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Van de redactie

Voor we iets vertellen over de inhoud van dit eerste num-
mer van 2017, willen we al iets kwijt over nummer twee. 
Het zal een themanummer worden geheel gewijd aan de 
geschiedenis van de protestantse kerken in Gouda. Aan-
leiding is het feit dat het dit jaar 500 jaar geleden is dat 
de Duitse monnik Maarten Luther met 95 stellingen aan 
de deur van de slotkapel in Wittenberg de aanzet gaf tot 
de Reformatie. Het bleef niet bij één kerkscheuring. In de 
loop der eeuwen ontstonden vele protestantse kerken 
van uiteenlopende signatuur. In Gouda kwam de Sint-Jan 
in handen van de calvinistisch-gereformeerden, maar er 
ontstonden ook talrijke kleinere geloofsgemeenschap-
pen.

In dit uitgebreide themanummer komen verschillen-
de van deze kerken aan de orde, zoals de Lutherse, de 
Doopsgezinde en de Evangelische kerken.

Deze eerste Tidinge van het jaar is weer een afwisse-
lend geheel geworden. In omgekeerde volgorde: Gert Jan 
Jansen doet in zijn rubriek ‘Gouwe Verhalen’ verslag van 
zijn gesprek met de bekende Goudse arts Han Bik, de 
‘jonge’ dokter. 

Paul Abels beschrijft in zijn serie ‘Goudana’ kijkkasten 
met prachtige plaatjes van Gouda van de hand van de 
Duitse graveur Georg Balthasar Probst. 

Henny van Dolder vertelt het droevige verhaal van de 
Goudse organist Joachim Hess die op zeer hoge leeftijd 
nog om zijn geld moest smeken.

Erik Kooistra probeert een verklaring te vinden voor de 
naamgeving van Klein Amerika.

De overgang van Koudasfalt naar GOUDasfalt is bij ie-
dereen wel bekend, maar de geschiedenis van het bedrijf 
Koudasfalt is nog niet beschreven. Eveline van der Hulst 
onthult een deel van de historie van deze onderneming 
aan de hand van de jaarverslagen die zich in het Streek-
archief bevinden.

En we beginnen met het verslag van Tanja Wassenberg 
over haar onderzoek van het wonderlijke leven van de 
Goudse patriot Jacobus Blauw, die niet alleen in Gouda 
maar ook nationaal en zelfs internationaal in roerige tij-
den zeer afwisselende banen vervulde.

Paul van Horssen

Portret van J. Blauw, Jacques-Louis David (1795), Londen-National Gal-
lery (https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jacques-louis-david-
portrait-of-jacobus-blauw)
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Een grillige carrière in woelige tijden: de 
loopbaan van Jacobus Blauw (1759-1829) 

Tanja Wassenberg

Op 28 december 1776 vinden we op een voc-
schip de zeventienjarige uit Gouda afkom-
stige Jacobus Blauw. Een jongeman van 
goede afkomst die, met een aanstelling als 
advocaat op zak, was ingescheept voor de 
lange reis naar Batavia. Met dit grote avon-
tuur begon de carrière van Jacobus Blauw: 
van piepjonge advocaat in Batavia naar hoge 
diplomatieke en politieke functies in Neder-
land, Italië en Frankrijk. Hij stond in deze 
scharnierperiode zeker niet aan de zijlijn toe 
te kijken; Jacobus Blauw was zowel een be-
langrijke getuige als een medespeler, soms 
in een belangrijke rol, soms in een bijrol, 
maar altijd betrokken bij de maatschappe-
lijke en politieke veranderingen die zich in 
dit tijdvak afspeelden.

Een belangrijke nalatenschap

Blauw is geen onbekende in de geschiedschrijving en er 
is hem al van alles toegedicht door tijdgenoten en latere 
historici. Meestal verguisd om zijn opvliegend karakter, 
maar geroemd om zijn belezenheid en intelligentie. Dit 
artikel gaat niet in op wat anderen over hem hebben ge-
schreven; de nadruk ligt op het begin van zijn carrière 
en zijn werkzaamheden in en voor Gouda. Jacobus Blauw 

verdient het ook om eindelijk in het voetlicht geplaatst 
te worden. Door zijn nalatenschap kan het nog relatief 
onontgonnen onderzoeksgebied van het Patriotse ge-
dachtengoed en de transnationale ideeënvorming in de 
Franse Tijd beter in beeld gebracht kan worden. Blauw 
heeft daaraan meegeholpen door het een en ander aan 
correspondentie na te laten; brieven aan zijn vrienden 
(onder wie Johan Valckenaer en Samuel Iperusz. Wise-
lius), correspondentie die hij voerde als buitenlands 
 gezant en de ongeveer vijftienhonderd brieven die hij 

 Portret van J. Blauw op bord, naar een schilderij van Jacques-Louis Da-
vid 1795 (Londen-National Gallery Shop)
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kost te komen. Gouverneur-generaal G.W. van Imhoff 
(1705-1750) had flink uitgehaald over de kwaliteit, de 
kennis en de ervaring van de meeste mensen.5 Hij vond 
ze absoluut onbekwaam om als advocaat op te treden.6 
Hij stelde daarom voor om jaarlijks een aantal advocaten 
uit Nederland te halen en hen ruim te belonen met een 
maandelijkse vergoeding van 60 gulden.7 

Jacobus zag dan ook voldoende perspectieven om zich 
als advocaat te vestigen en hij vroeg in december 1778 
vrijburgerschap aan. Vrijburgerschap wil zeggen dat men 
uit dienst van de voc trad om zich als zelfstandig onder-
nemer te vestigen. Vaak gebeurde dat pas na tientallen 
jaren. Jacobus was er snel bij, want hij had nog een re-
den om in de kolonies te blijven en dat was de in Batavia 
geboren Henrica van der Polder (1763-1847).8 In 1779 
trouwden ze, maar het uitbreken van de Vierde Engelse 

vanuit Parijs schreef aan mr. J. Enschedé voor de Opregte 
Haarlemsche Courant. In de brieven gaf hij zijn mening 
over de samenleving, de verwachtingen die hij koesterde 
en de ambities die hij nastreefde. Daarmee zijn ze van 
onschatbare waarde als bron voor de ideeëngeschiede-
nis van deze periode.

Een kortstondige carrière in Indië

Jacobus groeide samen met zijn vijf zusjes op in Gouda, 
waar hun vader Pieter Blauw (1723-1777) als predikant 
aan de Sint-Janskerk verbonden was. Hun moeder Jo-
hanna Veeris (1722-1769) hield het huishouden draai-
ende en was regentes van het Heilige Geestweeshuis.1 

Jacobus bezocht de Latijnse school in Gouda, maar 
maakte het laatste jaar af in Delft.2 Na het behalen van 
zijn diploma vertrok hij naar Leiden om rechten te stu-
deren. Als zeventienjarige studeerde hij af bij professor 
D.G. van de Keessel, met de dissertatie Selecta quaedam 
juris civilis controversi capita.3 Twee maanden later zette 
hij zijn eerste carrièrestappen. 

Jacobus Blauw behoorde tot het Hollandse patriciaat, 
met familieleden in de advocatuur, medische weten-
schap, kunst, cultuur en het kerkelijk gezag. Als mees-
ter in de rechten had hij goede vooruitzichten en met 
het brede netwerk van zijn vader leek zijn carrière be-
slist. Toch maakte Jacobus in 1776 de keuze om Gouda 
te verlaten voor een gevaarlijke bootreis naar Batavia.4 

Binnen het justitieel apparaat op Java waren toen vol-
doende carrièremogelijkheden om als advocaat aan de 

1. samh, inv.nr. 076.627.
2. samh, inv.nr. 183.15. Archief Delft, archiefnr. 124, inv.nr. 67. In-
schrijving Jacobus Blauw d.d. 31-08-1774, inschrijfnr. 205.
3. Universiteit Leiden, index candidatorum, inv.nr. asf 403. Disser-
tatie: inv.nr. 239E6:15, 31-10-1776. 
4. M.R. Perrin-Chevrier, ‘Le fond de l’affaire Blaauw’ in Annales his-
toriques de la Révolution française, nr. 262 (1985), p. 510-526. 
5. Nationaal Archief (hierna: NA), 1.10.01.01, inv.nr. 2043, p. 99.
6. NA, 1.11.01.01, inv.nr. 2043, p. 99.
7. NA, 1.10.01.01, inv.nr. 2043, p. 100.
8. NA, 1.04.02, inv.nr. 6639, vrijboek folio 15; inschrijving december 
1778, folio 16; inschrijving december 1779.

Proefschrift J. Blauw 1776 (Universiteit Leiden)
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ken en het ordelijk gebruik van de kerk. In 1784 kreeg 
Jacobus samen met Jan Couperus de opdracht om een 
algemene onderhoudsinspectie van de Sint-Jan uit te 
voeren.18 

De kerkinspectie was de laatste grote klus van Blauw, 
want op 17 januari 1785 werd zijn terugtreden aangekon-
digd.19 Het is aannemelijk dat Jacobus te veel in beslag 
werd genomen door zijn werkzaamheden bij de schut-
terij en zijn deelname aan de provinciale vergaderingen 

Westhaven 62 (foto: Nico J.Boerboom)

Oorlog (1780-1784) gooide roet in het eten. Jacobus wist 
met zijn vrouw en haar familie nog net met het laatste 
konvooi voc-schepen naar Europa terug te zeilen.9 Het 
voc-konvooi waarop Jacobus met zijn familie meevoer, 
moest uitwijken naar Cádiz waar de schepen op 8 juni 
1781 aanmeerden.10 Op enig moment, waarschijnlijk eind 
november 1781, wist het gezelschap per koets en schuit 
Gouda te bereiken.

Gouda als oefenterrein

Spoedig na zijn terugkeer kocht Jacobus het pand West-
haven 62. Zo trad Blauw toe tot de gegoede burgerij van 
Gouda: als meester in de rechten, met een vader als pre-
dikant, en met een huis aan een van de betere grachten 
van de stad. Daar kwam nog bij dat hij ‘goed’ getrouwd 
was, wat zijn financiële positie nog versterkte. 11 

Jacobus beschikte nu over een solide basis om aan zijn 
carrière te werken en zijn sluimerende liberale en patri-
ottische gedachten in acties om te zetten.

Jacobus werd in 1783 benoemd tot kerkmeester van 
de Sint-Janskerk.12 Voor families die nog niet tot de poli-
tieke elite waren doorgedrongen bood het kerkmeester-
schap een alternatieve machtspositie. De onbezoldigde 
functie van kerkmeester was geen kerkelijke maar een 
overheidsfunctie en daardoor ook een goede opstap 
naar een zetel in het stadsbestuur. Het dagelijks omgaan 
met macht en autoriteit op lokaal niveau was voor Jaco-
bus dan ook een perfect oefenterrein voor zijn latere rol 
in de nationale en internationale politiek.13 Op 14 april 
1783 was Jacobus Blauw aanwezig in de kerkvoogdenka-
mer van de Sint-Janskerk om daar officieel benoemd te 
worden als kerkmeester.14 De installatie gebeurde onder 
de beloften van ‘onderlinge harmonie en vriendschap’.15 
Om die harmonie en vriendschap tussen de kerkmees-
ters in stand te houden, werd na de tweewekelijkse ver-
gadering gezamenlijk ‘de pot verteerd’ met een lunch in 
De Doelen aan de Tiendeweg.16 

Met welke taken de kerkmeesters zich bezig moesten 
houden was in de resolutie van 1776 duidelijk omschre-
ven.17 De kerkmeesters vormden in feite het algemeen 
bestuur, verantwoordelijk voor financiën, facilitaire za-
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van vrijkorpsen in Leiden, Leidschendam en Amsterdam. 
Toch kwam hij in 1786 weer terug in het kerkbestuur, al 
was dat slechts van korte duur. Bovendien volgde hij in 
dat jaar de overleden heer P.L. Schippers op als lid van 
het stadsbestuur.20 

 Spotprent op een patriot (met onderschrift in dichtvorm) 1784 (samh)

9. Nederlands Indisch plakkaatboek (nip), dl. 10, 11-09-1781, p. 535-
536.
10. Huygens instituut; reizen 8063.2, 8069.2, 8067.3, 8070.4, 8066.6, 
8064,1
11. samh, toegangsnr. AC59, inv.nr. 140, 010V en gda-NT 1813, gaan-
der 40e/80e penning Gouda 1782 p. 010v. Aankoop woonhuis voor 
2.722 gulden.
12. samh, AC 01, oag, inv.nr. 448-449. Lijsten van de heeren van de 
regeeringe der stad Gouda sedert 1600, gedrukt in 1705 en aangevuld 
tot 1792 resp. 1805. 2 banden. Hij was kerkmeester in 1783-1784,1786-
1787.
13. samh 0001.5038, ‘calandier van de ordinaris besoignes daer op 
de heeren burgermeesteren der stad Goude jaerlijcks te letten heb-
ben’, 1750. Registen ampten, officiern en bedieningen waarbij vaste trac-
tementen en emolumenten werden aangetoont, zooals dezelve zijn op-
gegeeven; waarop die voor zijn gereguleerd en welke recognitie daarvan 
aan de stad moet worden betaald. Ook hier komt ‘kerkmeester’ niet 
op voor. De rentmeester van de kerk ontving een vaste vergoeding 
van 280 gulden per jaar. samh, AC 01, oag, inv.nr. 448-449.
14. samh, H.A. van Dolder, ‘De kerkmeesters in 1776: wie waren zij 
en wat deden zij?’, in [idem] Kerkblad voor hervormd Gouda, jaargang 
2, no. 15, 22-07-1983.
15. samh, 0566.7, p. 53-54.
16. samh, archiefnr. 0566.46, Memorie van resolutien aangaande de 
Sint Jans kerk binnen Gouda en van principaalste zaaken, bij heeren 
kerkmeesteren in deze en administratie en opzigt over de gemelde kerk, 
van tijd tot tijd, gade te slaan en te observeren. Gouda 1776, 3 en H.A. 
van Dolder, 1983.
17. samh, 0566.46.
18. samh, 0566.7, 89.
19. samh, 0566.7, 94-95. Hij was afwezig op 19 januari ,15 maart 1784 
en14 januari 1785.
20. samh, 0566.7, 140. Vanaf januari 1786 is hij aanwezig bij de ver-
gaderingen ter vervanging van De Lange van Wijngaarden. samh, 
0001.5038, ‘calandier van de ordinaris besoignes daer op de heeren 
burgermeesteren der stad Goude jaerlijcks te letten hebben’, 1750. 
Lijst geformeert bij haar Ed.Gr. Mog. Commissarissen omme daaruijt 
een quohier zoo voor ’t amptgeld, als den twee honderdste penning te 
kunnen worden gearresteerd, bestaande in seeven colommen hieronder 
gespecificeerd in de 18e julij 1752. Hieruit blijkt dat de achtentwintig 
raadsleden ieder 1000 gulden ontvangen en vrijgesteld zijn van de 
200ste penning.

Voorvechter van democratie

Jacobus kwam direct in aanraking met de benoeming 
van burgers in bepaalde ambten en dat zal voor de jonge 
 patriot koren op zijn molen zijn geweest. De patriotten-
beweging was goed beschouwd verdeeld in twee stro-
mingen. Enerzijds waren er de geestverwanten van Johan 
de Witt, voornamelijk onder de oude regenten-aristo-
cratie die de stadhouder al jarenlang vijandig gezind 
was. Daarnaast was er een groep van democratische en 
meestal ontwikkelde en welgestelde burgers. Zij hadden 
geen aandeel in de regering, stonden open voor nieuwe 
denkbeelden en hadden volksinvloed voor ogen. Blauw 
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ontpopte zich tot een openlijke voorvechter van demo-
cratie en volksinvloed en werd een fanatiek tegenstander 
van wat hij ‘baantjesjagers’ noemde. Ook was hij in zijn 
jeugdige onbezonnenheid niet bang om in de vergade-
ringen zijn mede stadsbestuurders openlijk te verwijten 
dat ze te veel uit eigenbelang handelden. 

“hetgeen eenige regenten in deze zaak konde heb-
ben maar alleen zig te moete bepaalen tot deeze zeer 
eenvoudige vraag of het beter voor de algemeene 
belangens der ingezetene zijn zoude dat hunne regen-
ten door menigvuldige ampten verrijkt wierden dan 
wel dat zij geen andere posten bekleeden als welke zij 
behoorlijk konde waarneemen? [….] de eenigen waar-

borg vond die het vertrouwen der ingezetenen konde 
verzekeren namenlijk dat hunne algemeene belangens 
boven de bijzondere belangens der regenten verkoozen 
werden.” 21

Grillige patriotse carrièreladder

In 1786 zette Jacobus Blauw nog een stap omhoog op 
de maatschappelijke ladder toen hij werd benoemd tot 
gecommitteerde adjunct van de ‘dagvaart’. Op deze 
vergaderingen van de provincies en de Staten-Generaal 
kwamen de deelnemers bijeen na een schriftelijke uit-
nodiging, die dagvaarding werd genoemd. Alsof Jacobus 

C. van Waard, Zaal met 35 schutters in verschillende monteringen (Amsterdam-Rijksmuseum)
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21. samh, inv.nr. 0001-034, vroedschap, 08-01-1787 
22. S. Schama, Patriotten en bevrijders; schutterijen (oorspronkelijke 
stadswachten) die in de jaren tachtig werden samengevoegd met de 
meer militante burgercompanieën tot vrijkorpsen, p. 114-117.
23. O. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers reside-
rende in het buitenland, 1584-1810 (Den Haag 1976), p. 36-37.
24. J. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-
1795 (Nijmegen 2003), p. 449.
25. S. Schama, Patriotten en bevrijders, p. 226-227.
26. S. Schama, Patriotten en bevrijders, p. 228-229.
27. O. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers residerende in het bui-
tenland, 36. Zie tevens: J. de Jong, Naamlijst van Boeken; Boekzaal der 
geleerde wereld, 1815. Deel I, blz. 510. Willem van Irhoven van Dam 
(1760 - 802 was advocaat en de auteur van Brieven van Candidus.
28. J. Rosendaal, , Bataven!, p. 449-450.
29. S. Schama, Patriotten en bevrijders, p. 197.
30. O. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers residerende in het 
buitenland. Vermelding dat Blauw was benoemd. Casper Meyer 
was consul te Bordeaux en van 1795-1798, Bataafs gezant te Parijs. 
 Minister plenipotentiaris betekent zoveel als zaakgelastigde van de 
regering, p. 37.

het nog niet druk genoeg had, werd hij in 1786 benoemd 
als kapitein van de schutterij van de Westhaven, een jaar 
later gevolgd door een benoeming als kolonel van de ge-
hele schutterij.22 Toen Jacobus toetrad als kapitein, stond 
de schutterij op de drempel van ingrijpende veranderin-
gen. De schutterij was geheel verouderd. Jacobus en de 
andere officieren werkten aan een nieuw reglement dat 
passend zou moeten zijn aan de nieuwe inzichten op het 
punt van de burgerbewapening. In het hele land schoten 
vrijkorpsen ofwel burgers die zich geroepen voelden om 
de eigen stad te verdedigen, als paddenstoelen uit de 
grond. Gouda bleef daarbij niet achter, maar het animo 
om soldaatje te spelen was hier niet groot. 

De loopbaan van Blauw zat in de lift, maar de aanhou-
ding van prinses Wilhelmina op 28 juni 1787 veroorzaak-
te een carrièrebreuk. In Gouda braken woelige tijden 
aan. De spanningen tussen de patriotten en de orangis-
ten liepen op, met als hoogtepunt de grote onlusten en 
plunderingen in de nacht van 17 op 18 september 1787, 
waarbij meer dan tweehonderd panden werden geplun-
derd en vernield. Op dat moment was Blauw echter al 
vertrokken. Zijn vlucht als kolonel van het vrijkorps werd 

hem niet in dank afgenomen. Met die smet ging hij voor 
altijd de geschiedenisboeken in. Met de inval van de 
Pruisen, die de macht van de stadhouder kwamen her-
stellen, werd Blauw uit de stadsraad en de schutterij 
gezet. Hij bracht enkele maanden in ballingschap door 
totdat hij in 1788 als ambteloos burger terug kon keren 
en zich in Leiden vestigde.

Gezant van de revolutie

In november 1793 trad Jacobus toe tot het Nationaal Re-
volutionair Comité in ’s-Hertogenbosch.23 Het comité 
beschouwde zichzelf als de kern van een voorlopige re-
volutionaire regering, mede omdat het steuntoezegging 
van de Fransen had gekregen.24 In de complexe situatie 
waarin stadhouder Willem V te maken had met opstandi-
ge Bataven in eigen land, met strijdlustige Fransen en te-
rugtrekkende Engelsen op het buitenlandse toneel, ge-
voegd bij de miserabele toestand van de staatsfinanciën, 
kon hij niets anders doen dan met de Fransen om tafel 
gaan zitten.25 Als de Fransen met Willem V in zee gingen, 
zou het Bossche comité haar kansen om een regering te 
vormen kwijtraken.26 Om elk misverstand over de wil van 
het comité uit de weg te ruimen, werd Blauw samen met 
Irhoven van Dam naar het Franse bestuur gestuurd om 
de zaak van de Nederlandse revolutionairen te beplei-
ten.27 Zij moesten het Franse bestuur duidelijk maken 
dat de prinsgezinde afgevaardigden geen recht hadden 
om namens het Nederlandse volk te onderhandelen.28 De 
onderhandelingen verliepen moeizaam en het al weinig 
bevredigende gesprek werd voortijdig afgebroken.29

Vervolgens werd Blauw in 1795 samen met Casper 
Meyer als gezant van het Bataafse Comité Révolutionair 
wederom naar Parijs gezonden. Blauw leefde in de ver-
wachting daar van grote betekenis te kunnen zijn. Daar-
om verkoos hij een gezantschapspost boven een zetel in 
de eerste Nationale Vergadering. Helaas een verkeerde 
keuze, want de Franse regering beschouwde de Hollan-
ders als een soort inferieure agenten.30 Blauw had echter 
de houding aangenomen van een representant van een 
grote mogendheid. Zijn relatie met de Franse minister 
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twee verwikkeld in een complex politiek spel met het 
gevolg dat Meyer oneervol werd ontslagen. Blauw werd 
weggepromoveerd en kreeg een diplomatieke post in 
Wenen aangeboden. Door de politieke woelingen werd 
zijn benoeming nooit bekrachtigd door het Weense hof. 
Blauw keerde Wenen gedesillusioneerd de rug toe om 
zich voorgoed in Parijs te vestigen.

Slechte tijden

Henrica en Jacobus leefden al jaren niet meer samen en 
in 1799 besloten ze een einde aan hun huwelijk te ma-
ken. Het huis in Gouda werd verkocht en Henrica ver-

van Buitenlandse Zaken werd zelfs zo vijandig dat Parijs 
om zijn overplaatsing vroeg.31 

Vanaf 1796 tot 1797 was hij achtereenvolgens diplo-
matiek gezant te Venetië, Genua en Sardinië.32 Ondanks 
een rijkelijke vergoeding van 12.000 gulden per jaar 
en een jaarlijkse onkostenvergoeding van 3000 gulden 
beviel het Blauw helemaal niet in Italië.33 Hij had juist 
zijn ontslag aangevraagd toen hij uit Gouda het aanbod 
kreeg om zitting te nemen in de Tweede Nationale Ver-
gadering.34 Een positie die hij na lang wikken en wegen 
accepteerde. De Bataafse regering stuurde Meyer en 
Blauw daarna opnieuw als gezanten naar Parijs om met 
de Franse regering te onderhandelen. Daar raakten de 

J.J.R. De Wetstein Pfister, De aanhouding van Prinses Wilhelmina  aan de Goejanverwellesluis (Nederlandsche schoolplaten van J.B. Wolters 1927)
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G. Kockers, Zitting Eerste Nationale Vergadering in Den Haag (Amster-
dam-Rijksmuseum)

31. Molhuysen, Het Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 

p. 115.
32. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers residerende in het buiten-
land, p. 37.
33. Goudasche Courant, 20-8-1796.
34. J.W. Klein, ‘Jacobus Blauw. Een Goudse patriot en politicus in de 
Bataafs Franse tijd’, p. 37-45, in: Schatkamer 19 (2005). 
35. M.R. Perrin-Chevrier, ‘Le fond de l’affaire Blaauw’ in: Annales 
historiques de la Révolution française, 262, (1985), p. 510-526.
36. Koninklijke Bibliotheek (KB). Correspondentie tussen mr. J. 
Blauw en mr. J. Valckenaer, Leidse inventarissen; collectie Luzac, 
inv.nr. 5105203. 
37. KB, inv.nr. 5105203, brief van J. Blauw aan G. van Kooten te Am-
sterdam d.d. 20-11-1811. Waarom Angeline naar Engeland ging is 
nog onbekend in deze fase van mijn onderzoek.
38. De ca. 1500 brieven van Jacobus Blauw zijn in het bezit van 
 Museum Enschedé. De collectie is in beheer bij het Noord-Hol-
lands Archief te Haarlem.

trok naar Lille om daar een nieuw leven op te bouwen. 
In Parijs hertrouwde Jacobus met de jonge actrice An-
geline Fontana (1775-1836).35 Het was waarschijnlijk het 
laatste geluk dat Jacobus ten deel viel. Hij verloor zijn 
gehele vermogen van 75.000 gulden en werd gedwongen 
om genoegen te nemen met een laagbetaalde en min-
der glorierijke baan bij het Corps Législatif. Ook al deed 
de oud-patriot een zwaar beroep op zijn netwerk, een 
betere baan zat er niet meer in.36 Geheel aan de grond 
besloot het echtpaar dat Angeline naar Engeland zou 
gaan om daar betere tijden af te wachten. Jacobus ging 
aan de slag als belastinginspecteur met standplaats Dor-
drecht en later Soisson.37 Toen Napoleon in 1814 werd 
afgezet vluchtte Blauw vanuit Soisson naar Parijs waar 
hij introk bij zijn dochter. Vanaf 1818 werden de voor-
uitzichten weer beter toen hij een baan als buitenlands 
verslaggever voor de Opregte Haarlemsche Courant wist 
te bemachtigen. Drie keer per week deed hij schriftelijk 
verslag van de situatie in Parijs.38 

Na een kort ziekbed stierf Blauw op 12 oktober 1829.
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initiatief goudasfalt huur-
der van het terrein van de 
voormalige asfaltcentrale 
Koudasfalt. Het terrein 
van 23.000 m2 vormt een 
verlenging van de Goudse 
binnenstad en grenst tege-
lijkertijd aan de Krimpener-
waard en de IJssel. Hoewel 
de fabriek is verdwenen, 
her innert de asfaltinstal-
latie met de kraan, inmiddels de ‘Lange Arm’ 
genoemd, nog aan de jarenlange industriële 
bedrijvigheid die het terrein gekend heeft. 
De herbestemming steunt op de inzet van 
vrijwilligers met elk hun eigen expertise. Er 
is  voldoende ruimte voor een combinatie 
van wonen, werken, recreatie, cultuur, inno-
vatie en (duurzaam) ondernemerschap.1

In dit eerste artikel wordt een overzicht gegeven van de 
geschiedenis van de asfaltinstallatie in Gouda tussen 
1930 en 1950. Het bedrijfsarchief van Koudasfalt2, dat 
omstreeks 1987 aan het Streekarchief Midden-Holland 
is overgedragen door het moederbedrijf kws Infra BV, 
vormt daarvoor de belangrijkste bron. De jaarversla-

Een goede weg prijst de bouwer
geschiedenis van de asfaltcentrale koudasfalt te gouda, 1930-1950

Eveline van der Hulst

De ‘Lange arm’ op het terrein van de voormalige asfaltcentrale Koudas-
falt (foto: auteur)

Goudsche Courant, 7 oktober 1930
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Op 1 juni 1930 verleende dit bedrijf aan de Maatschap-
pij Wegenbouw te Utrecht (de voorloper van de huidige 
kws Infra BV) officieel de bevoegdheid tot ‘het maken, 
gebruiken, construeeren en verkoopen van wegdek-
ken’ met Carpave koudasfalt en tot het voeren van de 
naam Carpave in Nederland. In 1933 en 1938 bleek deze 
bevoegdheid telkens gegeven te worden, inclusief het 
recht tot het toepassen van het ‘geheime’ proces van 
vervaardiging van verbeterde Carpave.

Zowel de asfaltinstallatie in Gouda als de nog be-
staande installatie in Staphorst produceerden Carpave. 
In de productomschrijving van dit asfaltproduct die we 
nu op de website van kws Infra vinden, staat dat Car-
pave wordt gemaakt door het verwarmen van zand en 
steenslag. Deze worden vervolgens gedroogd, op de ver-
eiste mengtemperatuur gebracht en na toepassing van 
een vooromhullingsmiddel gemengd met bitumen en 
vulstof.4 In hoeverre de vroegere bereiding van Carpave 
hiervan afweek, weten we niet. In 1935 produceerde de 
Goudse installatie zo’n 4000 ton en werd het Carpave-
systeem verbeterd, maar niet duidelijk is wat die verbe-
tering precies inhield, maar dat is ook niet zo vreemd. 
Op de wegenbouwmarkt was namelijk veel concurrentie. 

De Nederlandse wegenbouw

Voordat we verder gaan met Koudasfalt, is het interes-
sant om eerst meer te weten over de wegenbouw in 
Nederland in de eerste jaren na de oprichting van de 
asfaltcentrale. Wat voor wegen waren er in Nederland 
omstreeks 1900 en hoe verliep het proces tot de aanleg 
van een nieuwe weg? 

Anno 2012 zijn de ‘Nederlandse wegen de beste ter 
wereld’5, zo blijkt uit verzamelde gegevens in een na-
vigatie-app van Google. Dit geldt voor de veiligheid en 
kwaliteit van het wegdek, maar ook genieten wegen-
bouwers in Nederland relatief veel vrijheid om hun as-
faltmengsels te verbeteren. Maar hoe was het een eeuw 
geleden gesteld met de kwaliteit van de Nederlandse 
wegen? 

gen voor de aandeelhouders in dit archief bieden niet 
alleen een bijzonder inkijkje in een lange geschiedenis 
van Goudse asfaltproductie, maar zijn ook een weerspie-
geling van maatschappelijke, economische en industri-
ele ontwikkelingen door de tijd heen. Het artikel bevat, 
tenslotte, verwijzingen naar de door het Streekarchief 
Midden-Holland digitaal beschikbaar gestelde Goudsche 
Courant en Schoonhovensche Courant3. 

Oprichting 1930

Op 7 oktober 1930 werd in de Goudsche Courant de op-
richting van de N.V. Koudasfalt bekend gemaakt. Een 
van de oprichters was de Stearine Kaarsenfabriek, die 
in de archiefstukken dan ook regelmatig voorkomt. De 
kaarsenfabriek fabriceerde zelf onder andere prepara-
ten voor de aanleg en verbetering van wegen. Koudasfalt 
zou het terrein gaan huren van de kaarsenfabriek voor de 
prijs van 2000 gulden per jaar, ‘belachelijk laag’ staat er 
in de marge van het ontwerphuurcontract geschreven. 
Uiteindelijk werd de huurprijs wonderlijk genoeg 1500 
gulden. Al in het jaarverslag over 1930 opperde de di-
rectie of het terrein niet beter gekocht kon worden. De 
onzekere vooruitzichten van het jonge bedrijf en het feit 
dat het terrein eerst verbeteringen nodig had, waren re-
denen om de koop voorlopig uit te stellen. 

Patent op het vervaardigen en leggen van Carpave 

Het Engelse bedrijf Baldry Yerburgh and Hutchinson 
(Roads) Ltd. (later Carpave Limited) was eigenaar van 
de rechten op de vervaardiging van en de naam Carpave 
(Cold Asphalt Road Pavement) Koudasfalt in Nederland. 

1. www.goudasfalt.nl
2. samh, Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975.
3. Goudsche Courant en Schoonhovensche Courant. Raadpleegbaar 
via www.kranten.samh.nl.
4. http://www.kws.nl/nl/producten/detail/carpave-warm-bereid-
koudasfalt (geraadpleegd in september 2016).
5.  Marc van den Eerenbeemt, ‘Navigatiedienst Google: Nederland-
se wegen beste ter wereld’, in de Volkskrant (15 september 2016).
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Staat van de wegen 1800-1930

In Nederland groeide tussen 1800 en 1900 het aantal 
wegen van 150 km straatweg naar 1200 km rijksweg. Tot 
die tijd waren de wegen in Nederland vooral onverhard. 
De aanleg (van rijkswege) van verharde wegen gebeurde 
met name in gebieden, waar de economische ontwikke-
ling gunstig was. Voor de aanleg van kwalitatief betere 
wegen, stapte men tegen het midden van de 19e eeuw 
over van klei- en zandwegen naar zogenaamde maca-
damwegen. Macadamwegen waren verhard met behulp 
van steenslag. Op het terrein is nog steeds zichtbaar dat 
Koudasfalt ook een voorraad steenslag bewaarde. 

In Duizend jaar Gouda wordt duidelijk het onderscheid 
omschreven tussen vier soorten wegen in de Goudse re-
gio aan het einde van de 19e eeuw, te onderscheiden naar 
kwaliteit en onderhoud. Er waren redelijk goed onder-
houden wegen in eigendom van een polder, waterschap 
of stad. Daarnaast waren er wegen in beheer bij exploi-
tatiemaatschappijen, die dankzij tolheffing in redelijke 
mate beheerd werden. De straatweg tussen Gouda en 
Bodegraven, die later in dit artikel behandeld wordt, is 
daar een voorbeeld van. De buitenwegen werden amper 
onderhouden en waren weinig verhard, waardoor zowel 
het vervoermiddel als de weg gemakkelijk beschadigd 
raakten. De wegen in de binnenstad van Gouda waren 
echter verhard en er kwalitatief beter aan toe.6 

In de periode waarin Koudasfalt werd opgericht, was 
het autoverkeer in opkomst en dit stimuleerde op zijn 
beurt de wegenbouw in Nederland op grote schaal. In 
dezelfde periode publiceerde de overheid daarom de 
eerste Rijkswegenplannen. Het eerste Rijkswegplan ver-
scheen in 1927 en zou elke tien jaar gevolgd worden door 
een nieuw plan. Het Rijkswegplan van 1927, het eerste 
plan sinds het vertrek van Napoleon, bestond uit een 
investering van 300 miljoen gulden en zorgde, bijvoor-
beeld, voor de aanleg van de A12 tussen Utrecht, Gouda 
en Den Haag. Het plan greep op nationaal niveau zodanig 
in op het wegenstelsel, dat het is opgenomen in de Ca-
non van de ruimtelijke ordening in Nederland (2012). Het 
volgende plan, uit 1938, leidde tot de aanleg van ver-
keersbruggen, knooppunten en tunnels. 

Aanbesteding

Een overheid die investeert in wegen, zal via het proces 
van aanbesteding opdrachten laten uitvoeren. Aanbe-
steding houdt in dat, in het geval van wegenbouw, de 
overheid (als opdrachtgever) een opdracht wil laten uit-
voeren en bedrijven de mogelijkheid biedt zich daarop 
in te schrijven door een offerte aan te bieden. De op-
drachtgever ‘gunt’ een van die bedrijven uiteindelijk de 
uitvoering van de opdracht. In het geval van Koudasfalt 
lezen we in de jaarverslagen na de oorlogsjaren vaak 
over deelname aan onderhandse aanbesteding. Bij on-
derhandse aanbesteding worden bedrijven met de juiste 
kennis en materialen geselecteerd. 

Blekerssingel, 1928 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)
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Die dagelijkse praktijk verliep namelijk niet altijd zon-
der slag of stoot. In de oude kranten vinden we hier wat 
meer informatie over. Zo was Koudasfalt in de directe 
omgeving niet altijd even geliefd. Dit zou een terugke-
rende kwestie blijven, maar in de Goudsche Courant le-
zen we dat al op 8 november 1932 in de gemeenteraad 
gevraagd werd om te onderzoeken of Koudasfalt naar 
een andere locatie verplaatst kon worden. Havenbewo-
ners klaagden namelijk over de overlast door een ‘on-
aangename lucht’ die van het bedrijf af kwam. Of en hoe 
Koudasfalt hierop reageerde, weten we niet.

Daarnaast was de aanleg of het onderhoud van een 
weg niet ongevaarlijk. In de Schoonhovensche Courant 
lezen we namelijk over twee bedrijfsongelukken. Tijdens 
werkzaamheden in 1940 gleed de heer A. Boerefijn, me-
dewerker bij Koudasfalt, uit op een teerwagen, waardoor 
hij zijn arm brak. En in 1947 belandde de wegenwals, tij-
dens het repareren van het fietspad langs de Straatweg 
Gouda-Bodegraven, ‘op onverklaarbare wijze in de diepe 
wetering’. De machinist, de heer Oosterwijk, kon geluk-
kig net op tijd van de wals springen. En ook het leveren 
van de juiste kwaliteit bleek niet altijd goed te gaan. Zo 
had Koudasfalt in 1949 in de Bodegraafse Meije een weg 
aangelegd, blijkbaar zo slecht dat daarop ‘een paard nog 
niet kon lopen’. 

Opdrachten

In de wegenbouw was het vervolgens de verantwoor-
delijke taak van de uitvoerder om ervoor te zorgen dat 
een opdracht goed werd uitgevoerd. Een opdracht werd 
in de jaarverslagen van Koudasfalt echter steevast een 
‘werk’ genoemd. Met de eisen die het bestek en de bij-
behorende richtlijnen aan de aanleg van een weg stel-
den, was het aan de uitvoerder om de technische en 
organisatorische kant van de aanleg of het onderhoud 
te verzorgen. Dat hield in dat hij een plan opstelde, het 
juiste materiaal tot zijn beschikking moest krijgen, het 
werkterrein inrichtte en arbeiders in dienst nam voor de 
betreffende opdracht.

Dagelijkse praktijk 1930-1940

Na wat algemene informatie vervolgt hieronder de ge-
schiedenis van Koudasfalt en wordt geprobeerd een 
beeld te schetsen van de dagelijkse praktijk van het as-
falteerwerk. 

(www.beeldbank.rws.nl) (Schoonhovensche Courant, 12 november 1947) ± 1930 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)

6.  P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl, e.a. (red.), in 
Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum; 2002), p. 
503.
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De aanleg van de Straatweg Gouda-Bodegraven

Een van de wegen waaraan Koudasfalt, tussen 1931 
en 1941, een grote bijdrage heeft geleverd, is die tus-
sen Gouda en Bodegraven. In de 19e eeuw kwamen de 
drie burgemeesters van Bodegraven, Zwammerdam en 
Reeuwijk bijeen en in 1830 kregen zij bij Koninklijk Be-
sluit toestemming voor de uitvoering van een plan voor 
een straatweg die liep vanaf de huidige Graaf Florisweg, 
Bodegraafseweg, de Zoutmansweg en Raadhuisweg in 
Reeuwijk tot aan de Burgemeester Le Coultrestraat en 
Wilhelminastraat in Bodegraven. Deze straatweg moest 
de ‘communicatie’ tussen Gouda en Bodegraven verbe-
teren. Vervolgens werd in 1834 het bestuur van de As-
sociatie tot aanleg van een weg en vaart tussen Bode-
graven en Gouda opgericht, bestaande uit onder andere 
de bovengenoemde burgemeesters. Uiteindelijk werd de 
nieuwe verbinding in 1839 officieel in gebruik genomen 
en in datzelfde jaar traden ook de twee tollen in werking. 

De tollen waren niet altijd winstgevend en vanuit de 
provincie was er regelmatig de druk om (het beheer van) 
de weg te verbeteren. Rond 1850 bleek al dat de weg niet 
bestand was tegen zware vervoermiddelen en om die re-
den werd een stenen bestrating aangelegd. Vanaf 1927 
werd de weg verstevigd met nieuwe klinkers, asfalt en 
Carpave. In 1931, bijvoorbeeld, zorgde Koudasfalt voor 
een Carpavedeklaag en in 1935 volgde een slijtlaag. In 
1936 kreeg Koudasfalt de opdracht om het rijwielpad te 
verbeteren en te verbreden tot tweeënhalve meter, zo-
dat het geschikt zou zijn voor tweerichtingsverkeer. Ver-
volgens startte Koudasfalt in 1937, met de inzet van zes 
arbeiders, met de asfaltering van het fietspad en het ver-
beteren van de straatweg zelf. In de jaren daarna volg-
den nog meer opdrachten voor reparatiewerkzaamhe-
den, profielverbetering en Carpavedeklagen. Opgeteld 
heeft Koudasfalt voor tienduizenden guldens bijgedra-
gen aan de aanleg en het onderhoud van de straatweg. 
Rond deze periode begonnen onderhandelingen over de 
overname van het eigendom en beheer van de straatweg 
door de overheid. Dit gebeurde officieel in 1949 met de 
opheffing van de Associatie.7 

Een model-koudasfaltinstallatie

In de jaren ’30 richtte Koudasfalt zich op de opbouw en 
innovatie van het productieproces door de aanschaf van 
diverse machines en materialen, zoals een warm-asfalt-
mengmachine omstreeks 1935, een warm-asfaltinstalla-
tie in 1936, twee ketels en een mobiele stoomwals. Het 
was ook de periode waarin het bedrijf ontdekte welke 
machines en instellingen de productie structureel kon-
den verhogen. De nieuwe mengmachine stond echter in 
de opslag in Bilthoven en werd ook in 1936 nog niet inge-
zet. Blijkbaar wachtte Koudasfalt op het goede moment, 
namelijk wanneer de installatie voor winst kon zorgen. 

In 1937 groeide de afname van Carpave asfalt en daar-
door was de verwachting dat de silo-installatie die bin-
nenkort verwacht werd, een ‘winstobject’ zou worden. 
De uitbreiding van de installatie in Gouda zou het moge-
lijk maken dat de Carpave direct vanaf de installatie met 

Mengmachine ± 1930 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)
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een grote prijsstijging. De dienstoproep van personeel 
voor het bataljon wegentroepen - zij ruimden onder an-
dere ontplofte bruggen op - legde het bedrijf ook nog 
eens ‘bijna lam’. Al twee uitvoerders en twee onderbazen 
werden in dit jaar weggeroepen voor de militaire dienst. 
Niet alleen het personeel, maar ook transportmiddelen 
waren schaars geworden en dus werd het noodzakelijk 
om vrachtauto’s te kopen in plaats van te huren. De 
achttons motorwals die ter beschikking stond in Gouda 
werd ook aangekocht. De keerzijde van de oorlogssitu-
atie was dat Koudasfalt militaire werken uit mocht voe-
ren en de asfaltvoorraad dit jaar toch nog toenam van 50 
á 60 ton naar 200 á 300 ton. 

Zoals verwacht vielen de winstcijfers in 1940 tegen. Na 
de capitulatie van Nederland op 15 mei 1940 werd beslag 
gelegd op de asfaltvoorraden ‘ten behoeve van de Luft-
gau Holland’. Daar kwam bij dat een prijsverhoging van 
het koudasfaltmateriaal niet was toegestaan. De directie 
ging er wel van uit dat er in de komende jaren ‘buiten-
gewoon veel nieuw en onderhoudswerk’ te doen zou zijn 
vanwege de oorlogsschade aan wegen. Ook had Rijks-
waterstaat 220 ton opgebroken koudasfaltdeklaag, ‘af-
komstig van een Rijksweg in de nabyheid’ op het terrein 
in Gouda afgevoerd. Het was de bedoeling dat Koudas-
falt deze voorraad opnieuw in productie zou brengen en 
dit kon voor het bedrijf nog wat omzet opleveren. Tot 
die tijd hoopte de directie ook wat te kunnen verdienen 
door aan de slag te gaan met beton- en grondwerken. De 
aanschaf van nieuw materiaal was op dat moment echter 
‘practisch geheel verboden’ en het transportprobleem 
was verder verslechterd. De enige oplossing was de aan-
schaf van twee driewielige vrachtautootjes. 

In het opdrachtenboekje van 1940 lezen we dat Koud-
asfalt, ondanks de moeilijke tijden, de koudasfaltde-
klaag op de ‘Rijksweg no. 12’ (de huidige A12) heeft gere-
pareerd met bijna 150.000 ton Carpave voor een tonprijs 
van 25 gulden. Ook was 100 ton Carpave gelegd op de 

een capaciteit van 200 ton naar de silo’s overgebracht 
kon worden. Vanuit de silo’s kon het materiaal direct op 
vrachtauto’s en in schepen geladen worden. Er kwam op 
deze wijze meer regelmaat in de aflevering van het ma-
teriaal. In 1938 bleek dat de installatie en de ingebruik-
name van de silo-installatie een groot succes was. Daar-
naast ontdekte men dat de koppeling van de generator 
aan de dieselmotor niet alleen de motoren van de trans-
portband aandreef, maar tegelijkertijd kon zorgen voor 
goede terreinverlichting. Zo kon men op meerdere mo-
menten van de dag productie draaien. Door daarnaast de 
mengbak te verlichten met kwiklampen, maakten deze 
verbeteringen, volgens de directie dit van het terrein in 
Gouda een ‘model-koudasfaltinstallatie’. 

Overleven in oorlogstijd 1939-1945

Stagnatie en schaarste
De productie van Koudasfalt ondervond in 1939 ‘ernstige 
stagnatie’ vanwege de oorlog. Door het instorten van de 
brug in het Albertkanaal was de aanvoer van teerslakken 
uit België gestopt en de aanvoer van andere materialen 
dreigde ook stopgezet te worden. Tegelijkertijd was er 

 Stoomwals met opschrift ‘Maatschappij Wegenbouw Utrecht’, ± 1930
 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)

7.  W.R.C. Alkemade, Inventaris van het archief van de associatie 
tot aanleg en onderhoud van de weg en vaart tussen Gouda en Bo-
degraven, 1827-1943 (Woerden, RHC Rijnstreek en Lopikerwaard; 
1991), pp. 3-5.
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zig, omdat hij als antiverzetsgijzelaar werd vastgehou-
den in St. Michielsgestel. Anti-Duitse burgers met een 
belangrijke positie werden door Duitsers vastgehouden 
om het plegen van aanslagen op Duitsers te ontmoedi-
gen. Na een aanslag werd een aantal van deze gijzelaars 
geëxecuteerd. Sommigen kon men vrij krijgen door te 
benadrukken dat zij onmisbaar waren in de uitvoering 
van hun functie.8 In de Goudsche Courant van 25 juli 1955 
is zijn in memoriam gepubliceerd en daaruit blijkt dat 
Treub met name geroemd werd om zijn chemisch-we-
tenschappelijke bijdrage, ook voor de Kaarsenfabriek en 
de daarmee samenhangende economische bedrijvigheid 
in Gouda. 

Na de oorlog 1945-1948

Uitstekende acquisitie-talenten
Waar in 1942 een verlies werd geleden van zo’n 17.000 
gulden, was dit bedrag in 1944 bijna verdubbeld. In het 
verslag over 1944 is ook het verslag over 1945 verwerkt 
en daardoor lezen we dat er begin 1945 een voorzich-

Rijksweg tussen Alkmaar en Den Helder. De aanleg van 
een weg tussen Huize Maarsbergen en Koedam moest 
echter worden stopgezet wegens de ‘uitgebroken oor-
log’.

In 1941 ging de zoektocht naar alternatieve werkzaam-
heden door. In dit jaar werd een poging gedaan om za-
ken te doen in de verkoop van teerslakken. Dit leverde 
winst op, maar het avontuur duurde kort: in de laatste 
helft van het jaar waren er vanuit Duitsland geen teer-
slakken meer te krijgen. Het bedrijf had met name last 
van de kunstmatig laag gehouden prijs, waardoor, zo-
als het jaarverslag beschrijft, Koudasfalt ‘uitverkoop’ 
hield van grondstoffen. Daarnaast mochten leveringen 
van Carpave alleen met een vergunning plaatsvinden. De 
oorlog duurde voort, want nog steeds werd de dreiging 
gevoeld van een ‘algemeene stopzetting van werken’.

De situatie verslechtert

En toen ging de situatie in 1942 verder achteruit, omdat 
er in dat jaar maar één winstgevend werk was voor de 
Provincie Zeeland en dat werk werd stilgezet. De voort-
gang was onzeker. Het bedrijf realiseerde zich dat de ei-
gen specialisatie het moeilijk maakte om andere soorten 
werkzaamheden op te pakken. De verkoopprijs van ma-
terialen was vóór de oorlog vastgezet en leverde nu pro-
blemen op. In combinatie met een sterke afname van de 
voorraad (de eerder genoemde ‘uitverkoop’) betekende 
dit dat Koudasfalt nog maar weinig koudasfalt kon pro-
duceren. Aan de somberheid over de productie en omzet 
kwam in 1943 nog geen einde. De verwachting dat het 
bedrijf reparatiewerken kreeg toegewezen, was name-
lijk weer getemperd. Ook waren er geen auto’s meer op 
het terrein aanwezig, nadat ook de aangeschafte drie-
wielige ‘Tempowagens’ waren gevorderd voor de oorlog. 
Koudasfalt besloot, als invulling van de werkuren, twee 
uitvoerders cursussen te laten volgen in de hoop dat de 
opgedane theorie in betere tijden van nut zou zijn.

Er was dit jaar ook heuglijk nieuws. De heer J.P. Treub, 
directeur van de Kaarsenfabriek, was namelijk weer aan-
wezig bij de aandeelhoudersvergadering van Koudasfalt. 
Hij was tijdens de vorige twee vergaderingen niet aanwe-

 Het ‘rollen’ van het asfalt, tussen 1930-1950
 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)



19

Ti
di

ng
e 

20
16

start met houthandel De Hoop met als doel dat Koudas-
falt zo’n 4000 vierkante meter moerassig stuk terrein af 
zou staan aan de houthandel en daarvoor zo’n 4500 m2 
opgehoogd terrein terug zou krijgen. Deze deal werd in 
1948 gesloten en kostte Koudasfalt nog eens 3000 gul-
den. 

Meneer Vixseboxse
In 1947 had Koudasfalt problemen met de samenstelling 
van Carpave, veroorzaakt door de verminderde kwali-
teit van de toegevoegde fluxolie. Aan de Kaarsenfabriek 
werd de hulp gevraagd van de heer Vixseboxse, labora-
toriummedewerker van de Kaarsenfabriek, om de kwali-
teit te verbeteren, want, zo besluit de schrijver van het 
jaarverslag dit onderwerp: ‘hiermede wordt tevens t.o. 
de buitenwereld, speciaal de Rykswaterstaat, de goede 
indruk gevestigd, dat aan het Carpavemateriaal alle zorg 
besteed wordt.’ Deze situatie bevestigde overigens de 
grote behoefte aan laboratoriumruimte. De directiekeet 
werd als zodanig ingericht. 

Tussen 1945 en 1948 waren er ook een aantal perso-
nele veranderingen. De hoofduitvoerder, de heer Kelder, 
overleed aan het begin van 1945, zodat een vacature was 
ontstaan. Twee jaar later verliet hoofduitvoerder Hol het 
bedrijf om voor zichzelf aan de slag te gaan. Daarnaast 
was de heer Heeg inmiddels de nieuwe adjunct-direc-
teur van het bedrijf. De heer Boerefijn, op dat moment 
de oudste uitvoerder van Koudasfalt, overleed in 1947.

In 1948 stond Carpave ‘aan de spits van de koudas-
faltmaterialen, die in Nederland geproduceerd worden’. 
Zowel in 1948 als 1949 investeert de overheid, door be-
perkte financiële middelen, maar weinig in wegenbouw. 
Dit zorgde ervoor dat veel aannemers (de concurrentie 
was nog steeds groot) zich inschreven voor weinig be-
schikbare opdrachten. Het bedrijf noemde de koudas-
faltinstallatie inmiddels ‘verouderd’ en vervanging door 
een installatie met een grotere capaciteit was noodza-
kelijk. Desondanks eindigt het vrij korte jaarverslag van 
1948 met de tekst: ‘De financiële toestand der onderne-
ming is kerngezond.’

tige toename was in het aantal nieuwe werken. Deze 
toename was te danken aan de ‘uitstekende acquisitie-
talenten’ van de heer Heeg. De opbrengsten van deze 
werken zouden echter direct geïnvesteerd worden in de 
aanvulling van voorraden en vervanging van materialen. 
Het bedrijf durfde ook weer te denken aan alternatieve 
werkzaamheden, bijvoorbeeld aan de woningbouw. 

In 1946 besefte de directie dat zij in het vorige jaar-
verslag veel te voorzichtig was geweest over de vooruit-
zichten na de oorlog. Voor bijna 300.000 gulden had het 
bedrijf nu aan werken, die overigens allen onderhands 
waren verkregen. Deze informatie roept een aantal vra-
gen op. Wat zegt het bijvoorbeeld over Koudasfalt, dat 
zij opgenomen waren in de selectie van onderhandse 
aanbesteding? Welke reputatie had het bedrijf? Stond 
het bedrijf bekend om een gunstig prijsaanbod, of om de 
geleverde kwaliteit van het asfalt? Of om een combinatie 
van deze factoren? Dit zijn vragen waar het archief ons 
op dit moment geen duidelijk antwoord op geeft.

Koudasfalt klom in de volgende jaren snel uit het dal. 
In 1947 werd er flink geïnvesteerd, zowel in materialen, 
als in het terrein. Voor in totaal 55.000 gulden werden 
een stoomketel, een motorwals, een vrachtauto en zelfs 
een personenauto aangeschaft. Was deze personenauto 
voor de directeur? Ook bleek de warm-asfaltmengma-
chine verkocht te zijn voor 20.000 gulden. De kosten 
voor het terrein waren opgegaan aan baggerwerk, een 
verbouwing, de aanleg van een steiger en aan terrein-
verbetering. 

Een kerngezonde onderneming

Eindelijk eigenaar
De investeringen in het vorige jaar werden gevolgd 

door twee grote veranderingen van het terrein in 1948. 
Bijna twintig jaar na het opstellen van het huurcontract 
was Koudasfalt in januari namelijk alsnog eigenaar ge-
worden van het terrein en wel voor een bedrag van 
30.000 gulden. Daarnaast werden onderhandelingen ge-

8.  M.J. van Dam, Gouda in de Tweede Wereldoorlog (Delft; 2006), 
pp. 76-77.
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Koudasfalt 1930-1950

De geschiedenis en het karakter van een bedrijf beschrij-
ven is een stuk eenvoudiger als het een familiebedrijf 
betreft. Elk familielid bouwt namelijk voort op de fun-
damenten van zijn voorganger en levert zo zijn of haar 
bijdrage aan de voortgang van het bedrijf. Deze bijdrage 
herkennen, binnen de maatschappelijke, geografische 
en persoonlijke context, maakt het onderzoek tevens 
waardevol. De geschiedenis van het wegenbouwbedrijf 
Vissers uit Noord-Brabant is daar een goed voorbeeld 
van. Het boek over dit bedrijf, getiteld Een eeuw Vis-
sers’ Wegenbouw (1957), bevindt zich in het archief van 
Koudasfalt en bleek van veel nut voor dit artikel. Waar 
de rode draad binnen dit bedrijf werd gevormd door de 
familie Vissers, bieden in het archief van Koudasfalt en-
kel de ‘koude’ jaarverslagen een tijdlijn. Altijd is daarbij 
ook het besef dat ontwikkelingen wel eens te rooskleurig 
beschreven konden zijn en de menselijke kant van het 
bedrijf blijft onderbelicht. 

Wat kan er nu gezegd worden over Koudasfalt in de 
eerste twintig jaar na de oprichting? Het valt in de eerste 
plaats op dat het bedrijf al snel na oprichting startte met 
de innovatie van het productieproces. Ook produceerde 
de Goudse asfaltinstallatie al vroeg asfalt voor opdrach-
ten in heel Nederland. Tijdens de oorlogsjaren bleek de 
eigen specialisatie nadelig te werken en werd actief en 
creatief nagedacht over alternatieve werkzaamheden. 
Er was ook aandacht voor het personeel. Dat blijkt uit 
de bijscholing van uitvoerders met het oog op de toe-
komst en het noemen van professionele kwaliteiten in 
de verslagen. Uiteindelijk lukte het Koudasfalt om snel te 
herstellen van de oorlogsjaren en nieuwe investeringen 
te doen in het terrein en materialen. Uit de structurele 
deelname aan onderhandse aanbesteding na de oorlog 
kunnen we voorzichtig concluderen dat Koudasfalt in de 
wegenbouw een goede reputatie had opgebouwd. 

 ± 1930 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)
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Als begeleiders van de cursus Goudologie 
horen wij veel interessante verhalen van 
docenten, maar krijgen we in de lessen ook 
veel vragen van cursisten. Daar zitten veel 
voor de hand liggende vragen bij waarop 
snel een antwoord te geven is. Maar soms 
zijn er vragen waarop ook de docenten geen 
antwoord hebben. Tijdens de Goudologie-
cursus ‘Gouda buiten de singels’ werd ge-
vraagd naar de herkomst van de naam Klein 
Amerika. Waar komt deze naam vandaan? 
Het recent uitgebrachte straatnamenboek 
biedt helaas geen uitkomst en ook in oudere 
straatnamenboeken van A. Scheygrond is 
geen volledige verklaring voor de naam te 
vinden

Beknopte geschiedenis van het ontstaan

Voordat de Tiendewegspoort werd afgebroken, lag ten 
oosten daarvan een ravelijn. Een ravelijn is een verde-
digbaar eilandje in een vestinggracht, in het geval van 
Gouda ten behoeve van de verdediging van de erachter 
gelegen poort. In Gouda werd overigens niet gespro-
ken van een ravelijn, maar van het ‘Bolwerk buiten de 
Tiendewegspoort’. Maar om verwarring te voorkomen 

De grote geschiedenis van Klein Amerika

Erik Kooistra

Stadskaart van F.S. Kardenier uit 1847 (samh)

met wat tegenwoordig ‘Het Bolwerk’ genoemd wordt, 
zal ik in dit verhaal de term ravelijn blijven gebrui-
ken. De ravelijn met daar omheen de gracht werd ge-
bouwd en gegraven kort na 1572. De vorm van een ra-
velijn was bij een volledige vesting vijfhoekig, zoals in 
Naarden, maar die in Gouda had drie hoeken, waarbij 
de zijde bij de Tiendewegspoort iets naar buiten uit-
week. Via een brug aan de noordwestzijde kon de ra-
velijn vanaf de Karnemelksloot betreden worden en 
met een tweede brug kwam men op de Tiendeweg. Na-
dat de ravelijn zijn militaire functie verloor, mocht er 
langs de gracht nieuwe bebouwing worden opgericht. 
Deze nieuwbouw volgde het verloop van de gracht. 
Na de afbraak van de stadsmuren werd aan de zuidzijde 
van de Tiendewegspoort, in de gracht, grond aange-
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bracht, zodat de ravelijn met de oever van het Hout-
mansplantsoen werd verbonden en er een aaneenge-
sloten park gemaakt kon worden. Dit is mooi te zien op 
de Kardenierkaart uit 1847. Na de sloop van de Tiende-
wegspoort in december 1854 - januari 1855 bleef deze 
situatie vermoedelijk nog een jaar zo bestaan. Daarna 
werd de ravelijn verwijderd vanwege de bouw van het 
gemaal aan het einde van de Fluwelensingel. Al in 1853 
besloot het Hoogheemraadschap van Rijnland dat voor 
het droogmalen van de Haarlemmermeerpolder een 
nieuw stoomgemaal bij Gouda nodig was. Door de plaat-
sing van dit gemaal aan het einde van de Fluwelensingel 
kon het water direct op de IJssel worden uitgeslagen. Ter 
bevordering van de doorstroming van het water via de 
Bleekersingelgracht naar de Fluwelensingelgracht moest 
de grond die nu midden in de Fluwelensingelgracht lag, 
verwijderd worden.1

Tevens werd de singel uitgediept en een deel van de 
ravelijn afgegraven. Het dempen van de gracht aan de 
oost- en zuidzijde van de ravelijn was een onderdeel van 
de opdracht voor de bouw van het nieuwe stoomgemaal.2 

In het voorjaar van 1856 werd begonnen met dit werk. Het 
is zeer waarschijnlijk dat de ontgraven grond gebruikt is 
om de gracht aan de oost- en zuidkant van de ravelijn te 
dempen. Momenteel is aan het begin van de Karnemelk-
sloot ten oosten van de brug een brede kom zichtbaar. Dit 
is een restant van de terugwijkende vorm van de ravelijn.  
Het door de demping van de gracht beschikbaar geko-
men gebied bleef een open ruimte die werd ingericht als 
plantsoen, zoals dat op de kaart door F. Olivier en J. Le-
ijds uit 1860 is te zien. 

Mogelijk begint vanaf dat moment voor het gebied 
de naam Plantsoen door het volk in gebruik te raken.3 
Maar rond de jaren 1880 spreekt men in kranten nog over 
‘Fluweelensingel bij de Karnemelksloot’ of ‘Fluweelen-
singel, hoek Karnemelksloot’. Pas in 1887 komt voor het 
eerst de term ‘Plantsoen bij Karnemelksloot’ in de kran-
ten voor. Tegenwoordig bevindt de huidige kruising met 
verkeerslichten zich midden op de voormalige ravelijn.4 

Het park zelf ligt feitelijk geheel boven op de voormalige 
gracht en de parkeerplaatsen liggen alweer op het vaste 
land. Waar nu de parkeerplaatsen zijn stond tussen 1838 

Uitsnede uit kaart F. Olivier en J. Leijds uit 1860: Universiteit van Am-
sterdam

Projectie van de huidige situatie op de kadastrale kaart van 1811-1832. 
(collectie M. van Dasselaar)
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gevens gevonden en lijkt het erop dat in het archief niets 
aanwezig is dat kan bevestigen dat Zocher het park heeft 
aangelegd. Alleen in de Goudse Courant vinden we een 
verwijzing naar het werk van Zocher.5 In de gemeente-
lijke verslagen over 1872 wordt echter aangegeven dat in 
dat jaar een nieuw houten brandspuithuisje in gebruik is 
genomen. Dit huisje staat langs de kant van de weg, mid-
den in het park. Als we ervan uitgaan dat het huisje pas 
wordt geplaatst nadat het park gereed is gekomen, we-
ten we het jaar van aanleg bij benadering. Het had echter 
niet veel gescheeld of het plantsoen zou bebouwd wor-
den. In 1874 wilde de rooms-katholieke kerk een kerk 
bouwen op de plek van het plantsoen.6

Het is bij plannen gebleven, mede door protesten van 
omwonenden. Men was onder andere bang dat de be-
lendende panden in waarde zouden verminderen, of dat 
ze schade zouden oplopen door de bouw van de kerk.7 
Anderen meenden dat er in Gouda toch al niet veel par-
ken en plantsoenen waren om in te wandelen. De be-
oogde kerk zou uiteindelijk tussen 1877 en 1879 aan de 
Kleiweg worden gebouwd. Tien jaar na de aanleg van 
het park vond er toch een eerste aanpassing plaats in 
de vorm van de aanleg van een tramrail voor de tramlijn 
Gouda–Oude water. De tramlijn kwam vanaf de Tiende-

en de jaren ’60 wasserij De Rijzende Zon. Erg groot was 
de ravelijn dus niet.

Zocher

Rond het midden van de 19e eeuw werden op veel plaat-
sen in Nederland de stadsmuren afgebroken en de ruim-
ten die daardoor beschikbaar kwamen tot wandelpark 
ingericht. J.D. Zocher uit Haarlem is een van de bekend-
ste tuinarchitecten die dit in meerdere steden mocht 
doen en tussen 1871 en 1872 werd naar zijn ontwerp het 
plantsoen in Gouda tot een gestileerd wandelparkje om-
gevormd. Overigens heb ik over de aanleg zelf geen ge-

1.  Nederlandse Staatscourant, 7 december 1855.
2.  D.T. Gevers van Endegeest, Over de droogmaking van het Haar-
lemmermeer (Den Haag en Amsterdam 1843-1861).
3.  Goudse Courant, 27 augustus 1865.
4.  Zie het kaartje met de overlay van de oude en nieuwe situatie 
(Tekening Golda).
5.  In de Goudse Courant van 10 april 1874 staat in een ingezonden 
brief: “Nog voor enige jaren heeft onze geniale Zocher het opnieuw 
aangelegd en toegevoegd tot de plantsoenen.”
6.  Goudse Courant, 15 februari 1874.
7.  Goudse Courant, 1 februari 1874.

In 1875 wordt van het 
park de bovenstaande 
tekening gemaakt.
(collectie samh)
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weg en moest na de brug rechtsaf de Fluwelensingel op 
draaien. Deze bijna haakse bocht kon niet worden ge-
maakt. Daarom was er een ruime bocht door het park 
noodzakelijk. Op 1 november 1883 werd de lijn geopend 
en op 15 januari 1884 feestelijk in gebruik genomen.8 De 
bocht bleef een probleem. Tijdens de openingsrit liep de 
tram zowel op de heen- als op de terugreis uit de rails. 
In 1907 werd de lijn weer opgeheven en de rails uit het 
park verwijderd. 

Verwarring

Tot zover de ontwikkelingen rond de gracht en het ont-
staan van het park. Rond de eeuwwisseling begint er een 
periode van verwarring rond de naam van het park en 
de nummering van de huizen. Door de bouw van wo-
ningen langs de ravelijngracht vormden de Karnemelk-
sloot en de Fluwelensingel een doorgaande straat. In die 

8.  Goudse Courant, 21 oktober 1883 en 18 oktober 1884.
9.  Uitgeverij N.J. Boon uit Amsterdam gaf o.a. deze kaart uit.
10. https://history.state.gov/milestones/1899-1913/japanese-relati-
ons [15-01-2017]
11.  Han Breedveld e.a., Stad van de Gouwenaars IV (Gouda 2014), 
p. 273.

Het plantsoen met spoorlijntje dat vlak achter de lantarenpaal het park in loopt. (samh)

tijd was het gebruikelijk dat de nummering van huizen 
doorliep van de ene in de andere straat. De huisnum-
mering aan de Karnemelksloot liep dan ook door in de 
nummering van de Fluwelensingel. Hierdoor begon de 
Fluwelensingel met nummer 630 en eindigde met 726 bij 
de IJsseldijk. Met de nummering en de straatnaam werd 
niet altijd consequent omgegaan. Soms werd voor de 
straatnaamaanduiding de naam ‘Plantsoen – Fluweelen-
singel’ gebruikt. In 1903 zien we voor het eerst de naam 
‘Amerika’ op een ansichtkaart van het park opduiken.9 
Iets later werd dit beschreven als ‘Plantsoen America’ 
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(met een c). In 1908 kwam de benaming ‘Amerika’ voor 
het eerst ook voor als aanduiding voor de straatnaam in 
de gemeentelijke adresboeken. De doorlopende huis-
nummering zorgde voor veel verwarring en dat is op veel 
plekken in Gouda het geval. Daarom werd in 1909 een 
ander huisnummersysteem ingevoerd. Het gedeelte dat 
toen als Amerika werd aangeduid, werd samen met de 
Fluwelensingel door de gemeente ook opnieuw genum-
merd. De telling bij het plantsoen begon op de hoek bij 
de Karnemelksloot met nummer 3. Hier bleef de naam 
Amerika bestaan en de nummering liep over in de Flu-
welensingel met doorlopende nummering in de richting 
van de IJsseldijk tot nr. 24. Maar in 1910 verdween de 
naam Amerika weer uit de adresboeken. Daarna werd al-
leen nog de naam Fluwelensingel gebruikt, ook voor het 
gedeelte langs het plantsoen.

Het is duidelijk dat er een verwarrende situatie ter 
plaatse van het plantsoen was ontstaan, zodat het voor 
de gebruikers van de adressen niet duidelijk was hoe het 
gebied nu eigenlijk heette. Een advertentie uit de Goud-
se Courant van 15 november 1937 geeft dit mooi weer. 
Eén advertentie waarin drie namen als adres gebruikt 
worden. 

Amerika?

De naam ‘Amerika’ blijft na de adreswijzigingen in de 
volksmond voortbestaan, maar waar deze naam exact 
op is gebaseerd, valt niet te zeggen. Ook dit onder-
zoek heeft helaas niet geleid tot de definitieve oplos-
sing. Mogelijk is er rond de eeuwwisseling op die plek 
iets gebeurd in relatie tot Amerika, waardoor de naam 

Artikel uit Het Vrije 
Volk van 17-02-1960

Plantsoen Fluweelen Singel 21 (Amerika) (Goudse Courant 15-11-1937)

is blijven hangen. Voorlopig blijft het speculeren, maar 
enkele mogelijkheden wil ik hier graag benoemen. 
Mogelijk heeft de naam te maken met de aanwezig-
heid van stomerij De Rijzende Zon. Een associatie met 
Japan is in deze snel gemaakt. Rond de eeuwwisseling 
waren er spanningen tussen Japan en Amerika. Door de 
opkomst van Japan leefden beide landen op gespannen 
voet met elkaar vanwege de economische en commerci-
ele belangen die zij hadden in Azië.10 De kranten stonden 
in die tijd vol met dit nieuws. Wellicht grapte men over 
het groene park naast de stomerij met de naam Amerika 
als tegenhanger van De Rijzende Zon, Japan. Een andere 
mogelijkheid zou de vorm en het vele groen van het park 
kunnen zijn. Met een beetje fantasie is in het park het 
continent Noord-Amerika te herkennen. In deel 4 van 
het nieuwe straatnamenboek Stad van de Gouwenaars 
wordt opgemerkt dat de naam mogelijk een verwijzing is 
naar de Amerikaanse eiken die vroeger in het plantsoen 
zouden hebben gestaan.11 Een combinatie van boven-
staande is natuurlijk ook niet uit te sluiten. 
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Klein Amerika!

Er komt echter een moment dat de naam ‘Klein Ame-
rika’ definitief de naam van het park werd. Dit gebeurde 
op 30 januari 1960 toen de naam door burgemeester en 
wethouders in hun vergadering werd vastgesteld. Gezien 
het voorgaande lijkt het erop dat het voor het gemeen-
tebestuur ook niet duidelijk meer was hoe de naam van 
het gebied nu eigenlijk luidde. Het college wilde daar-
om definitief een (nieuwe) naam aan het gebied geven. 
Dit bracht enige discussie met zich mee. Enkele leden 
wilden ‘Amerikaantje’ als naam, andere leden vonden 
‘Amerika’ toch beter klinken. De bevolking roerde zich 
ook en in een protestbrief gaf men aan niet gelukkig te 
zijn met het voorgestelde ‘Amerikaantje’ en dat men 
liever had dat de naam Fluwelensingel gehandhaafd zou 
blijven. De burgemeester vond ‘Amerikaantje’ wel leuk 
en dit dreigde dan ook de naam te worden. Uiteindelijk 
was het raadslid Kaptein van de Christelijk Historische 
Unie die met de oplossing kwam. Zet gewoon ‘Klein’ 
voor ‘Amerika’ en de zaak was opgelost. Op 30 januari 
1960 werd de naam alzo besloten.12

Leo Vromanpark

Maar het verhaal is nog niet ten einde. Begin maart 2015 
werd het park opgeknapt door vrijwilligers van de stich-
ting Vroman100 en Wijkteam Kort Haarlem. Als ludieke 
actie werd het park onofficieel omgedoopt tot Vroman-
park, naar de in februari 2014 overleden Goudse schrij-
ver en dichter. Op 31 maart 2015 besloot het college van 
burgemeester en wethouders om aan het park officieel 
de naam Leo Vromanpark toe te kennen. Het parkje heet 
Leo Vromanpark, de bestrating ernaast Klein Amerika. 

Wilt u meer weten over de veranderingen die in Gouda 
buiten de singels hebben plaatsgevonden? Geeft u dan 
op voor de cursus ‘Gouda buiten de singels’.

Het Indiaantje

Een toevoeging aan 
het park is het bron-
zen standbeeld ‘Het 
Indiaantje’ of ‘De kleine 
Indiaan’ dat is gemaakt 
door Adri Blok. Het 
staat inmiddels al weer 
55 jaar in het parkje. 
Door de plaatsing lijkt 
het alsof de indiaan 
uit de bosschages van 
Klein Amerika op de 
wandelaars op de Flu-
welensingel toe sluipt.13 
In het bijzijn van bur-
gemeester James en 
zijn vrouw, drie wethouders en de beeldhouwster is 
het beeld meer dan vier maanden na het straatnaam-
besluit op 10 juni 1960 onthuld. Op 25 april 1963 
werd het beeld door zes studenten van het Christe-
lijk  Lyceum, die hun afscheid vierden, gestolen maar 
enkele dagen later beschadigd teruggevonden.14 De 
speer was oorspronkelijk langer en rijkte tot oog-
hoogte van de Indiaan maar was niet zo gebogen als 
het er vandaag uitziet. 

Het bronzen standbeeld ‘Het Indi-
aantje’ van Adri Blok (Foto Nico J. 
Boerboom)

Kaartje uit het 
gemeentelijk 
besluit van 31 
maart 2015 met 
de ligging van het 
Leo Vromanpark

12.  Goudse Courant, 30 januari 1960.
13.  Goudse Courant, 11 juni 1960.
14.  Het Vrije Volk, 25 april 1963.
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De trieste levensavond van een briljant 
organist, Joachim Hess (1732-1819)

Henny van Dolder-de Wit

Wie de moeite neemt de Tidinge van april 
2010 nog eens op te slaan, vindt daarin een 
uitgebreid artikel van Paul Abels over de 
musicus Joachim Hess. Hij was als organist 
bijna 65 jaar aan de Sint-Janskerk verbon-
den, het langste dienstverband ooit. Daar-
naast gaf hij muzieklessen, was dirigent, 
stadsbeiaardier, componist, adviseur bij de 
restauratie en bouw van orgels et cetera. 
Laatstgenoemde functie bracht hem op vele 
plaatsen buiten Gouda. Hij schreef diverse 
informatieve boekjes, die volgens Abels nu 
een hoge antiquarische waarde hebben. Uit 
een brief van Hess, gevonden in de corres-
pondentie van de kerk, blijkt echter dat zijn 
laatste levensfase niet over rozen ging.

Van aanzien tot armoede

Bij zijn aantreden in 1754 als organist en stadsbeiaardier 
ontving hij zowel van de stad als van de kerk 300 gulden 
per jaar. Toen hij in 1775 een benoeming als organist van 
de Dom te Utrecht afwees, verdubbelde de stad Gouda 
zijn salaris tot 600 gulden. Het bewijst hoe men hem 
waardeerde, het kerkbestuur zag zelfs – hoewel aarze-
lend - door de vingers dat hij zich aansloot bij de Evan-
gelische Broederschap van de Hernhutters. Hij bewoon-

de een riant huis, De Pot geheten, links van het pand De 
Moriaan aan de Westhaven. In 1813, hij was toen 81 jaar, 
kreeg hij om zijn taak te verlichten een assistent toege-
wezen in de persoon van de organist Isaac Willebeek. 
Met bijdragen van de stad en de kerk zou hij nu van een 
onbezorgde oude dag kunnen genieten. Maar dat pakte 
geheel anders uit. Oorzaak was dat zowel de stad Gouda 
als de kerk niet in staat bleken hun financiële verplichtin-
gen na te komen, een gevolg van de Franse overheersing 
die ook de Goudse economie verre van onberoerd liet. 
 
Bezuinigingen

Het begon in 1810, toen na overleg tussen de kerk en 
de stad werd besloten zijn beide uitkeringen te reduce-
ren tot 150 gulden per jaar. In 1811, toen bezuinigingen 
steeds verder werden doorgevoerd, weigerde de ker-
kenraad de jaarrekening van de kerk, zoals toen gebrui-
kelijk, voor akkoord te ondertekenen. Men was veront-
waardigd dat het kerkbestuur hen niet op de hoogte had 
gesteld dat de vergoeding aan Hess op hetzelfde niveau 
bleef ‘…omdat men den ouden man niet gaarne zou wil-
len benadelen’. Het zou de kerkenraad aangenaam zijn 
geweest ‘…door U weleerwaarden schriftelijk te mogen 
worden geïnformeerd of voortaan de toelaag aan ge-
melde verdienstelijken man moet blijven voortduren, 
dan ophouden’. De kerkmeesters maakten een eind aan 
de discussie door de vergoeding aan Hess voorlopig uit 
eigen portemonnee te betalen. De post op de rekening 
werd geschrapt, waarna ondertekening door de kerken-
raad plaatsvond.



28

Ti
di

ng
e 

20
16

Brief van Joachim 
Hess uit 1813. samh 
KM 35
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305 gulden en vier stuivers, werd op zijn voorstel ver-
laagd tot 200 gulden, onder voorwaarde dat “…de ge-
melde som hem iedere week pro rato (in gedeelten) werd 
voldaan” . Mochten de financiën van de kerk gaandeweg 
verbeteren, dan kon hetgeen men nog verschuldigd was 
aan hem of zijn erfgenamen geheel of in gedeelten wor-
den afgelost. De koster van de kerk kreeg opdracht hem 
wekelijks vier gulden te overhandigen. De vergaande 
bezuinigingen troffen alle kerkbedienden van hoog tot 
laag. Zij leverden jaarlijks een besparing op van 2800 
gulden. Vanaf 1814 woonde Hess te midden van zijn ge-
loofsgenoten, de Hernhutters in Zeist. In juni 1819 viel 
hij van een trap en overleed na enkele maanden op de 
leeftijd van 87 jaar. Hij vond een laatste rustplaats in de 
tuin van het Zusterhuis aldaar.
 
Tenslotte

Men zou verwachten dat aan deze man, die lange tijd 
in het muzikale leven van stad en kerk zo’n belangrijke 
plaats innam, bij zijn overlijden enige aandacht zou wor-
den besteed. In de notulen van het kerkbestuur staat 
echter kort en zakelijk: ‘Den organist Hess overleden 
zijnde en de tijd van den adjunct Willebeek met ultimo 
december 1819 expirerende (eindigend), is gemelde ad-
junct verzogt om gequalificeert provisioneel het orgel 
waar te nemen, even of den overledene nog leefde en 
op dezelfde beloning (200 gulden)’. Zijn vaste aanstel-
ling volgde in 1820. Bij zijn aantreden werd een nieuwe 
‘Instructie voor de organist’ opgesteld, die begint met 
de zin: ‘Den organist zal moeten zijn ledemaat der Her-
vormde Godsdienst…’.

Geraadpleegde bronnen:
samh Resoluties kerkmeesters KM 12, 13 en 14 (1809-
1820)
samh Ingekomen- en minuten van verzonden stukken 
KM 35 en 36
Literatuur:
P.H.A.M. Abels, Op de bres voor Hess, in Tidinge 2010, 
28/2, pag. 62-71

De brief

Het schrijven van Hess uit 1813 maakt duidelijk in welke 
omstandigheden hij verkeerde:
Aan de WelEd Heeren kerkmeesteren van St. Janskerk
Mijne Heeren!
Nu begint de ondergetekende in de uiterste Nood te 
komen; zo Uw WE mij nu niet helpt zo zal ik radeloos wor-
den. ’t Is nu in ’t derde jaar dat ik niets ontvang en het zal 
nu bij de tweeduizend gulden worden dat ik van Stad en 
Kerk moet hebben. Er is geen besef van te formen (het is 
onvoorstelbaar) altoos een goed bestaan gehad te heb-
ben, en in eenen hogen Ouderdom gebrek te lijden; had 
ik nog eenige Inkomsten, ik zoude mij hoe weinig het ook 
was, zien te behelpen. Van mijne gehuwde kinderen kan 
ik op geene ondersteuning wagten, alzo die wegens tijds-
omstandigheden het hare hoogst nodig hebben. Mijne 
geestes vermogens zijn uitgeput, ik zoude anders hier of 
elders iets zoeken te verdienen. Mijne Heeren! Hebt dog 
medelijden met mij, ik weet niet beter of ik hebbe in die 
groot 68 jaren mij in mijn Ambt en gedrag volgens Pligt 
gedragen. Kreeg ik maar van de Stad nog iets, maar wat 
moeite ik doe, zo zie ik duidelijk, dat zo lang den Oorlog 
duurt, ik daarvan niets te wagten hebbe. Ik twijffel niet 
of deze mijne drukkende omstandigheden zullen mijne 
Heeren de kerkmeesteren tot medelijden verwekken, kun-
nende verzekerd zijn dat ik Waarheid schrijve, dat ik mij 
in schulden moet steken, zonder dat ik de menschen kan 
zeggen, dan of dan zal ik u voldoen. Spreekt van zelfs dat 
ik mijne Inwoning aan mijne goede huisluiden ook niet 
betalen kan grieft mij tevens. Ik bidde Uw Weledele, help 
mij toch uit deze Nood.
Blijve in alle onderdanigst Respect
WelEd Heeren uw Wel Ed Dienaar
Joachim Hess

Naar Zeist

Naarmate de economische toestand zich langzaam her-
stelde, moet ook Hess daarvan nog enigszins hebben 
geprofiteerd. Zijn jaarlijks traktement als organist, groot 
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ontstond bij reizigers de behoefte beelden 
van bezochte steden en landen die indruk 
hadden gemaakt vast te houden en te be-
waren. Daarnaast was – en is – er een grote 
markt voor inwoners van steden en dorpen 
die een fraai stadsgezicht of een mooie af-
beelding van monumentale gebouwen uit 
hun nabije omgeving aan de muur wilden 
hangen. Ook menige stads- of dorpsge-
schiedschrijving werd verfraaid met hout-
sneden of gravures die een glimp lieten zien 
van gebouwen en monumenten waar de 
inwoners trots op waren. In de bekende Be-
schrijving van Gouda van Ignatius Walvis, de 
allereerste in druk verschenen geschiedenis 
van deze stad uit 1713, werden standaard vier 
van dergelijke gravures meegebonden: een 
stadsplattegrond en afbeeldingen van het 
(verdwenen) kasteel, de Sint-Janskerk en het 
stadhuis. In sommige exemplaren is daar-
naast nog een grote opvouwbare gravure 
aan te treffen van het interieur van de Sint-
Janskerk.

Kijkkast- of opticaprenten van Gouda

Paul H.A.M. Abels

goudana

Voorbeeld van een kijkkast met lens en spiegel

Lang moest de liefhebber het doen met deze eenvou-
dige, tweedimensionale afbeeldingen in zwart-wit of 
– in het beste geval – met de hand ingekleurd. Alleen 
stedelijke instellingen of zeer rijke burgers konden het 
zich veroorloven een stads- of dorpsgezicht te kopen of 
te laten schilderen. Rond 1760 deed graveur Georg Bal-
thasar Probst, telg uit een boekdrukkersgeslacht in het 
Duitse Augsburg, een ontdekking die voor een breed 
publiek een extra dimensie toevoegde aan de klassieke 
afbeeldingen. Hij vervaardigde kopergravures met stads-
gezichten, die hij niet alleen liet inkleuren, maar daarna 
ook perforeerde ten behoeve van een opstelling in een 
soort kijkkast. Door licht achter de kaart toe te laten 
ontstond er een illuminatie-effect met een feeërieke af-
beelding, wat nog versterkt werd door de dieptewerking. 

Een vorm van dieptewerking kon ook zonder het licht-
effect bereikt worden met behulp van een lens en een 
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opticaspiegel. Daarbij werd de prent op de tafel en on-
der de spiegel gelegd. Om die reden werd bij die metho-
de het begeleidende opschrift in spiegelschrift boven de 
tekst afgedrukt. Onder de prent staat veelal de titel nog 
eens vermeld, in vier verschillende talen (Nederlands, 
Italiaans, Frans en Duits). Kenmerkend aan de prenten 
is verder dat het perspectief enigszins is overdreven, ter 
vergroting van het diepte-effect. Ook los van de speciale 
projectie waren de prenten blijkbaar aantrekkelijk, want 
ze zijn ook veelvuldig op klassieke wijze ingelijst.

De zogeheten opticaprenten – in het Duits Guckkas-
tenblätter (kijkkastbladen) – van Probst werden al snel 
een begrip in Europa. Zijn kijkkasten werden een attrac-
tie op menige kermis, waardoor de drukkerij overuren 
moest draaien om prenten te vervaardigen. Uit steeds 
meer delen van Europa kwam toen een vraag om nieuwe 
prenten te vervaardigen van de eigen stad of omgeving. 
Probst had op den duur dan ook verschillende graveurs 
in dienst. Omdat zij hun werk niet signeerden, is niet na 
te gaan wie welke prenten heeft vervaardigd. Alle pren-
ten kennen een vrijwel identiek formaat (ca. 30x40 cm), 

hebben een eigen serienummer en dragen de vermelding 
van Probst als maker. In de loop der jaren zijn zo enkele 
honderden afbeeldingen vervaardigd, niet alleen van de 
bekende Europese steden, maar ook van minder beken-
de plaatsen. Ook Gouda werd in de reeks opgenomen.

Alle prenten zijn ongedateerd, zodat het moeilijk is ze 
met enige zekerheid te dateren. Georg Balthasar Probst 
de jongere leefde van 1732 tot 1801, maar zeker is dat 
alle prenten in de jaren 1760-1790 gemaakt zijn. Alle 
stadsgezichten werden in Augsburg vervaardigd, meest-
al naar voorbeeld van oudere gravures of tekeningen. De 
mate waarin de afbeeldingen natuurgetrouw zijn, kan 
daardoor behoorlijk verschillen. Of Probst of een van zijn 
graveurs ooit zelf een bezoek heeft gebracht aan Holland 
en dus wellicht ook Gouda – zoals soms wordt beweerd 
– is onzeker. Misschien is een antwoord op deze vraag 
alleen af te leiden uit de vier Goudse opticaprenten die 
hij vervaardigde. 

Een ander voorbeeld van een kijkkast met lens en spiegel
Rondreizende kijkkastattracties op kermissen
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De vier Goudse opticaprenten

Probst heeft in totaal vier Goudse stadsgezichten ver-
vaardigd, die alle van hetzelfde formaat zijn 

1. Gesigt over de Haven naar de Kerk tot Gouda

Van de vier Goudse prenten van Probst is die van de 
Oost- en Westhaven, gezien vanaf ongeveer de Uiterste 
Brug, het minst overtuigend. Het water is te breed en de 
straten zijn te smal. Maar hierdoor wordt echter wel het 
diepte-effect versterkt, wat nadrukkelijk ook de bedoe-
ling was van de maker. Halverwege is de Noodgodsbrug 
te zien, die hier het uiterlijk heeft van een ophaalbrug. 
Het is aannemelijk dat deze tamelijk waarheidsgetrouw 
is. Erachter doemt de Sint-Janskerk op, waarvan de to-
ren enigszins in de buurt komt van de werkelijkheid. Het 
daaraan gekoppelde kerkdak is echter perspectivistisch 
onjuist. Het paard, de mensen, de schepen en de roei-
boten geven het geheel een levendige aanblik. De tekst 
boven de prent is in spiegelschrift, waaruit valt op te 
maken dat deze versie oorspronkelijk bedoeld was voor 
een opticalens.

2. Gesigt van het Stadhuys tot Gouda
Het laatgotische Goudse stadhuis is veruit het meest 
getekende en geschilderde gebouw van Gouda. Voor de 

‘studio’ van Probst moet het dan ook eenvoudig geweest 
zijn voorbeelden voor de te vervaardigen prent te vin-
den. Zo bezien is het opvallend dat gekozen is voor een 
wel zeer schetsmatige weergave van het gebouw, zon-
der de vele versierselen die het stadhuis zo kenmerkend 
maken. Toch is het gebouw goed herkenbaar als het 
stadhuis van Gouda. Opvallend aan deze prent is verder 
dat de zogeheten ‘Regenboog’ – de iets rond lopende 
Marktzijde achter het stadhuis – qua percellering goed 
overeenkomst met de werkelijkheid, inclusief Hotel De 
Zalm en de ernaast gelegen doorgang. Diepte van de 
prent wordt verkregen door de blik in de Kleiweg, waar 
aan het eind de Kleiwegpoort en de daarnaast gelegen 
molen zichtbaar zijn. Links is aan de Marktzijde nog een 
opvallend element zichtbaar, te weten een uithangbord 
met een hert. Op die plaats, waar nu de Etos gevestigd 
is, zat eeuwenlang herberg Het Herthuis waar alle be-
langrijke gasten die Gouda ontving ondergebracht wer-
den. De vele figuurtjes op het Marktplein, die wandelen 
en handelen, geven een zeer levendig beeld van de stad. 
Al met al is deze prent van Probst het meest waarheids-
getrouw en overtuigend weergegeven.

3. Gesigt van de Stads-Waag te Gouda aan den Yzel
Waar de eerste twee prenten zich door het perspectief 
uitstekend lenen voor opticagebruik, lijkt deze afbeel-
ding veel minder voor geschikt voor dit doel. Het door de 

Haven van Gouda

Stadhuys
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bekende architect Pieter Post ontworpen Waaggebouw 
uit 1668 is hier de absolute blikvanger. De details van 
het gebouw zijn, in tegenstelling tot die van het stadhuis 
op de vorige prent, nu wel volledig uitgewerkt. Zelfs het 
bekende kaasweeg-reliëf van Batholomeus Eggers en de 
leeuwen met het stadswapen in het timpaan zijn goed 
herkenbaar. 

Rechts is Hotel De Zalm met bijgebouwen te zien en 
links het gebouw dat begin 20e eeuw plaats moest ma-
ken voor een moderner winkelpand. De diepte moet 
vooral komen van het zogeheten lombard-bruggetje bij 
de Agnietenkapel, waar de stedelijke bank van lening ge-
vestigd was. De kapel zelf is niet te zien, wel een deel van 
het nu verdwenen bijgebouw. Minder goed getroffen is 
name de ruiter op de voorgrond, aangezien deze veel te 
klein is ten opzichte van de achtergrond.

4. Gesigt uyt de Kleijwegs-poort na de Markt  
tot Gouda
Het meest raadselachtig is de laatste afbeelding, omdat 
maar weinigen hierin de Kleiweg zullen herkennen. Toch 
wordt zij beschouwd als een van de beste opticapren-
ten in het oeuvre van Probst. De afbeelding siert zelfs de 

achterzijde en het voorwerk van het Duitse standaard-
werk van Sixt von Kapff over Probst.1

 De reden daarvoor moet waarschijnlijk niet gezocht 
worden in de mate van waarheidsgetrouwheid, maar in 
het bijzondere perspectief dat de maker heeft weten te 
bewerkstelligen door een combinatie van de gebouwen 
en de mensen, met de koets in het midden vooraan als 
extra focuspunt. Bij nadere beschouwing valt verder het 
verschil in detaillering op tussen de bebouwing links en 
rechts. Dat zal geen slordigheid van de graveur zijn ge-
weest, maar is ongetwijfeld doelbewust gebeurd. Een 
plausibele verklaring zou kunnen zijn dat deze prent 
expliciet bedoeld was voor de kijkkast met verlichting, 

De Waag Kleiweg

Achterzijde met perforaties van Kleiweg-prent

1. Sixt von Kapff, Guckkastenbilder aus dem Augsburger Verlag von 
Georg Balthasar Probst, 1732-1801, Perspective Views / Vues d’Optique. 
Gesamtkatalog (z.pl. 2010).
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waarbij niet alleen de ramen geperforeerd moesten wor-
den met kleine en grotere gaatjes om het licht door te 
laten, maar waar vooraan achter de ramen nog extra fi-
guurtjes aangebracht konden worden. Bij een exemplaar 
dat onlangs opdook is dat ook daadwerkelijk gebeurd en 
daarvan laat de achterzijde fraai zien hoe de perforaties 
heel gericht zijn aangebracht, met als grootste ‘lichtgat’ 
het achterraampje van de koets. Dat de straat amper 
herkenbaar is als de Kleiweg en de toren zich op een po-
sitie bevindt waar de Sint-Jan in werkelijkheid onmoge-
lijk in het blikveld kon komen, neemt de betoverde kijker 
dan graag op de koop toe. 

Waarde

De prenten van Probst zijn verre van zeldzaam. Daar 

staat tegenover dat geen enkele hetzelfde is, omdat 
de inkleuring sterk kan verschillen. Daarin is zeker een 
verschil in kwaliteit te onderkennen. Meestal zijn de 
op veilingen en in winkels aangeboden opticaprenten 
ingelijst, vaak met weglating van het gehele of gedeel-
telijke onderschrift. Prijzen tussen de 75 tot 150 euro 
per afbeelding zijn gangbaar. Soms wordt een complete 
set aangeboden, waarvoor tussen de 200 en 300 euro 
gevraagd wordt. Veel zeldzamer zijn de prenten die 
daadwerkelijk zijn geperforeerd om te dienen als kijk-
kastprent. Veel van deze exemplaren zijn op den duur 
waarschijnlijk weggegooid, omdat inlijsting weinig fraai 
zal zijn geweest. Als een dergelijke prent nu opduikt is 
het vooral een curiosum, omdat de gebruikswaarde be-
perkt is, tenzij iemand ook nog een originele kijkkast op 
de kop zou kunnen tikken.

Kleiweg met illuminatie-effect
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rol moest hij ‘de man met de rode pet’ langs sturen 
bij mensen die schulden hadden. De bittere armoe die 
daarbij aan het licht kwam, was aanleiding om zich te 
gaan inzetten voor de in 1804 opgerichte Vereniging ter 
Bereiding en Uitdeeling der Oeconomische Soep. Voor 
de kinderen vond hij dat niet genoeg. Als Gouds com-
missaris van de vereniging Tot Heil des Volks richtte hij 
aan de Vogelenzang een lokaal in waar gemiddeld hon-
derd kinderen vijf dagen per week boterhammen en rijs-
tebrij konden eten. Dr. Jan Schouten geeft hem in het 
boek Wie waren zij de erenaam ‘Vader Bik’. Onder het 
eten moesten de kinderen stil zijn en luisteren naar een 
verhaal uit de Bijbel of naar een stichtelijke vertelling. 
Er zal wel enige selectie zijn toegepast, want een kind 
kwam alleen binnen als het om de nek een plaatje had 
met de letters H.d.V.”

Dokter Bik senior

“Mijn vader heeft zijn sporen verdiend in cultuurhisto-
risch Gouda. Tientallen jaren was hij voorzitter van Die 
Goude, de oudheidkundige kring. Bij zijn overlijden in 
1989 zijn de verdiensten van mijn vader uitvoerig in Ti-

“Mijn relatie met Gouda zit simpel in elkaar. Ik ben hier 
81 jaar geleden geboren in het huis, waar mijn vrouw en 
ik nog steeds wonen. Blekerssingel 55 is bij veel Gouwe-
naars bekend als het huis van dokter Bik. Mijn vader is 
hier in 1933 de praktijk begonnen, die ik heb voortge-
zet. Ondanks mijn respectabele leeftijd word ik nog re-
gelmatig aangeduid als de jonge dokter Bik. Wat betreft 
wonen en werken wordt het dus geen complex verhaal. 
Ik ben huisarts geweest van 1964 tot 1998. Ook wat be-
treft mijn huwelijk heb ik het niet ver van huis gezocht. In 
september 1964 ben ik getrouwd met Ellen, dochter van 
dominee Huls, die hier ook op de singel woonde. Mijn 
jongere broer dacht er net zo over. Hij is getrouwd met 
een zus van Ellen.”

De familie Bik

“De naam Bik komt in Gouda vaker voor. Je hebt Bik, 
de meubelmaker en je hebt Bik, de sloper, maar dat is 
geen familie. Toch komen wij al de nodige generaties uit 
deze stad. Mijn vader heeft het uitgezocht tot in de 16e 
eeuw. Bij onderwijzer Ruud van de Putte kon hij voor een 
gulden per persoon uit het archief gegevens van voor-
ouders krijgen. De heer A.R. van de Putte, een van de 
oprichters van Die Goude, wist dus hoe je een genea-
logisch verdienmodel moest opzetten. Mijn grootvader, 
Jacobus Johannes Bik, is in Gouda bekend geraakt met 
‘De papschool’. Hij was behanger en manufacturier. Met 
mijn grootmoeder dreef hij op Spieringstraat 83 een rijk 
gesorteerde winkel in stoffen. Als bijverdienste was hij 
werkzaam voor de Goudse winkeliersvereniging. In die 

Dr. Bik (foto Nico J.Boerboom)

gouwe verhalen

Han Bik 

Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen  
die het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen

 Han Bik (1935)
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Blekerssingel. Er kwam een extra trottoir en de rijweg 
werd verbreed. Rond 1985 is het uitzicht op de stad ver-
loren gegaan. Toen zijn die lelijke flats aan de overkant 
van de singel gekomen. De gemeente heeft toen niet op-
gelet of misschien dingen toegestaan die niet mochten. 
De bouwmassa is veel te groot en het is twee verdie-
pingen te hoog. Als het een stuk van het water af was 
geplaatst, met een straat langs de singel, had het er al 
anders uitgezien. Het bouwblok staat deels in de singel. 
Buitenspelen deed ik niet alleen op de Blekerssingel, 
maar ook op de puinhopen van het afgebroken Collatiek-
looster aan de Jeruzalemstraat. Een ander begrip was het 
huis van hulpagent Koot. Hij woonde in een huis aan de 
Karnemelksloot dat wat naar achteren stond, op de plek 
waar nu de poffertjeskraam is. Voor het huis stonden 
paaltjes met een ketting, waar wij op gingen schomme-
len, tot woede van mevrouw Koot. 

Mijn vroegste herinneringen zijn van 1940. Mijn vader 
stalde zijn auto bij garage Hooijmeijer aan de Spoor-
straat. Dat jaar is de spoortunnel geopend, die de over-
weg verving met zijn slagbomen en de onderdoorgang 
voor voetgangers bij het sluisje. Na de opening mocht 
ik een keer heen en terug door de tunnel lopen. Dat was 

dinge beschreven. Moeder assisteerde vader in de prak-
tijk; een lieve vrouw die zich op de achtergrond hield. 
Zij had wel haar eigen kring, bijvoorbeeld als bestuurslid 
van de Bijzondere Neutrale School. 

Mijn vader had medicijnen gestudeerd op een beurs, 
waaraan de voorwaarde was gekoppeld dat hij als militair 
arts in het toenmalige Indië zou gaan werken. Uiteinde-
lijk hoefde dat niet, want er waren gewoon teveel dienst-
plichtige artsen. Later kreeg ik met mijn vader te maken 
als collega binnen één praktijk. Hij was iemand die graag 
aan de weg timmerde, terwijl ik in het publieke optreden 
eerder wat schuchter overkom. Ik heb persoonlijk nooit 
last van gehad van dat verschil in uitstraling. Ik hoef niet 
zo nodig vooraan te staan. In het begin merkte ik wel dat 
sommige patiënten de voorkeur gaven aan een consult 
bij mijn vader. Later kantelde dat en vond ik het weer 
pijnlijk dat mensen soms liever niet naar hem toegingen. 

Wij waren een christelijk gezin; luthers om precies te 
zijn. Daar zijn we altijd actief in geweest, ook mijn groot-
vader al. Nog steeds kerken we in de Sint-Joostkapel. 
Armoede was er thuis niet, ook niet in de oorlog. Ach-
teraf vind ik het merkwaardig dat wij in die jaren gewoon 
op vakantie gingen, naar een pension in Scheveningen, 
Nunspeet of Zeist. Kennelijk bleven de ziekenfondsen - 
ze waren opgericht door de Duitsers - functioneren. Va-
der is nooit zonder inkomsten geweest, hoewel hij wei-
gerde om de loyaliteitsverklaring te tekenen en bekend 
stond om zijn afkeer van de nsb.” 

Kind

“Als kind ging dat aan mij voorbij. Ik genoot van het huis 
en de omgeving waar ik woonde. Ons huis had toen een 
mooi uitzicht op de binnenstad. Aan de overkant had je 
het openluchtzwembad aan de Houtmansgracht met zijn 
groene, houten zijkant. De hoge duiktoren was goed te 
zien, alleen heb ik nooit iemand van de hoogste plank 
zien springen. Achter het bad lag de manege, waar je – 
vanaf het zolderraam – de paarden zag lopen. Het vier-
kante kruithuisje, waar Erik Kooistra in de Nieuwsbrief 
over schreef, heb ik ook gekend. Vanuit mijn kinderstoel 
zag ik de heiwerkzaamheden aan de waterkant van de 

1937 Han Bik bij de auto van zijn vader (collectie-Bik) 
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 1970 uitzicht Blekerssingel 55 (collectie-Bik)

kenbriefje inleveren, het bewijs dat je was ingeënt tegen 
de pokken. Die school was qua behuizing een apart ver-
haal. Ik denk dat ik op wel zes verschillende adressen les 
heb gehad, want de school werd in 1942 gevorderd door 
de Duitsers. Met mijn vriendjes ging ik nog wel eens kijken 
naar de oude speelplaats, waar soldaten in de rij stonden 
voor de veldkeuken. Eerst waren de lessen in sociëteit 
Vredebest, daarna in de Reünie aan de Haven. Daar was 
boven een bioscoopzaal. Heel interessant vonden wij het 
kamertje waar de projectieapparatuur stond. Naast de 
Reünie was het gebouw van Volk en Vaderland, de NSB-
krant. Er hingen grote affiches voor de ramen, maar ik 
had van thuis de strikte order om daar geen blik op te 
werpen. Later kwamen we terecht in de Klaas de Vries-

prachtig. Maar mijn tante vond het niet nodig om dat 
nog een keer te doen. Ze wees op een agent en zei: ‘Die 
staat er speciaal om op te letten of mensen niet twee 
keer door de tunnel gaan.’ Ook weet ik nog dat ik begin 
mei 1940 ging logeren bij die tante in Schiedam, want 
ik zou een broertje of een zusje krijgen. Op 10 mei brak 
de oorlog uit, maar ik besefte nauwelijks wat dat bete-
kende. Mijn vader wist niet hoe snel hij me weer thuis 
moest krijgen. Garagehouder Hooijmeijer haalde me op. 
Onderweg zag ik rondcirkelende vliegtuigjes, die ik inte-
ressant vond. Bij het bombardement op Rotterdam was 
ik weer veilig in Gouda. Het zal in dezelfde periode zijn 
geweest dat ik een keer met moeder mee mocht met het 
Schoonhoofse spoortje. Vanaf station Karnemelksloot 
ging het achterlangs de Fluwelensingel omhoog over de 
brug over de Martensstraat naar de spoorbrug over de 
Hollandse IJssel.”

Lagere school

“Het instituut bewaarschool of kleuterschool heb ik niet 
meegemaakt. Toen ik in 1941 zes jaar werd, ging ik naar 
de lagere school, de Bijzondere Neutrale School aan de 
Groeneweg. Om naar school te mogen moest je een pok-

 1943 Bik junior en Bik senior (collectie-Bik)
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Dokter worden

“De vraag wat ik wilde worden, was toen al lang beant-
woord. Op de lagere school had ik over het vak van mijn 
vader geroepen: ‘Dat wil ik ook.’ Die opvatting werd 
thuis niet weersproken. Wat mij van de studie medicij-
nen in Utrecht opviel was dat deze in een periode van 25 
jaar nauwelijks veranderd was. De hoogleraren gebruik-
ten dezelfde moppen als in de tijd van mijn vader. Waar-
schijnlijk was er door de oorlogsperiode geen ontwikke-
ling in het denken geweest, met dien verstande dat de 
studieboeken inmiddels Engelstalig waren, terwijl mijn 
vader alles uit Duitstalige boeken had geleerd.

Na mijn doctoraal examen in 1960 ben ik verloofd met 
Ellen Huls. Ik ging aan de slag als semiarts en deed mijn 
coschappen chirurgie, neurologie en interne in Utrecht. 
De datum 8 januari 1962 zal altijd bijblijven. Ik was aan 
het werk in de kliniek toen het bericht over de treinramp 
bij Harmelen kwam. Terwijl de gewonden met zeer ern-
stige kwetsuren binnenstroomden, realiseerde ik mij dat 
mijn verloofde rond de ramptijd ook onderweg zou zijn 
naar Utrecht voor haar studie klassieke talen. Het duurde 

school, waar ik mijn eerste les aardrijkskunde kreeg. Nog 
later, in 1944, kregen we les in de fabriek van de Plazuid 
aan de Raam. De ingang was aan de Messemakerssteeg 
en de klaslokalen waren van bordkarton getimmerd. De 
directeur van de Plazuid, meneer Hoijng, moest vanuit 
zijn kamer via onze klas naar buiten. Dan moesten wij 
allemaal gaan staan. In 1945 tenslotte gingen we weer 
terug naar het schoolgebouw aan de Groeneweg. Ik had 
veel op met meester Prinsen in de zesde klas, want die 
gaf indrukwekkend les in vaderlandse geschiedenis. 

In 1948 ging ik naar het Coornhert Gymnasium, geves-
tigd aan de Westhaven in het zgn. stadspaleis, waar la-
ter de Kamer van Koophandel zat. Ik denk meteen aan 
de wandeling in de pauze over de Haven, inclusief een 
bezoekje aan bakkerij Mimpen, waar je voor vier cent 
een warm kadetje kon kopen. De laatste drie schooljaren 
ging ik naar het nieuwe gebouw aan de Nansenstraat. De 
school werd geopend door Commissaris van de Koningin 
Kesper, die zelf zes jaar op het Goudse gymnasium had 
gezeten. Net als bij de bouw van de HBS in 1906, was 
de bouw van het gymnasium het symbool van een stads-
uitleg. De Joubertstraat was alleen nog aan de stadskant 
bebouwd. De hoofdingang was in een weiland. In de klas 
zag je de trein rijden en Haastrecht liggen, terwijl de 
koeien voor het raam stonden. In 1954 heb ik met goed 
gevolg examen gedaan.”

 1947 Han Bik met broer William (collectie-Bik)

 1958 militaire dienst (collectie-Bik)
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moment te koop. Pas veel later heb ik aan de achterkant, 
aan de Boelekade, de garages kunnen kopen, waarin 
de auto’s van wasserij Peeters hadden gestaan. Daar is 
uiteindelijk de praktijk gekomen, op Boelekade 76, een 
nummer dat ik zelf heb toegekend. Er ontbraken er een 
paar in het rijtje.”

Huisarts in Gouda in de jaren zestig

“Toen ik in 1964 in de praktijk van mijn vader kwam, was 
ik de tiende huisarts in Gouda. Tegenwoordig zijn het er 
35. Met 4000 patiënten was het voor Goudse begrip-
pen een flinke praktijk. Met zijn tweeën was dat goed te 
doen. Voor de patiënten was het één praktijk, formeel 
waren het er twee, want boven de 2000 patiënten ging de 
vaste vergoeding per ziekenfondslid omlaag. Een huis-
arts werd betaald per ingeschreven lid en kreeg daarvoor 
een vast bedrag, of iemand nu vaak of niet kwam. In die 
prijs zat ook het doen van laboratoriumonderzoek, want 
als huisarts had je geen toegang tot het lab van de zie-
kenhuizen. Ik had daar geen moeite mee. Het tellen van 
witte bloedlichaampjes in een soort telraam kostte best 
tijd, maar ik vond het leuk werk. 

Ik denk dat oudere Gouwenaars de namen van alle huis-
artsen uit die tijd nog wel kennen. Ze hadden samen 

lang voordat het verlossende telefoontje kwam. Ze had 
in de trein gezeten die vlak na de ramptrein kwam. Ze 
had urenlang vastgezeten en toen pas kunnen bellen.

Op 16 november 1962 was ik klaar als arts, maar toen 
moest ik nog in militaire dienst. Twee keer twee maan-
den opleiding had ik al tijdens mijn studie kunnen doen, 
in Vught en in Amersfoort. Mijn actieve dienst heb ik ver-
vuld bij de Inspectie Geneeskundige Dienst in Den Haag. 
De voorzieningen voor een jonge arts waren uitstekend. 
Elke dag ging je als officier lunchen in sociëteit De Witte 
aan het Plein. Waarschijnlijk ben ik een van de weinig 
mensen in Gouda die kan zeggen dat hij naast premier 
De Quay heeft staan plassen.”

Het huis

“Als je zo lang in een huis woont, weet je elke spijker te 
zitten. Veel veranderd is er sinds 1935 niet. De schoor-
steen in de kamer heb ik eruit gehaald. Die nam veel 
ruimte in beslag. Als je binnenkomt, voel je dat het huis 
nog de sfeer ademt van een dokterswoning. De praktijk-
ruimte was altijd boven. In de periode dat mijn vader 
nog actief was, waren dat er twee. De huidige badkamer 
was de gemeenschappelijke wachtkamer. Daar konden 
50 mensen zitten. We hebben wel gezocht naar extra 
ruimte, maar de buurpanden waren nooit op het goede 

Ingang praktijk aan de Boelekade (foto Gert Jan Jansen)  1967 Goudse Courant van 1 april
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men van het aantal huisartsen nam ook het aantal waar-
neemgroepen toe. Ik meen dat het er vijf waren, toen 
besloten werd om over te gaan op het systeem van de 
hap, de huisartsenpost. De hap heb ik als huisarts niet 
meegemaakt. 

Bij dit alles is het goed te bedenken dat de mobiele 
telefoon nog niet bestond. Telefoonnummer 4020 was 
enige tijd de vervangingstelefoon van alle huisartsen. Je 
belde daar naartoe en gaf dan aan dat je met een nood-
situatie te maken had en dat je patiënt was van dokter 
x. De meneer die deze telefoondienst verzorgde, scha-
kelde dan de dienstdoende huisarts in. Vervanging in de 
avond en nacht was niet geregeld. Als je een avond naar 
bijvoorbeeld de schouwburg wilde, moest je een col-
lega vragen. Daarvoor was wederzijds vertrouwen nodig, 
want de stelregel was dat je een collega nooit een re-
kening stuurde. Ook in dat geval moest een patiënt het 
telefoonnummer 4020 draaien. 

Weet ik nog bijzondere gevallen? Iets wat tegenwoor-
dig nauwelijks meer voorkomt: kolendampvergiftiging. 
Er waren toen badgeisers die gebruikt werden zonder af-
voer. Ik ben ervoor naar het Gloriantplantsoen geroepen 
en naar een huis aan de Verzetslaan. Wat je je nu niet 
meer kunt voorstellen. Voor een ongeluk op straat moest 

één waarneemgroep. Even kijken of ik hun namen zo 
nog weet. Dokter Van Elk aan de Kattensingel en dok-
ter Remme aan de Fluwelensingel. Die hadden ook een 
grote praktijk. Dan hadden we de collega’s Tom aan de 
Martenssingel, Eijkman aan de Oosthaven, Reedijk aan 
de Crabethstraat en Beek aan de Lange Tiendeweg, la-
ter opgevolgd door Eelkman Rooda. Aan de Hoge Gouwe 
zaten dan nog dokter Fanggidaej en dokter De Boer. Zit 
ik dan op tien? 

Collegiaal overleg vond plaats in de Chirurgijnskamer 
in het museum. Tijdens het onderzoek voor zijn proef-
schrift over het medisch leven in Gouda kwam mijn va-
der erachter dat de medici in Gouda een eeuwig recht 
hadden op het gebruik van die Chirurgijnskamer. Deze 
was echter in gebruik als gemeentelijke apotheek, geleid 
door juffrouw Van Bommel. Het kostte wat moeite om 
de kamer weer zijn officiële bestemming te geven. Toen 
het gelukt was hebben de Goudse medici gezamenlijk 
gezorgd voor restauratie. Daar gingen ze vergaderen. De 
koffie werd verzorgd door amanuensis Kooiman. De ver-
gaderingen konden nooit te lang duren, want de direc-
tie had een tijdklok geïnstalleerd. Het museum ging om 
23:00 uur op slot.

Onze werkdag begon altijd met het inloopspreekuur, 
’s morgens van 8 tot 9 uur. Mensen namen plaats in de 
wachtkamer en werden op volgorde van binnenkomst 
geroepen. Naast het inloopspreekuur deed je elke dag 
wel 20 tot 30 visites aan huis. Dat kon telefonisch wor-
den aangevraagd, maar in de meeste gevallen liepen 
mensen ons huis binnen en schreven dan op een bloc-
nootje dat ze graag de dokter langs zagen komen. In het 
begin dacht ik voor de visites een autootje te kopen, 
maar van dat idee hielp mijn vader me af. ‘Als beginnend 
arts kun je niet op pad gaan met een auto.’ Dus kocht ik 
een bromfiets en daarmee reed ik kriskras door Gouda. 
In de binnenstad was dat eigenlijk veel handiger. 

Die tien huisartsen hadden gezamenlijk een waar-
neemgroep voor het weekend. De diensten stonden elke 
week in de krant. Eerst liep de weekenddienst van zater-
dag 15:00 uur tot en met de zondag, later werd het vanaf 
12:00 uur en uiteindelijk werden het waarneemdiensten 
voor de hele zaterdag en de hele zondag. Met het toene-

1984 dokter Bik bij ongeval op straat (foto Herman van Os)
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1991 Tilanuspenning (foto Gert Jan Jansen)

2004 Han en Ellen Bik met hun 3 kleinkinderen (collectie-Bik)

toen de huisarts gebeld worden. Het was aan hem om te 
bepalen of er een ambulance moest komen. Die moest je 
dan ook zelf oproepen. Je was er als huisarts zeker een 
uur mee druk. 

Naast mijn werk als huisarts heb ik vijfentwintig jaar 
les gegeven in ehbo, Eerste Hulp Bij Ongelukken. Het 
begon op de zolder van de Ambachtsschool. Later zat 
de vereniging in een leslokaal van de Petrus-ulo aan de 
Nieuwehaven, nu verkocht aan een projectontwikkelaar. 
In februari 1991 heb ik hiervoor de Tilanuspenning gekre-
gen. Ook ben ik 10 jaar lang scheepsarts geweest op het 
schip de Henry Dunant: een grote verantwoordelijkheid 
en hard werken. 

Op mijn 62e heb ik mij terug getrokken als huisarts. 
Daar was in januari 1997 een hartoperatie aan vooraf ge-
gaan. Ik herstelde volledig, maar zag het niet zitten om 
helemaal in het vak terug te keren.” 

Gezin

“Mijn vrouw en ik zijn in sep-
tember 1964 getrouwd. Mijn 
vrouw heeft klassieke talen 
in Utrecht gestudeerd; mis-
schien niet de meest passende 

opleiding voor een doktersas-
sistente, maar ze heeft me altijd 

met verve geassisteerd. Zij was ook 
achterwacht aan de telefoon. Ons ge-

zin werd verrijkt met twee dochters en een 
zoon. De oudste dochter en de zoon wonen inmiddels 
in de Verenigde Staten. Onze dochter heeft biologie ge-
daan en trouwde met een ingenieur die bij Philips aan 
het licht werkte. Die carrière is voortgezet en nu wonen 
ze in San Francisco. Vanzelfsprekend gaan we daar wel 
eens naartoe. De Golden Gate Bridge is gebouwd toen ik 
werd geboren. Onze zoon ging in de ict. Zijn jaar tijdelijk 
bij Intel werd vast en hij stapte over naar Google. Zijn ge-
zin heeft inmiddels de Amerikaanse nationaliteit. Onze 
tweede dochter ging meer de commerciële kant op. Zij 

woonde met haar man wel in Gouda. Maar zij kreeg lever-
kanker en toen gebeurde het ergste wat je als ouders kan 
overkomen. In 2015 is zij overleden. Mijn schoonzoon en 
twee kleinkinderen wonen in Gouda.”

Ander werk

“In 1970 ben ik actief geworden in de Lutherse Kerk. Van 
1970 tot 2009 heb ik in de kerkenraad gezeten, zij het 
niet een één stuk. Uit dien hoofde zat ik ook in de Raad 
van Kerken in Gouda. Ik had de leiding bij de laatste res-
tauratie van de Sint-Joostkapel. Op een paar dingen zijn 
we best trots: de restauratie van het schilderij van Jan 
Duif dat we nu ‘De goede herder’ noemen, de restauratie 
van het Maarschalkerweerdorgel en het in ere herstellen 
van de koperen doopbogen, die lang in bruikleen waren 
bij het museum. De rol van Jos van Kersbergen bij het 
terugplaatsen mag genoemd worden. 

Naast werk, kerk en gezin ben ik op meerdere terrei-
nen bezig geweest, maar het is soms lastig om de relatie 
met Gouda duidelijk te maken. Denk aan het verzamelen 
van munten, dat in de oorlog begon. Pianospelen doe ik 
graag, kijk maar naar de vleugel die achterin de  kamer 
staat. Ook de treinmodelbouw is een hobby waar ik veel 
tijd in heb gestoken. Verder maak ik graag jaartalboek-
jes, een probaat instrument om een stad of een land in 
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de greep te krijgen. Fotograferen moet ik noemen. Ik 
heb veel foto’s gemaakt van het huis en directe omge-
ving. Met vakantie gaan is ook erg populair in onze fami-
lie. We zijn op veel plekken geweest, maar waar we vaak 
terugkeren is Montana in Zwitserland.

Tja, en dan moet ik het maar bekennen. Autorijden en 
vliegen vind ik erg leuk. In een grote auto rijden is altijd 
mijn hobby geweest. Dat is begonnen toen een vriend 
een Volvo P44 kreeg. Zeven keer in mijn leven heb ik 
een Volvo gekocht, maar mijn eerst autootje was een 
oranjegele Fiat 600. Ik ben opgevoed met het rijden van 
autorally’s. Mijn vader en politie-inspecteur Victor Pijls 
waren voorvechters van tochten – soms dwars door de 
stad – die je nu niet meer zou houden. Wat te denken 
van de sierbrulkraghtwaghentoght in 1954?

Nog zo’n ‘verkeerde’ sport is vliegen. Ik heb al vele 
jaren een vliegbrevet. Mijn kompaan was gemeentearts 
Barend Cohen. Ik herinner mij dat we in 1985 met 40 jaar 
bevrijding hadden bedacht om nog een keer de strooi-
biljetten uit 1945 te droppen boven Gouda. Ze waren 
herdrukt bij Van Norden. Het werd een lachwekkende 
aangelegenheid. Het op het goede moment uit het raam 
gooien van de biljetten bleek een klus waar wij ons nogal 

 1985 (foto Martin Droog)

2002 dokter Bik voor zijn huis (foto Pim Mul)

op verkeken. In elk geval zat de achterruit van de Cessna 
aan de binnenkant helemaal vol, toen we landden.

Dat vliegen heeft me op een andere manier bijgebracht 
hoe mooi Gouda is. Maar vanuit de lucht valt ook met-
een op wat er niet goed is gegaan. Nog steeds ervaar ik 
de plek waar het Van Itersonziekenhuis heeft gestaan als 
pijnlijk. De Panoramaflat is van boven bezien nog lelijker 
dan vanaf de straat. Maar laat één ding duidelijk zijn: ik 
ben een ouwe, trouwe Gouwenaar. Ik zal altijd blijven 
genieten van deze stad en zijn mensen.”
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lezingen 2017
6 maart: Willemijn Wilms-Floet
Het hofje - bouwsteen van de Hollandse stad, 1400-2000

12 april: Laatste aanwinsten van Museum Gouda

22 mei: Christiaan van der Spek
Het Nederlandse leger onder Napoleon

AgendaAuteurs

Tanja Wassenberg is cultuurwetenschapper. Zij 
werkt aan een promotieonderzoek voor de Open 
Universiteit met de titel ‘Alles wat bestond is uit 
malkander gewrongen. Het leven en werk van mr. 
Jacobus Blauw (1759-1829)’

Eveline van der Hulst is historicus en medewerkster 
aan het Streekarchief Midden-Holland

Erik Kooistra is Goudoloog en brengt vele uren door 
in het Streekarchief Midden-Holland waar hij onder-
zoek doet naar het Goudse verleden

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

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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Een grillige carrière in woelige tijden:  
de loopbaan van Jacobus Blauw (1759-1829) 
Tanja Wassenberg

Een goede weg prijst de bouwer. Geschiedenis van de  
asfaltcentrale Koudasfalt te Gouda, 1930-1950
Eveline van der Hulst

De grote geschiedenis van Klein Amerika
Erik Kooistra

De trieste levensavond van een briljant organist: Joachim Hess
Henny van Dolder

Kijkkast- of opticaprenten van Gouda
Paul Abels

Gouwe Verhalen: Han Bik
Gert Jan Jansen
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