zo schreef hij gedichten, filosofische beschou-
wingen, theologische geschriften, een werk over de 
alchemie, over de geschiedenis en de oudheid. Erasmus 
kende dus het werk van Snoy en de waardering was we-
derzijds. Een opmerkelijke blijk daarvan is het initiatief 
van de Goudse arts om enkele jeugdgedichten van Eras-
mus te bundelen en te voorzien van een inleiding. Dit 
boekje, getiteld Silva Carminum, verscheen in 1513 bij 
de Goudse drukker Allaerdus Gauter.10 Drie jaar later liet 
Snoy Erasmus in een brief weten inmiddels veel materi-
aal verzameld te hebben om een Bataafse geschiedenis 
van Holland te schrijven, waarin hij als eerste de mythe 
trachtte te onderbouwen dat de Hollanders rechtstreek-
se afstammelingen waren van de Bataven.11 Overigens 
maakte hij daarbij dankbaar gebruik van het schriftelijke 
materiaal dat hun wederzijdse vriend Willem Hermansz 
in 1510 bij diens overlijden had nagelaten.12 Hoe groot de 
bewondering van Snoy voor Erasmus zou blijven, bleek 
in 1532, toen de Staten van Holland, bijeen in Gouda – 
mogelijk op aandringen van de arts – een ‘juweel’ (in 
de vorm van een geldbedrag van 240 rijksguldens) aan 

Erasmus schonk als waardering voor zijn werk. We mo-
gen Snoy volgens Goudriaan dan ook zien als een van de 
sleutelfiguren in de verspreiding van het Erasmiaans hu-
manisme.13

Naast zijn medische werk en zijn literaire activiteiten 
was Snoy ook politiek actief. Als telg uit een voornaam 
Gouds geslacht kwam hij in aanmerking voor regenten-
ambten. Vanaf kort na zijn terugkeer naar Gouda maak-
te hij deel uit van de vroedschap, het regentencollege 
dat het hoogste bestuursorgaan in de stad vormde. Op 
grond daarvan kon hij ook verkozen worden in uiteenlo-
pende stedelijke ambten. In 1510, 1512 en 1518 werd hij 
tot schepen gekozen in de schepenrechtbank – en sprak 
hij dus recht over Gouwenaren die een misstap hadden 
begaan – en in 1520 was hij tresorier (schatbewaarder) 
van Gouda. Vroedschapslid bleef hij tot zijn dood. 

Anoniem portret van een koopman van de hand van Jan Gossaert uit 
de periode dat hij ook een (verdwenen) portrettekening van Snoy maakte
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In 1524 zette Snoy een opmerkelijke stap, die hem 
veelvuldig buiten Gouda zou brengen. Hij verruilde zijn 
positie van stadsdokter voor een baan als lijfarts van 
Adolf van Bourgondië, markies van Veere (1489-1540), 
zoon van Anna van Borssele en Philips van Bourgondië. 
Mogelijk heeft Erasmus een rol gespeeld bij deze over-
gang, aangezien hij in nauw contact stond met deze 
adellijke familie.14 Geregeld bevond Snoy zich vanaf dat 
moment aan de zijde van Adolf, vooral in diens kasteel 
Zandenburg, nabij het Zeeuwse Veere. Ook deze keus 
lijkt niet louter ingegeven te zijn geweest door een pro-
fessionele uitdaging als medicus, maar zeker ook door de 
mogelijkheid hiermee in contact te komen met een kring 
van humanistisch georiënteerde geleerden en kunste-
naars waarmee de markies zich omringde. Een van hen 
was de schilder Jan Gossaert, die het eerdergenoemde 
portret van Snoy vervaardigde. 

Zijn nieuwe baan bracht Snoy ook in hofkringen en in 
het buitenland. Tot twee keer toe werd hij door Keizer 
Karel V op een diplomatieke missie uitgezonden, de eer-
ste keer naar koning Christiaan II van Denemarken en la-
ter nog een keer naar het hof van koning Jacobus IV van 
Schotland.

Het lijkt erop dat de arts niet voortdurend in Zeeuwse 
kringen verbleef, maar een deel van zijn tijd ook in Gou-
da doorbracht. Daar bleef hij immers lid van de Vroed-
schap. Na beëindiging van zijn dienstverband bij Adolf 
van Bourgondië, in 1533, keerde Snoy dan ook definitief 
naar Gouda terug. Hij lijkt daar niet meer als medicus 
actief te zijn geweest, maar zou zijn aandacht volledig 
gericht hebben op het schrijven. Op 1 augustus 1537 
overleed Snoy, toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Hij 
liet zijn vrouw Aleyt en ten minste twee dochters, Aleida 
en Maria,15 achter. Beide zussen zouden intreden in het 
Margarethaconvent in Gouda. Aan dit klooster lieten hun 
ouders ook een grote som geld na, ten behoeve van de 
inrichting van een ziekenzaal.16

De Paraphrases van Snoygoudanus

De grootste nalatenschap van Reinier Snoy aan de we-
reld is echter een Latijnstalig theologisch werk, getiteld 

Psalterium Davidicum Paraphrasibus. 
Het idee voor dit commentaar op 
de psalmen van David kwam in hem 
op toen hij door omstandigheden 
een aantal maanden achtereen bij 
zijn broodheer Adolf van Bourgondië 
op Zandenburg moest verblijven als 
gevolg van een dijkdoorbraak. Op 2 
november 1532 was Duiveland weer 
eens grootdeels overspoeld, waar-
door polders drooggemaakt moes-
ten worden. Ook Adolf repte zich 
naar Zeeland om zijn gebied te red-
den. Hij kwam net voor Pasen 1533 
aan en onder zijn persoonlijke lei-
ding werd de polder Vierbannen met 
man en macht drooggemalen, een 
klus die met Pinksteren kon worden 
afgerond.17 Van Snoy, die zich in het 
verleden toch ook bemoeid had met 
de waterhuishouding rond zijn geboortestad Gouda,18 
werden blijkbaar geen inspanningen op dit vlak ver-
wacht. Hij kon immers in alle rust werken aan zijn boek, 
zodat hij het manuscript op 29 mei 1533 kon afronden. 
Twee jaar later, in 1535, verscheen het voor het eerst in 
druk bij de Antwerpse drukker Michiel Hillen van Hoo-
chstraten.

Met zijn Bijbels humanistisch getinte commentaren op 
de psalmen wist Snoy aan te haken bij een grote behoef-
te van dat moment onder geletterde Europeanen om de 
Bijbel te interpreteren en terug te brengen tot de kern. 
In dit werk zien wij de Erasmiaans-humanistische drie-
deling terug van de innerlijke strijd van een christen: be-
sef van zondigheid, toenemende deugdzaamheid en een 
eeuwig leven in volkomenheid.19 Het schrijven van der-
gelijke werken was in die dagen niet zonder risico, maar 
Snoy bleef kennelijk binnen de grenzen van wat binnen 
de rooms-katholieke kerk aanvaardbaar werd gevonden, 
want het werk werd niet op de index geplaatst. Hij lijkt 
ook niet geporteerd te zijn geweest van meer radicale 
ideeën, gelet op zijn geschrift Antilutherus. Dialogus su-
per doctrina Lutherana, waarin hij zich keerde tegen deze 

Portrettekening van Adolf van 
Bourgondië, Markies van Veere, die 
Reynier Snoy als lijfarts had in de 
periode 1524-1533.
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Duitse reformator. Dit werkje zou nog tijdens zijn leven 
gedrukt zijn in Gouda, maar er zijn geen exemplaren van 
bekend.20

De eerste druk van de Paraphrases werd al snel gevolgd 
door vele andere edities. Blijkbaar voorzag de Goudse 
arts met zijn theologische beschouwing in een grote be-
hoefte, die zich uitstrekte tot ver buiten de grenzen van 
de Nederlanden. Dat hij zijn boek schreef in geleerden-
Latijn, de lingua franca van heel geletterd Europa, droeg 
hier zeker toe bij. Wat opvalt aan de in totaal 39 edities 
die Bob en Maria Emilie de Graaf in 1968 wisten te trace-
ren, is dat er geen enkele editie van de persen kwam in 
de Noordelijke Nederlanden.21 Gouwenaar Snoy, wiens 
naam en afkomst gaandeweg op de titelpagina’s samen-
smolten tot ‘Reynier Snoygoudanus’, heeft dus hoofd-
zakelijk een katholiek publiek elders in Europa weten te 
bereiken. 

Veelzeggend in dit verband is ook dat er nooit een 
Nederlandse vertaling van de Paraphrases is versche-
nen, maar wel een Spaanse en een Duitse. De Spaanse 
vertaling, gemaakt op kosten van een Spaanse edelman, 
verscheen al in 1555 bij Joannes Steels in Antwerpen on-
der de titel Psalterio de David con las Paraphrases y bre-
ves declaraciones de Raynerio Snoy Goudano.22 In Duits-
land maakte Nicolaus Hug Landenburger een vertaling. 
Hij noemt Snoy “ein hochberümpter Artzt”, die tussen 
zijn drukke werkzaamheden door de tijd wist te vinden 
om ook de ziel van de mens te genezen. Deze Duits-

Titelpagina van de editie van de Paraphrases van Snoygoudanus uit 
1554, gedrukt in Lyon.(foto:auteur)

14. P.Blom e.a. (red.), Borsele, Bourgondië, Oranje. Heren en markiezen 
van Veere en Vlissingen 1400-1700, Hilversum 2009, p. 181.
15. B. & M.E. de Graaf, Doctor Reynerus Snoygoudanus ca. 1477-1st Au-
gust 1537. Bibliographies of Dutch Humanists, II, Nieuwkoop 1968, 
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talige versie van de Paraphrases, met als titel 
Kurze catholische Erklaerung des ganzen Psal-
ters Davids, verscheen voor het eerst in 1566 
bij de drukker Fanciscus Behen in Mainz. Een 
herdruk volgde in 1644 bij Johann Landorth in 
het Zwitserse Sankt-Gallen. Verder werd een 
zevental psalmcommentaren van Snoy in 1621 
door Joachim Meichel opgenomen in zijn Kurtze 
Erklerung der siben Bueßpsalmen Gebettsweiß, 
gedrukt in München.

Waarde

De vele edities van de Paraphrases laten zien 
dat het geen zeldzaam werk is. Geregeld wor-
den er dan ook exemplaren op veilingen te 
koop aangeboden. Veelal zijn dat edities uit 
het midden van de zestiende eeuw, die dan 
van de hand gaan voor prijzen tussen de 250 
en 400 euro. Het exemplaar dat de auteur de-
zes wist te bemachtigen is de editie die in 1554 
in Lyon verscheen. Bijzonder daaraan is, naast 
het puntgave perkamenten bandje, dat er twee 
gravures zijn meegebonden (van David en de 
Kruisiging) en er met oude hand een korte bi-
ografische schets van Snoy op het schutblad is 
geschreven. Minder geslaagd is dat een vorige 
eigenaar met rode inkt het titelblad en enkele 
pagina’s van het voorwoord heeft ‘gerubri-
ceerd’ en van commentaar in de marge heeft 
voorzien. Dit soort details kunnen een boekje 
meer of juist minder waarde geven en zijn dus 
mede bepalend voor de prijs. De allervroegste 
edities van de Paraphrases zijn zeldzamer en 
brengen altijd meer op. De laatste, 18e-eeuwse 
uitgaven zijn daarentegen op internet te vinden 
voor een bedrag rond de 60 euro. Het meest 
zeldzaam en kostbaar zijn echter de Duitse 
vertalingen, waarvoor bedragen van boven de 
1000 euro gevraagd worden. 

Handgeschreven aantekeningen over Snoy in de editie van de Paraphrases uit 1554. 
(foto:auteur)
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“Wil jij een Gouwe Verhaal over mij gaan maken? Tja, ik 
ben een echte Goudse. Ik heb ook belangstelling voor 
geschiedenis. Maar of ik nou zo veel bijzonders te vertel-
len heb? Een kind of een kruiwagen; we zien wel wat er 
van komt. Het woord ‘verhaal’ spreekt me aan. Als kind 
hield ik ervan dat mijn moeder vertelde over haar jeugd 
in het tolhuis aan de Goejanverwelledijk. Zelf vertel ik 
regelmatig over de Tweede Wereldoorlog aan leerlingen 
van groep 8 in het basisonderwijs.”

100% Gouds

“Ik ben een geboren en getogen Goudse: Dirkje Adri-
ana van Vliet, geboren op 13 oktober 1930 op Naaier-
straat 15. Van Vliet is een bekende naam in Gouda. Voor 
een deel is het familie. De grootvader van Kik van Vliet 
bijvoorbeeld was een neef van mijn vader. Maar neem 
nou de slagers Van Vliet, die zijn weer geen familie. Aan  
vaderskant bestond de familie uit tuinders, mensen die 
groenten telen. Ik denk dat mijn betovergrootvader daar 
al mee begonnen is. Grootvader Dirk van Vliet had tuinen 
aan de Bosweg en aan de Eerste Kade. Ik heb begrepen 
dat opoe Adriana van Vliet-van Eijk begonnen is met de 
groentewinkel. Toen woonden ze al op de Naaierstraat, 
waar opa Van Vliet het huis op nummer H’25 had ge-
kocht. Later werd dat omgenummerd tot Naaierstraat 
15. Ik ben er geboren en getogen. Het was geen grote 
familie. Zelf was ik enigst kind. 
Opa van vaderskant was al voor mijn geboorte overleden 

Dicky ten Bergen (foto: Gert Jan Jansen)

Naaierstraat rond 1900 (foto: collectie hvdg)

gouwe verhalen

Dicky ten Bergen-van Vliet 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

 Dicky ten Bergen-van Vliet  (1930)
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kwam uit Voorschoten. Haar ouderlijk huis stond aan 
‘de Dijk’, Goejanverwelledijk 7, het tolhuis aan de oude 
Haastrechtse brug. Dat was in 1902 nieuwgebouwd. 
Opa Ouwersloot was tolgaarder en brugwachter. De ge-
meente Gouda heeft die tol tot na de oorlog in stand  
gehouden. Als kind vond ik het wel leuk dat ik als in-
woner van Gouda geen tol hoefde te betalen, maar mijn 
vriendin Adri uit Polsbroekerdam wel. Opa Ouwersloot 
kwam in 1929 alleen te staan, werd afgekeurd en vertrok 
van de Dijk. Hij ging op Naaierstraat 13 wonen, samen 
met zijn jongste dochter, mijn tante Marie. Dat was het 
bovenhuis van Naaierstraat 14, een pand dat mijn vader 
in 1930 had gekocht. 

Vanwege het traplopen verhuisden opa en tante Marie 
in 1935 naar een benedenwoning aan de Crabethstraat, 
maar toen tante Marie naar Utrecht vertrok , ging opa 
in pension bij de familie Van der Steen op de Fluwelen-
singel. Hij woonde daar tijdens een van de bombarde-
menten op Gouda. De volgende morgen ging ik er met 
mijn moeder naartoe, maar hij was gelukkig ongedeerd. 
Tante Marie kwam terug naar Gouda en ging met haar 
man en met opa op Turfmarkt 42 wonen. Daar werd 
mijn nichtje Sonja geboren. Het was een beetje of ik een 
zusje had gekregen. Met mijn moeder liep ik vaak naar 

en oma van moederskant ook, maar opoe van Vliet en 
opa Ouwersloot zag ik bijna dagelijks.”

Van Vliet

“Ik weet dat grootvader Dirk van Vliet en grootmoeder 
Adriana van Eijk na hun trouwen in 1881 aan de Karnemelk 
sloot kwamen te wonen in het pand, waar het station werd 
gevestigd van het Schoonhoofse spoortje, op Karnemelk- 
sloot R 289. 

Later kocht opa Van Vliet het huis aan de Naaierstraat. 
Daar werd mijn vader, Hermanus van Vliet, in 1887  
geboren. Zelf weet ik niet beter dan dat grootmoeder 
– ik noemde haar opoe - als weduwe op Turfmarkt 94 
woonde, tegenover de Trappenbrug. Je zou denken: dat 
is wonen ‘op stand’, maar je moest er naar een ‘poep-
doos’ buiten. Op maandag, als moeder de was deed, 
stond 

opoe bij ons in de winkel. Het was een ondernemen-
de vrouw die tegelijk grote bescheidenheid uitstraal-
de. Zij sprak mij aan met U, en als ik daar iets van zei,  
antwoordde ze ‘Wat moet ik dan zeggen? Jìj?’ Toen ze 
voor haar verjaardag een halslintje kreeg, zoals dat toen 
in de mode was, durfde ze het niet te dragen, bang dat 
het te ‘groos’ zou zijn. In de avond zat ze urenlang bij 
een klein lampje te schemeren. Ik was zestien toen ze in 
de bedstee overleed. Opoe stond opgebaard in de achter 
kamer. 1947 kende een van de heetste junimaanden van 
de eeuw. Koeling was er niet, dus het was erg onaan-
genaam. Dominee Korevaar zei tegen mijn ouders: ‘Nu 
staan jullie op de voorste rij’. De kist moest door het 
raam naar buiten. Waar nu één voordeur is, zaten er toen 
twee: een voor de benedenwoning en een voor de bo-
venwoning. Haar dood werd nog ‘aangezegd’, zoals dat 
heette. Aanzeggers of doodbidders, getooid met hoge 
hoed, zwart pak en zwarte handschoenen, gingen langs 
elk huis aan de Turfmarkt en de Naaierstraat.”

Ouwersloot

“Mijn moeder heette Maartje Ouwersloot. Ze was de 
oudste van vijf kinderen; ook Gouds, maar haar vader 

1905 De negenjarige Maartje Ouwersloot bij het tolhuis bij Haastrecht-
se brug Goejanverwelledijk (collectie Ten Bergen-van Vliet)
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Vaststaat dat de Naaierstraat meerdere groentewinkels 
kende. Je had -naast de winkel van mijn ouders - Van 
Wijk, van Loon en Van de Draai. Verder Koppendraaier, 
in het later afgebroken pothuisje op Naaierstraat 1, die 
groente en vis verkocht. Hij wordt genoemd in het her-
denkingsboekje van C. Oudshoorn 50 jaren Coöperatieve 
Tuiniersvereniging Gouda en Omstreken, omdat hij ‘zijn 
winst graag omzette in ‘klare’, maar een stem had als 
een visvrouw’.”

Jeugd aan de Naaierstraat

“Ik was kind in een hervormd gezin, dat in de Sint-Jan 
ter kerke ging. De klokken van de Sint-Jan hebben voor 
mij grote betekenis. Begonnen die te luiden, dan moest 
je in de benen. Met een gevoel van verbondenheid ging 
je op weg vanuit de Naaierstraat. Met die straat was iets 
bijzonders. Aan de ene kant was tot 1954 een gracht, die 
liep van de Gouwe via Achter de Vismarkt en de Naaier-
straat naar de Turfmarkt. Toch stonden er aan die kant 
wel huizen. Normaal heeft de ene kant van een straat 
even huisnummers en de andere kant oneven nummers, 
maar aan de Naaierstraat zijn de huizen doorlopend 
genummerd. Vanaf de hoek van de Groenendaal tot de 
Turfmarkt loopt het op van 1 tot en met 26. Dan gaat 

de Oude Begraafplaats, naar het graf van haar moeder.  
Op zondag voer het pontje bij de Garenspinnerij niet, 
dan moest je voor mijn gevoel een eind omlopen. Toen 
opa Ouwersloot in februari 1945 overleed, moesten we 
allemaal lopend naar de begraafplaats. Mijn ooms Dirk 
en Jan, die in Amsterdam woonden, is het gelukt om met 
de fiets heen en terug te rijden. Oom Jan had in Amster-
dam naam gemaakt als kunstschilder. Zoek maar eens 
‘Jan Ouwersloot’ op internet. Hij heeft ook ijsgezichten 
geschilderd, waarvan ik denk dat ze een Gouds land-
schap tonen.”

Vader en moeder

“Na de lagere school ging mijn vader, hij werd Manus 
genoemd, vanzelfsprekend op de tuin werken. In de 
avonduren leerde hij door en haalde zo het tuinbouw 
diploma. Hij kreeg het aanbod om hoofd van de gemeen-
telijke stadstuinen te worden. Dat moest hij afzeggen, 
want zijn vader kon hem niet missen op de tuin en in 
de winkel. Ik weet niet precies hoe de splitsing van de 
 tuinen en de groentezaak tot stand is gekomen. Moest 
mijn vader kiezen of had hij geen zin in dat ‘gewroet in de  
aarde’? Vast staat dat de tuinen in 1927 verkocht zijn 
aan de gemeente, die er huizen wilde bouwen. Mijn  
vader en moeder waren in 1922 getrouwd. Ze gingen 
toen bij de winkel aan de Naaierstraat wonen. Opoe en 
opa van Vliet gingen op zichzelf wonen. De groentezaak 
op de Naaierstraat is tot 1965 open gebleven. Vader 
was toen al bijna tachtig. Mijn man, Ben ten Bergen, 
heeft foto’s gemaakt, vlak voordat de winkel dichtging. 
Mijn moeder overleed twee jaar later; vader in 1983 in  
verpleeghuis De Riethoek.

Mijn vader had het nooit over de Naaierstraat. Hij 
noemde het Groentemarkt. In het boek van Scheygrond 
heb ik gelezen dat de tuinders daar eeuwenlang hun 
groenten per schuit en schouw aanvoerden. Ik heb dat 
niet meegemaakt. Vader vertelde dat de groente vanaf 
de veiling aan de Houtmansgracht op handkarren werd 
aangevoerd. Misschien is het niet toevallig dat Polder-
vaart op de hoek van de Naaierstraat en de Turfmarkt 
gevestigd was, een bedrijf dat handkarren verhuurde. 

1965 groentewinkel bijna dicht ( collectie Ten Bergen-van Vliet)
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was mijn beste vriendin. Andere speelgenoten waren 
Koosje Manschot, Bennie Reparon en Joop van Wijk.  
Eigenlijk was het hele stuk tussen de Groenendaal en de 
Turfmarkt ons speelterrein, inclusief de steegjes daar-
tussen. Verstoppertje spelen ging heel goed. In onze 
tuin achter nummer 15 stond een schuur die drie deuren 
had, ook één naar de steeg die over de zijl was gebouwd 
die ooit van de Naaierstraat naar de Gouwe liep. Wij  
hadden het ook over ‘de zijl’. Later is dat de Arie  
Kerssensteeg genoemd. Wij spraken ook van het Duvel-
spoortje. Dan bedoelden we de drie stegen tussen Turf-
markt en Groenendaal. De derde deur leidde naar - wat 
wij noemden - het Jodenplein, achter de synagoge. Soms 
maakten gemeentewerklieden daar gebruik van om bij 
een put te komen die dan gebaggerd werd. Naast ver-
stoppertje deden we vaak touwtjespringen, boksprin-
gen of lessie (tikkertje). In het huisje in de tuin konden 
we ziekenhuisje spelen. In de winter was het schaatsen 
of ‘schotsjevaren’, wat niet eenvoudig was met al die  
bruggen. Dan bleef je soms hangen op het brugdek.  
Bovendien werden er wakken in stand gehouden.

Heel belangrijk voor ons was gebouw Daniël. Het was 
de buut bij het verstoppertje spelen. Daniël was een 
verenigingsgebouw met diverse zalen. Je ging naar bin-
nen via het portiek op Naaierstraat 2a. Daar woonde Van 

het aan de overkant ‘terug’, oplopend tot 32. Over het  
water van de Naaierstraat lagen misschien wel 10 brug-
gen. Sommige leidden naar huizen op de Naaierstraat, 
zoals naar Van der Post op nummer 30, andere zorgden 
voor toegang naar winkels aan de Markt en de Hoog-
straat. Zo kwam je bijvoorbeeld bij de damesmodezaak 
van Van Danzig uit of bij Albert Heijn. Naar Cabout was 
een ophaalbrug. 

Ik ben meerdere keren in het water van de Naaierstraat 
gevallen. Het dempen van het water in 1954 heb ik ook 
meegemaakt. Dat is echt niet op verzoek van de bewo-
ners gegaan, omdat het zo zou stinken. Ik weet dat mijn 
vader zat te mopperen, maar protest aantekenen kwam 
toen niet bij de mensen op. De hele Naaierstraat werd 
elke week door de bewoners zelf geboend. Het schu-
ren heb ik ook nog meegemaakt. De omroeper kwam 
dan langs: ‘Hedenochtend om 10 uren zal er geschuurd 
worden.’ Het water kwam dan vaak het huis binnen. Ik 
weet ook nog dat de lantaarnopsteker langskwam op de  
Naaierstraat. Op vrijdagavond zag je de joden langslopen 
om naar de synagoge aan de Turfmarkt te gaan. Het Is-
raëlitisch Huis aan de Oosthaven was trouwens een klant 
van mijn vader. Bij het bezorgen ging ik wel eens mee.

Ik had dus als kind al veel contact met joden. Mijn 
buurmeisje, Jeanne van Zelm van Naaierstraat 13, 

1950 ca. Naaierstraat  vanaf Tevecoopbrug (collectie HVDG) 1933 ouderlijk gezin (collectie Ten Bergen-van Vliet)



181

Ti
di

ng
e 

20
16

thuis aan mijn moeder die net de tafel gedekt had ‘Ko-
men ze dit nu allemaal weghalen?’ In het begin viel het 
mee, maar later werden de maatregelen van de Duit-
sers erger. Bepaalde straatnamen in Gouda werden  
veranderd, bijvoorbeeld de Da Costakade werd Javakade 
en de Koningin Wilhelminaweg Surinameweg. ’s Avonds 
was er geen verlichting en daardoor zijn er mensen het 
water in gelopen, zoals buurman Van der Post. Duits 
werd als vak verplicht op de lagere school, ik dacht vanaf 
de vierde klas. Meester Douwe Albeda probeerde dat 
te saboteren door elke keer op bladzijde 1 te beginnen, 
waardoor we niet verder kwamen dan ‘Saffran macht den 
Kuchen gelb’. 

Omdat wij een groentezaak hadden, heb ik niet echt 
honger geleden, maar het werd wel eenzijdiger. Vlees, 
eieren of melk kwamen nauwelijks meer op tafel. Bij mijn 
schoolvriendin in Polsbroek kon ik wel eens ‘vol’ eten. 
Om te stoken maakte mijn vader gebruik van allerlei 
spullen die in ons pakhuis lagen opgeslagen. Anderen 
gingen bomen rooien. Zelfs de badhokjes van het zwem-
bad aan de Houtmanskade verdwenen. De eerste jaren 
heb ik het HBS-schoolgebouw aan de Martenssingel niet 
van binnen gezien. De Duitsers hadden het in beslag ge-
nomen. De onderbouw kreeg les aan de Nieuwehaven, 
in een rooms-katholieke muloschool. In 1948 behoorde 
ik tot de groep leerlingen die voor het eerst weer echt 
examen moest doen. 

Naast school zat ik op padvinderij, om precies te zijn 
op het npg, het Nederlands Padvindsters Gilde. Dat 
kwam bijeen op de zolder boven de Waag. Ik vond het 
daar heerlijk, omdat ik in contact kwam met leeftijdge-
noten. Het was een warme vriendenclub, lange tijd geleid 
door Mieke Steensma, de verzetsstrijdster. In de oorlog 
werd de padvinderij vanwege zijn Engelse oorsprong  
verboden. Later ben ik zelf leidster geweest. Toen 
kwamen we bijeen in de oude ambachtsschool aan het  
Paradijs.Ik denk dat ik in die tijd ook op catechisatie zat. 
Dat werd gegeven door ds. Huls. Op zaterdagavond ging 
je daarvoor naar een gebouw, waarvan de ingang op de 
Bogen lag, dat helemaal doorliep tot aan de Kleine Kerk 
aan de Peperstraat. In 1951 heb ik belijdenis gedaan.”

Es, de conciërge. De grote zaal had een gevel aan de 
Lange Groenendaal, waar nu tearoom Van de Berg zit.  
Daniël had ook een piano. Ik kwam er om te zingen bij 
Hosanna; eerst bij het kinderkoor, later bij het dames-
koor. Nog weer later kwam ik in Daniël als lid van het 
meisjesverbond cjvf, de Christelijke Jonge Vrouwen  
Federatie. In de oorlog zat ik op de meisjesvereniging 
van de Hervormde kerk, die bijeenkwam in gebouw  
Calvijn, in het Admiraalshuis aan de Turfmarkt.”

School en oorlog

“Ik ging naar de neutrale kleuterschool aan de Groene-
weg, tegenwoordig de Casimirschool. Mijn lagere school 
stond aan de Groenendaal, de Groen van Prinsterer-
school.

In 1943 ging ik naar de Rijks-hbs, die toen 400  
leerlingen had. Voor een middelbare school van pro-
testants-christelijke signatuur moest je destijds naar 
Alphen aan den Rijn. De oorlog is een periode die waar 
ik regelmatig aan denk. Bij de Duitse inval was ik negen 
jaar; bij de bevrijding veertien. Vaak vertel ik leerlingen 
van groep acht over die tijd. Ik weet nog hoe teleur- 
gesteld iedereen was toen generaal Winkelman bekend 
maakte dat Nederland zich had overgegeven. Ik vroeg 

1943 Gr. van Prinstererschool met meester L. Albeda (collectie Ten Ber-
gen-van Vliet)
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Westhaven en Weijer aan de Gouwe, waren niet enthou-
siast. Als er iets op was, kon je dat niet even bij een col-
lega lenen. Het mooie van die plek aan de Kleiweg was, 
dat je alle bijzondere intochten meemaakte. Je zag hoge 
gasten naar de Sint-Jan gaan, zoals president Tubman 
van Liberia of koning Gustaaf-Adolf van Zweden.”

Apotheek Rond aan de Kleiweg 

“Terwijl ik altijd had gezegd onderwijzeres te willen 
worden, had ik na het eindexamen genoeg van school. 
Geld verdienen, sprak me meer aan. Dat ging niet van-
zelf. Ik kon uiteindelijk terecht als leerling-apothekers-
assistente bij Apotheek Rond aan de Kleiweg, ik dacht 
op nummer 78, waar nu Kiki-Shoes zit. Destijds werd 
de opleiding niet in schoolverband gedaan, maar door 
de apotheker zelf. Je kreeg les van hem in scheikunde,  
Latijn en plantkunde en daar moest je voor betalen. In 
mei 1950 behaalde ik het diploma. Het was een lande-
lijk examen, dat werd afgenomen in Leiden. Daarna ging 
ik echt werken bij apotheek Rond, eerst voor halve da-
gen, later hele dagen, dat wil zeggen 48 uur per week. 
Daarvoor kreeg je het mooie bedrag van 110 gulden per 
maand netto. Je kon er niet van op kamers wonen. We 
maakten in die tijd nog veel medicijnen zelf, dus je had 
een grote verantwoordelijkheid. Een fout kon het leven 
van een patiënt in gevaar brengen. Ze zeggen wel eens 
dat ik een ‘pietje-precies’ ben. Dat zat er misschien van 
nature wel in, maar bij het werk in de apotheek was het 
vereist. 

Apotheek Rond had zich vrij gevestigd in Gouda, om-
dat er qua inwonertal ruimte was. In het begin was dat 
lastig, want de bestaande apotheken, Grendel aan de 
Lange Tiendeweg en de Prins Hendrikstraat, Paris aan de 

1950 apotheek Rond aan de Kleiweg .jpg (collectie Ten Bergen-van Vliet)

1955 stadhuis (collectie Ten Bergen-van Vliet)
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Trouwen

“In die tijd heb ik Ben ten Bergen leren kennen. Hij kwam 
uit de Achterhoek, uit Neede, waar zijn vader hoofd van 
de school was. Zijn vader had een baan in de Randstad 
gezocht, zodat het voor de kinderen gemakkelijker was 
om te studeren. Ben deed rechten in Leiden. Op 21 juni 
1955 ben ik getrouwd. Het was in de apotheekbranche 
niet verplicht om als getrouwde vrouw te stoppen met 
werken, maar ik deed het wel. De verantwoordelijkheid 
drukte wel op me.We hebben in Gouda op drie plaatsen 
gewoond. We begonnen in het huis van mijn ouders aan 
de Naaierstraat. Daar was ruimte genoeg. We moesten 
20 gulden huur per maand betalen om te wennen aan 
het idee dat wonen geld kost. Ben moest als ambtenaar 
op het Ministerie van Sociale Zaken toestemming vragen 
om in Gouda te wonen. Vergoeding van reiskosten voor 
woon-werkverkeer moest nog worden uitgevonden.

De eerste periode van ons huwelijk is overschaduwd 
door de komst van een kindje, waarvan bij de geboorte 
duidelijk was dat het niet lang zou leven. Daarna kregen 
we drie mooie zonen, waarvan er twee –met hun gezin – 
in Gouda wonen. 

Natuurlijk wilden we als jong gezin een eigen huis, 
maar na de oorlog was de woningnood groot. Je kon wel 
een huis kopen, maar dan had je nog geen toestemming 
van de gemeente om er te wonen. Om te verhuizen naar 
de De la Reylaan 17 hadden we de connectie nodig van 
Piet Nievelt, aannemer en makelaar. We woonden toen al 
vijf jaar, inmiddels met onze oudste zoon, aan de Naai-
erstraat. Het nieuwe huis had twee nadelen. In de straat 
woonden verder alleen gezinnen, waarvan de kinderen 
al groot of vertrokken waren. Aan de achterkant was het 
Spaardersbad en dat zorgde voor geluid van enthousi-
aste zwemmers, van de morgen tot de avond. 

Via het netwerk dat Ben had opgebouwd, kwamen we 
in 1975 op het spoor van het huis aan de Abel Tasman-
laan. Daar woon ik nu veertig jaar, steeds tot genoegen. 
Voor de twee oudste jongens, Hans en Harmen, maakte 
de verhuizing weinig uit, want ze bleven op dezelfde 
school. Voor Paul was dat de vraag. We besloten hem 

op de Julianaschool te laten zitten, waarvan onze nieuwe 
overbuurman, Kors Pater, hoofd was.”

Het gezin

“De rolverdeling was zoals toen gebruikelijk. Ben ging 
naar zijn werk in Den Haag en zat daarnaast in allerlei 
besturen. Hij was secretaris van het cns-schoolbestuur, 
de Christelijk Nationale Scholen, penningmeester van de 
Protestants Christelijke Ouderen Bond, diaken van de 
Sint-Jan en ouderling-kerkvoogd van de Pauluskerk. Als 
pasgetrouwde vrouw richtte ik me volledig op het gezin, 
het huis en de kinderen. Werk dat geen naam heeft, werd 
later gezegd. In Den Haag deed ik de driejarige cursus 
Theologische Vorming voor gemeenteleden, uitgaande 
van de Nederlands Hervormde kerk. Daardoor kon ik 
later de cursus Jodendom volgen. Het jodendom heeft 
altijd veel betekend in ons leven. Het diploma werd uit-
gereikt door de Israëlische ambassadeur, Yossi Gal. We 
zijn ook in Israël geweest. Nog steeds ben ik verbijsterd 
wanneer ik me voor ogen stel wat de Holocaust concreet 
heeft ingehouden. 

Ben was inspirator voor de verdieping in de geschie-
denis. Ja, ik ben Goudoloog! Samen zijn we ook het pad 
van het stamboomonderzoek opgegaan. Heel grappig 
was dat op een achterneef van Ben stuitten die ook in 
Gouda bleken te wonen: Chris Matthijs, nota bene mijn 
leraar natuurkunde op de hbs. Zijn vader was commies in 
Rekken, een dorp aan de grens met Duitsland en zo ie-
mand wordt nog wel eens overgeplaatst. Zodoende was 
Ben hem uit het oog verloren. In Gouda is hij bekend als 
dr. C.J. Matthijs, je weet wel, van het repertorium van 
 Matthijs, het handgeschreven overzicht van vorige  
bewoners van panden in de Goudse binnenstad. De 
stamboom van Van Vliet hoefden we niet meer te maken, 
want dat had ‘ome Ru’, al gedaan, de heer A.R. van de 
Putte, een van de oprichters van Die Goude, een vriend 
van vader.
Op een bepaald moment - de jongens waren al behoor-
lijk groot – liet ik bij overbuurman ds. Quartel vallen dat 
ik wel iets wilde doen buiten het huishouden. ‘Daar weet 
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ik wel wat op’, zei hij. Al gauw was ik secretaris van een 
nieuwe Goudse afdeling van de ncvb, de Nederlandse 
Christen Vrouwen Bond, later overgegaan in Passage. 
De bijeenkomsten waren in De Veste aan het eind van 
de Ridder van Catsweg. Nog steeds ben ik actief in dat 
verband. 

De jongens gingen de deur uit, trouwden, en we kre-
gen kleinkinderen. Ben is in 2008 overleden, 79 jaar oud. 
Het ging al eerder achteruit met hem. Hij begon alles te 
vergeten. Hij ging wandelen en wist dan niet meer waar 
hij zijn moest. Een tijdje is hij in verpleeghuis Bloemen-

1980 25 jaar getrouwd (collectie Ten Bergen-van Vliet)

daal geweest. Een moeilijke tijd. Ondertussen is mijn 
wereld een stuk kleiner geworden. Ik heb nooit auto  
gereden, dus toen ik alleen bleef, was ik aangewezen op 
de fiets. Dat heb ik mijn leven lang met plezier gedaan. 
Maar sinds het gevoel voor evenwicht wel eens stokt, 
durf ik niet meer. Wandelen doe ik wel. Met nordic wal-
kingstokken gaat dat prima. Maar denk nou niet dat ik 
hier zielig zit te zijn. De kinderen vergeten me niet. Met 
de iPad en met Skype heb ik regelmatig contact met de 
kleinkinderen over de hele wereld. Ik voel me bevoor-
recht door alles wat op mijn weg komt.”
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jaarlijkse boekenbeurs
26 november organiseren Die Goude, Gouda op Schrift, 
Stichting Open Monumentendag Gouda en het Gouds 
Antiquariaat de jaarlijkse Boekenbeurs van 11.00 tot 16.00 
uur in het oude Stadhuis op de Markt.
 
lezingen 2016
28 november: Ronald van der Wal
Geschiedenis van veiligheid en politie in Gouda
De lezing wordt voorafgegaan door de prijsuitreiking in 
het kader van de Verhalenwedstijd Voorouders. 

lezingen 2017
30 januari:  Ad van Liempt
Na de bevrijding – de loodzware jaren 1945-1950

AgendaAuteurs

Henny van Dolder-de Wit is redactielid van de 
Tidinge en zeer actief in historisch onderzoek van 
Gouda.

Thea van Wordragen is voormalig bestuurslid van 
Die Goude. Zij is secretaris van de Stichting Vrienden 
van Archief en Librije te Gouda

Marcel van Dasselaar is archeoloog, bestuurslid van 
de Archeologische Vereniging Golda en
medewerker voor de rubriek  ‘Ondergronds’.

Paul Abels is historicus en redacteur van dit tijd-
schrift.

Gert Jan Jansen is vicevoorzitter van Die Goude en 
hoofdredacteur van de Nieuwsbrief. Tevens is hij 
medewerker voor de rubriek ‘Gouwe Verhalen’
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Sint-Nicolaas in Gouda tijdens de oorlogsjaren 1940-1945
Thea van Wordragen en Henny van Dolder-de Wit

De opgraving in het koor van de Sint-Janskerk
Marcel van Dasselaar 

De Lommerd of Bank van Lening in Gouda. 
Henny van Dolder

Reynier Snoy uit de slagschaduw van Erasmus
Paul Abels

Gouwe Verhalen: Dicky ten Bergen-van Vliet
Gert-Jan Jansen
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