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Van de redactie

Welke archiefbezoeker van het Streekarchief is niet door 
Jan Willem Klein geholpen? Hij heeft vanwege zijn pen-
sionering enige maanden geleden afscheid genomen van 
het archief. We zullen hem missen, maar we twijfelen er 
niet aan dat hij als medeoprichter van Gouda op Schrift 
en als winnaar van de Walvisprijs 2016 zijn tijd in de toe-
komst goed zal weten te besteden.

Als blijk van waardering voor zijn werk is het eerste 
artikel in dit nummer van de hand van Jan Willem Klein, 
Arjan van ’t Riet en Marloes Rijkelijkhuizen. Een speur-
tocht van drie historici naar sporen van Jan Wourdanus, 
rector in de 17e eeuw van de Latijnse school in Gouda.

Je kunt er altijd op rekenen dat je schoon drinkwater 
in Nederland uit de kraan krijgt, maar in deze regio is dat 
niet meer vanzelfsprekend, zo is sinds enige maanden 
gebleken. 

De alom bekende dr. Büchner pleitte in de 19e eeuw 
al voor schoner drinkwater. Harrie Timmer geeft in een 
eerste artikel een schets van de ontwikkeling van het 
Goudse drinkwaterbedrijf tot 1945.

Bij de borden in de Sint-Janskerk met namen van zeehel-
den hangt een bord van Joost van Swansbel. Hij vocht als 
kapitein van een compagnie bij Ameide tegen de Fran-
sen. Bij recent archiefonderzoek naar de Hollandse Wa-
terlinie kwam zijn naam naar voren. Henny van Dolder is 
natuurlijk de persoon om uit te zoeken, wie deze Joost 
was die in de Sint-Jan begraven moet liggen.

Wie Jacobus Blauw is, weten we uit het artikel van 

Tanja Wassenberg over hem in het eerste nummer van 
dit jaar. In haar bijdrage over zijn vader, Pieter Blauw, 
doet zij uit de doeken wat voor een predikant hij was in 
de Sint-Janskerk.

Wim Scholten is fotograaf en heeft zijn talent jaren-
lang aan Die Goude ter beschikking gesteld.

Gert Jan Jansen had niet veel moeite om deze 89-jarige 
op zijn praatstoel te krijgen en hem zijn leven in Gouda 
uit de doeken te laten doen.

Paul van Horssen

Dr W.F. Büchner 1781-1855, stadsdoctor
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Speuren naar sporen van een 17e-eeuwse rector:
Jan Wourdanus, rector van de Latijnse school 
 

Jan Willem Klein, Arjan van ’t Riet en Marloes Rijkelijkhuizen

Jan Cornelisz Wourdanus (van Woerden) 
werd in 1648, na de dood van rector Corne-
lius Traudenius van de Latijnse school in 
Gouda, aangezocht om deze op te volgen. 
Wourdanus is een beetje een schimmige fi-
guur, met dien verstande dat er weinig over 
hem bekend is. Dit artikel brengt alle tot 
dusver bekende sporen van zijn leven samen 
uit een veelheid aan bronnen. Zo krijgt de 
schim van Wourdanus een beetje meer ge-
zicht.

Het zoeken naar een persoon uit het begin van de 17e 
eeuw is niet altijd gemakkelijk. Doop-, trouw- en be-
graafboeken ontbreken meestal. Daardoor is de onder-
zoeker aangewezen op notariële en rechterlijke archie-
ven, die slechts gefragmenteerde momentopnamen van 
levens weergeven. Ook de toegankelijkheid van deze 
bronnen is niet altijd optimaal. Wourdanus wordt in dit 
artikel gevolgd aan de hand van toevalstreffers. Hij was 
werkzaam in verschillende regio’s en hij had eigendom-
men in plaatsen waar hij niet werkte of woonde. Naar 
aller waarschijnlijkheid zal hij daarom ook nog in vele 
andere bronnen voorkomen, maar daar is hij (nog) niet 
gevonden. 

In 1930 is er al onderzoek gedaan naar Wourdanus bij 
het toenmalige gemeentearchief van Gouda. Een artikel 
in de Goudsche Courant van 14 mei vermeldt dat er on-

Drukkersmerken van Jan van Wourdanus
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Drukkersmerk van Jan van Wourdanus [stcn (Short Title Catalogue of 
the Netherlands), met dank aan Marja Smolenaars]

Portret van de rechtsgeleerde Simon van Leeuwen met 8-regelig Latijns 
vers door Joannes Wourdanus (kopergravure door Wouter Jongman 1712; 
collectie Haags Gemeentearchief )

derzoek is verricht naar Wourdanus, alias Van Brienen. 
Dat hij familie was van Van Brienen, of Van Briemen, 
blijkt uit een testament uit Hazerswoude. Hoe dit onder-
zoek is afgelopen, wordt niet vermeld en kon niet meer 
worden achterhaald. Waarschijnlijk heeft dit onderzoek 
te weinig opgeleverd om er een substantieel verslag van 
te maken: er is in de Goudse bronnen heel weinig over 
Wourdanus te vinden. 

Niettemin is aan de hand van verspreide archiefstuk-
ken, met name betreffende zijn nalatenschap, een aan-
vulling te geven op het weinige wat tot dusver bekend 
was over het leven van Wourdanus.

Boekdrukker en publicist

Het geboortejaar van Wourdanus is onbekend. Omdat 
Jan in 1621 is getrouwd en uitgaande van een huwe-
lijksleeftijd van ongeveer 25-30 jaar, kunnen we zijn ge-
boortejaar stellen op ongeveer 1593. Het huwelijk of de 
ondertrouw met Geertruijdt Simonsdochter van Schagen 
vond plaats op 21 juni van dat jaar te Leiden. Zijn bruid 
was weduwe van de boekdrukker Ulrick Cornelisz. Moge-
lijk heeft Wourdanus hem gekend, want op het moment 
van zijn huwelijk met Geertruijdt woonde hij al in Leiden. 

Overigens werd de bruidegom in de inschrijving van het 
huwelijk vermeld als Jan Cornelisz. De toevoeging Wour-
danus (= van Woerden) is hij daarna pas gaan gebruiken. 
Het is een verlatinisering van zijn plaats van herkomst; 
iets wat in die tijd gebruikelijk was in de academische 
kringen waarin Wourdanus verkeerde.

Ook Wourdanus was, van 1622 tot 1630, boekdrukker 
in Leiden. Of hij dat door zijn huwelijk werd, of wellicht 
daarvoor knecht was van Ulrick Cornelisz, is niet bekend. 
Het merendeel van de door hem gedrukte publicaties be-
staat uit academische disputaties. Die werden gehouden 
om de doctorsgraad te verkrijgen en vervolgens in druk 
uitgegeven. Het zijn dunne boekjes van niet meer dan 
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leerling naar de Latijnse school te Gouda. De erven Sta-
ring schonken het handschrift aan de Groningse hoog-
leraar B.H. Lulofs (1787-1849). De grootvader van Isaac 
de Bruin, eveneens Isaac geheten (1715-1789, advocaat 
en burgemeester te Zutphen), was gehuwd met een ze-
kere Bernhardina Aleida Lulofs (1719-1786). B.H. Lulofs 
ten slotte, legateerde het handschrift aan de universiteit 
van Groningen.

Lezer en wetenschapper

Wourdanus had een behoorlijk grote bibliotheek, die na 
zijn dood, deels in februari 1666 en deels in november 
van dat jaar, bij Peter Leffen in Leiden geveild is. Het 
enige bekende exemplaar van de veilingcatalogus en 
van het supplement wordt bewaard in de Bibliothèque 
National te Parijs. Het hoofdgedeelte van die catalogus 
telt 1552 nummers, terwijl het supplement er nog eens 
116 bevat. In totaal gaat het dus om een bibliotheek van 
1668 nummers. 

Veel systeem bevat de catalogus niet. Er is een ru-
briek ‘Libri Theologici’ (godsdienstige boeken), een ru-
briek ‘Libri manuscripti et altii vetutistissimae editionis’ 
(handschriften en uiterst oude gedrukte boeken) en ver-
der een grote rubriek ‘Libri Miscellanei’ (gemengde boe-
ken). Binnen de rubrieken staan de boeken op formaat. 

Uit zijn boekenbezit blijkt dat Wourdanus een univer-
sele belangstelling had. Over alle wetenschapsgebieden 
had hij literatuur, zoals een goed renaissancistische in-
tellectueel betaamde. Het Rijmbijbelhandschrift komen 
we echter niet in de catalogus tegen. Klaarblijkelijk heeft 
hij dat al voor zijn dood van de hand gedaan.

Weduwnaar en schuldenaar

Waarschijnlijk in of kort na 1635 overleed Wourdanus’ 
vrouw Geertruijt. Zij en Jan hadden in 1635 een testa-
ment opgesteld, waarin zij elkaar tot erfgenaam be-
noemden. Geertruijt blijkt dan al ‘siekelijk van lichame 
te bedde leggende’. Als Jan eerder zou overlijden zou 
Geertruijt volgens het testament aan de wettige erfgena-
men van haar man overhandigen ’sijn bibliotheek, beste 

één katern, die duidelijk voor het universitair geschoolde 
publiek bedoeld waren. Veel zal hij er niet aan verdiend 
hebben.

Ook een notariële akte uit Leiden uit 1628 vermeldt 
dat hij van beroep boekdrukker was. De akte gaat over 
een betaling van 84 gulden aan boekverkoper Jan Lamair 
voor de verkoop van een voorraad van de thesis van de 
Hongaar Mattheus Ezanakius, die in Leiden gestudeerd 
had. 

Jan was niet alleen drukker. Hij publiceerde inciden-
teel ook zelf. Zo maakte hij een lofdicht op zijn leerling 
en vriend Simon van Leeuwen, dat onder een portretgra-
vure van Van Leeuwen aangebracht is. Simon van Leeu-
wen was rechtsgeleerde en lid van de Hoge Raad van Hol-
land, Zeeland en West-Friesland. Hij is vooral bekend als 
medewerker (1664-1682) aan het Groot Placaetboeck en 
van de (postume) uitgave van de Batavia Illustrata (1685). 

Omzwervingen van een bijzonder handschrift
uit Wourdanus’ bibliotheek

Van Leeuwen is de eerst bekende bezitter van het be-
roemde Rijmbijbelhandschrift dat nu in de universiteits-
bibliotheek van Groningen bewaard wordt en dat wel 
het Gronings-Zutphens Maerlanthandschrift genoemd 
wordt. Het is een van de belangrijkste bewaard geble-
ven Middelnederlandse handschriften. Er staan diverse 
teksten van Maerlant in, zoals de Rijmbijbel, een deel van 
de Spieghel Historiael en de meeste van de Strofische Ge-
dichten. Van Leeuwen schonk het in 1657 aan zijn leer-
meester Wourdanus. 

In 1702 bleek het eigendom te zijn van Albertus Ben-
tes, schepen te Amsterdam. In dat jaar werd de enorme 
bibliotheek van Bentes geveild. Daar kocht de Gorkum-
se predikant Florentius de Bruin (1650-1724) het voor 
twaalf gulden. Vervolgens kwam het via erfenis in 1726 in 
handen van zijn zoon Franco de Bruin (1690-1763), pre-
dikant in Amsterdam. Het bleef in bezit van de familie 
tot aan Isaac de Bruin (1772-1822), medicus te Zutphen. 
Van hem is het gekocht door de bekende dichter A.C.W. 
Staring (van de Wildenborg, zo’n vijftien kilometer van 
Zutphen). De jonge Staring ging van 1776 tot 1782 als 
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cleet met de mantel’. Blijkens het testament bezat Jan 
ook ‘stukken’ (boeken of handschriften?) van een zekere 
Pelt Born. Die zouden moeten worden overgedragen aan 
de notaris voor wie het testament was gepasseerd, ech-
ter alleen ‘soo hij dat gelieft’ voor 36 gulden. Deze bij-
zondere bepalingen zijn echter niet van belang geweest, 
aangezien Jan Geertruijt overleefde. Wel maken deze be-
palingen duidelijk dat het echtpaar veel waarde hechtte 
aan de bibliotheek. 

Over de financiële welstand van Jan en Geertruijt in 
deze periode is niet veel bekend. Een aanwijzing dat die 
wellicht te wensen liet, kan de kwestie zijn die in 1637 

1. Oud-rechterlijk archief Tiel, inv.nr. 511.

ontstond tussen Jan en Neeltgen Amensdr van Leeuwen. 
Neeltgen had een aantal grote bedragen op Jan te vor-
deren, waarvoor Jan Simonsz van Schagen (wellicht de 
zwager van Jan) borg stond. Jan van Schagen was ech-
ter inmiddels overleden en er waren geschillen ontstaan 
tussen de schuldeiser en schuldenaar. Hoe de kwestie is 
afgelopen, is onduidelijk. Wel is zeker dat Jan kort daar-
na uit Leiden vertrok.

Via Tiel naar Gouda

Op 4 januari 1641 hertrouwde Jan met Aeltgen Gerrits-
dochter van Bemmel uit Woerden. Wellicht kenden bruid 
en bruidegom elkaar nog uit Jans Woerdense tijd. Na het 
huwelijk vertrok het echtpaar naar Tiel. Daar was Jan van 
1641 of 1642 tot 1648 rector van het gymnasium. De er-
varing die hij opdeed in Tiel bracht hem waarschijnlijk in 
1648 naar Gouda. Daar werd hij, na de dood van Corne-
lius Traudenius in 1648, diens opvolger als rector van de 
Latijnse school. Op 28 april 1649 werd hij poorter van 
Gouda; borg stond Matheus Jongkint. Vlak voor zijn ver-
trek naar Gouda stelt hij op 15 september 1648 Pelgrom 
Vogelsangh aan als zijn zaakgelastigde en gemachtigde 
in Tiel.1 

De eerste vermelding van de parochieschool waar-
uit de Latijnse school is voortgekomen, stamt uit 1366, 
maar waarschijnlijk bestond de school al eerder. De 

Veilingcatalogus van de bibliotheek van Wourdanus (Bibliothèque Na-
tional te Parijs)

Handtekeningen van Wourdanus en zijn echtgenote onderaan het testa-
ment van 1635. (elo; Notarieel archief Leiden, inv.nr. 321)
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school kende een aantal bekende rectoren, zoals  Petrus 
Nannius en Wybrant Bornstra. Vanaf 1573 waren ver-
schillende leden van de familie Traudenius rector en ook 
Hovius ging Wourdanus nog voor. Voor zijn rectoraat 
ontving Wourdanus aanvankelijk 600 gulden. Later werd 
zijn tractement verhoogd tot 650 gulden. 

Naast het rectorschap van de Latijnse school vervulde 
Jan van 1660 tot 1663 ook de functie van librijemeester. 
Er bestond reeds vanaf 1620 een apart college van librije-
meesters, dat gekozen werd door de door het stads-
bestuur aangestelde notabelen. Veelal werd de rector 
van de Latijnse school ook aangesteld als librijemeester. 
Willem Traudenius bijvoorbeeld nam plaats in het eerste 
college. De librijemeester hield zich onder andere bezig 
met het aankoopbeleid en met het ‘ontdubbelen’ van 
de collectie. Veel aankopen liepen via boekdrukkers en 
boekhandelaren in Amsterdam en Leiden en via veilin-
gen. Zijn ervaring als Leids boekdrukker zal Wourdanus 
in deze functie ongetwijfeld van nut zijn geweest. 

In de periode dat Wourdanus in Gouda woonde, was hij 
bevriend met de toen in Den Haag woonachtige Gosenius 
a Niendal (Goossen van Nijendaal), remonstrants predi-
kant in Friedrichstadt in het Holstijnse gedeelte van wat 
nu Sleeswijk-Holstein is. Hij was een sociniaanse banne-
ling. Het socianisme was een heterodoxe stroming, die 
onder andere de drie-eenheid loochende. De stroming 
is genoemd naar Fausto Sozzini, een Pool van Italiaanse 
afkomst. Hij had speciale vriendschapsbanden met voor-
aanstaande socinianen. Dit is vast te stellen aan de hand 
van een album amicorum van Van Nijendaal dat bewaard 
gebleven is.2 Naast fraaie pentekeningen en kleurrijk ge-
schilderde familiewapens bevat het vooral geschreven 
bijdragen in het Latijn, Grieks, Hebreeuws en Arabisch. 
Een van de mensen die een bijdrage geleverd hebben, 
was Wourdanus (fol. 425-427).3 Wellicht had Wourdanus 
sociniaans-remonstrantse sympathieën. Hij had in ieder 
geval in die kringen gezaghebbende vrienden.

 
Bezitter van grond en huizen

Behalve de bezitter van een uitgebreide bibliotheek, 
was Wourdanus ook eigenaar van onroerend goed. Ge-

2. Den Haag, KB 131 E 13.
3. Met dank aan Léon Verhoeven, die mij op het bestaan van dit 
album gewezen heeft.

zien de schulden die hij in zijn Leidse tijd nog had, is 
het aannemelijk dat hij dit bezit heeft verworven na zijn 
tweede huwelijk. Zijn tweede echtgenote stamde uit een 
Woerdense familie en heeft het wellicht bij het huwelijk 
aangebracht. Er is geen volledig overzicht van de bezit-
tingen bewaard gebleven, maar akten uit verschillende 
archieven leveren toch weer wat stukjes van de puzzel 
rond Wourdanus’ leven op. In 1654 kocht hij van Pieter 
Robrechtsen of Robbertsen een rentebrief van 400 ca-
rolusguldens ten laste van Arijen Gelijnszoon Roos. De 
verkoper van de schuldbrief was schrijfmeester in de 
Latijnse school te Gouda. Wellicht heeft Wourdanus een 
collega in financiële nood geholpen door de rentebrief 
van hem over te nemen, of misschien heeft hij de aan-
koop gewoon gezien als goede belegging. Rentebrieven 
zijn te beschouwen als obligaties. Ze leveren rente op en 
hebben onroerend goed als onderpand. Het onderpand 
was in dit geval een huis en erf en een stukje veenland in 
Hazerswoude. In 1666 wordt het huis overgedragen aan 
Wourdanus en vervalt de rentebrief. Het huis zal daarna 
door Jan zijn verhuurd. 

Uit akten uit 1666, 1676 en 1680 blijkt dat er nog meer 
onroerend goed tot zijn boedel behoorde. Gesproken 
wordt over een hofstede, bestaande uit ‘huijs, berch, 
schuer’ met zeventien morgen land onder Lopik; ‘vier-
d’alve’ morgen land onder Teckop (bij Kamerik) en ver-
schillende perceeltjes leenland: anderhalve morgen op 
de Ruijgeweijde, vier morgen in Lopik aan de ‘overste 
egge’ en ‘twee veerthien honden’ gelegen ‘tot Reijneij’ 
(Rijnauwen?). 

Erfgenamen en nalatenschap

Na het overlijden van Wourdanus in 1665 moesten de 
bezittingen worden verdeeld. Omdat het echtpaar geen 
kinderen had, werd de boedel verdeeld tussen de we-
duwe en de neven en nichten van Jan. De verdeling liet 
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Bijdrage van Wourdanus aan het Album Amicorum van Gosenius a Niendal 
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Woerden heeft geoccupeert”.4 De verhuizing van Aelt-
gen was een vlucht voor de Franse troepen. Zij zal de ge-
hele inboedel niet hebben kunnen meenemen, waardoor 
een verdeling in ieder geval de helft van dat probleem 
heeft opgelost. In deling werden gebracht het meubilair, 
‘linnewaet’, goud en zilver. Een gedeelte daarvan was in 
bewaring gebracht bij Sijmon Bonten, een van de erfge-
namen. Het opgemaakte overzicht maakt melding van 
deze ‘gevluchte goederen’ en laat zien dat er nauwkeurig 
werd gedeeld: de weduwe 78 servetten, de ‘respectieve 
erffgenamen’ ook 78 servetten et cetera. Het zilverwerk 
werd getaxeerd en degene die een hogere waarde ver-

enige tijd op zich wachten en deed geschillen ontstaan 
tussen de weduwe en de andere gerechtigden in de na-
latenschap. Verschillende bronnen noemen als erfgena-
men van Wourdanus: Jacob Elbertszoon en zijn broers en 
zussen Pieter, Hendrick, Lijsbeth en Marichje van Brie-
men, (achter?)neven en nichten van Wourdanus. Daar-
naast Simon en Cornelis Bonten, kinderen van zijn zus 
Aeltje Cornelisdochter. 

Pas in 1673 kwam het tot verdeling van de inboedel. 
De aanleiding daarvoor was de verhuizing van Aeltgen 
Gerrits van haar woonplaats Woerden naar Amsterdam. 
De verhuizing was een gevolg van de “conjuncture des 
tijts in consideratie van den bedroeffden toestant des 
oorlochs ende de invasie van den vijant welcke de stede 4. rhcrl; Notarieel archief Woerden, inv.nr. 8523, folio 31.

Bijdrage van Wourdanus aan het Album Amicorum van Gosenius a Niendal 
(KB Den Haag, hs. 131 E 13, p. 425 t/m 427, met dank aan Ad Leerintveld)
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kreeg, betaalde het verschil aan de andere partij. Uit de 
staat blijkt ook dat Jan ‘penningen ende rariteijten’ had 
verzameld. Zo bezat hij een penning geslagen ter ge-
legenheid van de belegering van Amsterdam, een pen-
ning van Fredrick Heijndrick en een ‘Agnus Dei’ waarvan 
de rand van goud was, een ‘parelemoer hooren’ en een 
‘silver soutvadt aengaende de voet ende ’t onderwerck, 
maer het bovenste een rare steen’. Als bijzonderheid 
wordt ook genoemd de ‘vergulde gereformeerde nap’. 

Aeltgen Gerritsz, de weduwe Wourdanus, is waar-
schijnlijk niet teruggekeerd naar Woerden. Eind 1673 
blijkt ook zij niet meer in leven te zijn. Haar erfgenamen 
verkochten in dat jaar het huis in Hazerswoude en ook 
in de jaren daarna worden delen uit de boedel verdeeld. 
Dat duurt overigens nog jarenlang. In 1693 worden (voor 
zover bekend) de laatste zaken van de weduwe Wourda-
nus geregeld. Daarmee is de eeuw van Jan Wourdanus 
precies rond.

Bronnen
Erfgoed Leiden en omstreken (ELO); Nederlands Her-
vormd Ondertrouw (1575-1795) (archiefnr. 1004), inv.
nr. 9, folio I-095, 10 juni 1621.
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elo; Schepenhuwelijken (1592-1795), inv.nr. 199, folio 
C-134, 4 januari 1641.
Gemeentearchief Alphen aan den Rijn (GA); Rechterlijk 
archief Hazerswoude
Regionaal historisch Centrum Rijnstreek en Lopiker-
waard (rhcrl); Notarieel archief Woerden
rhcrl; Rechterlijk archief Woerden

rhcrl; Rechterlijk Archief Teckop
rhcrl; Notarieel archief Montfoort
rhcrl; Rechterlijk Archief Kamerik
‘Korte schetsen uit de geschiedenis der Latijnsche 
School IV – veranderende toestanden’, in Goudsche 
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Regionaal Archief Rivierenland (ral); Tielsche Courant 
1915
ral; inventaris gymnasium te Tiel
ral; Oud Rechterlijk Archief
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De rol van Dr. Büchner, cholera en de hygiënisten 

Dr. W.F. Büchner, vandaag de dag vooral bekend door 
de Büchnerweg, legde in de 19e eeuw de basis voor de 
huidige drinkwatervoorziening in Gouda. In 1832 pleitte 
hij voor een commissie die zich moest richten op de be-
strijding van de cholera. Deze kwam datzelfde jaar met 
aanbevelingen over verbeterde reinheid in het algemeen 
en de specifieke aanbeveling om dagelijks of iedere eb 
en vloed het water in de stad te ‘ververschen en door 
te spoelen’ omdat ‘men gedurende deze zomer een en 
andermaal heeft gezien, dat de visschen bedwelmd in de 
stadsgracht boven kwamen en in grote hoeveelheid kon-
den worden opgeschept, doordien het water binnen de 
stad stinkende en bedorven was.’

In deze aandacht voor reinheid stond hij niet alleen. 
We kunnen hem rekenen tot de groep vooruitstreven-
de artsen die zich systematisch bezighield met ziektes 
als cholera: de hygiënisten. Deze richtten zich niet al-

Drinkwater in Gouda tot 1945 

Harrie Timmer

Niets is zo vanzelfsprekend als drinkwater. 
Als we de kraan opendraaien (of tegenwoor-
dig openzwenken) is het daar: zo veel je maar 
wilt, altijd onder druk en van uitstekende 
kwaliteit. Deze beschikbaarheid van schoon 
drinkwater was niet altijd het geval. Eeuwen-
lang gebruikten de inwoners van Gouda ach-
teloos het vervuilde water uit hun grachten, 
zijlen en sloten, met als gevolg dat terugke-
rende epidemieën als cholera zich makkelijk 
verspreidden. Pas tientallen jaren nadat de 
stadsdoctor W.F. Büchner had vastgesteld 
dat de kwaliteit van het water de sleutel was 
tot de bestrijding van cholera, werd in 1883 
de Goudsche Waterleiding Maatschappij 
(gwm) opgericht. Hiermee behoorde Gouda 
tot de eerste tien Nederlandse steden met 
een waterleidingbedrijf.1 Zoals overal ging 
de totstandkoming van de centrale drinkwa-
tervoorziening niet vanzelf. In deze bijdrage 
wordt de ontwikkeling van de gwm tot 1945 
beschreven. In de volgende bijdrage de peri-
ode van 1945 tot heden. 

Dr Willem Frederik Büchner (1781 - 1855), stadsdoctor te Gouda
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Over de oorzaak van cholera tastte men lang in het 
duister. Velen zagen in cholera een goddelijke vingerwij-
zing. Immers: in bijvoorbeeld Ezechiël 6:11-14 straft God 
ongelovigen door het sturen van pest, oorlog en hon-
gersnood. Dit interpretatiekader op Bijbelse grondslag 
werd door veel 19e-eeuwse predikanten gevolgd.2 Zelfs 
de medische wetenschap had weinig zicht op de werke-
lijke oorzaak. De verspreiding van cholera werd eerder 
aan slechte lucht gekoppeld dan aan de kwaliteit van het 
water: de miasmetheorie. Deze theorie was een vanuit 
de oudheid breed geaccepteerd inzicht dat de versprei-
ding van ziekten en epidemieën als cholera en de pest 
werd veroorzaakt door slechte lucht, afkomstig van rot-
tend organisch materiaal.3 Pas na 1880 werd dit inzicht 
verlaten. Ook Büchner wijdt een heel hoofdstuk, ‘De 
Dampkring’, aan de slechte invloed van moerasuitwase-
mingen en gassoorten van schadelijke samenstelling op 
de lucht die in Gouda wordt ingeademd, maar hij legt 
geen verband met epidemieën.4

Dat cholera via het water werd verspreid en niet door 
de lucht, werd pas in de tweede helft van de 19e eeuw 
ontdekt door de Britse arts-wetenschapper John Snow 
en later de Duitser Robert Koch. De echte boosdoe-
ner bleek de bacterie vibrio cholerae, die in water kan 
overleven. Verspreiding vond niet alleen plaats door het 

De miasmetheorie: cholera verspreidt zich via vervuilde lucht ( bron: US 
National Library of Medicine, lithografie Robert Seymour, 1831)

1. de Moel, P., Verberk, J. & van Dijk, J., 2005. Drinkwater, principes 
en praktijk, tweede herziene druk. Den Haag 2005, Sdu Uitgevers bv, 
Den Haag, 22
2. M. Buitenwerf-van der Molen, God van vooruitgang: de populari-
sering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857 
- 1880), 2007, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 121
3. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Miasma_theory, be-
zocht op 19-1-2017.
4. W. Büchner, 1842. Bijdragen tot de geneeskundige topografie en Sta-
tistiek van Gouda. Bezorgd en ingeleid door N.D.B. Habermehl, 2007, 
Historische vereniging die Goude red. Gouda: G.B. van Goor, 62

leen op de behandeling van slachtoffers, maar ook op 
het wegnemen van de oorzaken. De hygiënisten toonden 
het verband tussen cholera en armoede met alles wat 
daarbij hoort: bedompte woningen, vervuild drinkwater, 
lekkende poeptonnen, stinkende sloppen en donkere 
stegen. De meeste choleradoden werden immers geteld 
in de oude stadswijken waar de hygiëne het belabberdst 
was. Dit was de omgeving waarin de cholera ontstond en 
die volgens de hygiënisten grondig moest worden gerei-
nigd. 

De hygiënisten hielden zich bezig met vrijwel alle 
aspecten van de openbare gezondheidszorg, zoals ri-
olering, vuilophaal, voedselkwaliteit, drinkwatervoor-
zieningen, de inrichting van scholen, werkplaatsen en 
fabrieken. Veelal tevergeefs werd het stadsbestuur ge-
wezen op misstanden en aangespoord tot grotere activi-
teit. Zo ook in Gouda. Na de epidemieën in 1832-1833 en 
1848-1849 pleitte Büchner voor beter drinkwater, maar 
pas met de epidemie van 1868 volgde men het advies van 
de gezondheidscommissie om dit aan de gehele bevol-
king ter beschikking te stellen. Hiervoor werd een wa-
terschuit op anderhalf uur afstand stroomafwaarts in de 
IJssel gevuld bij vloed, dat na bezinking per schuit en kar 
naar de stad werd vervoerd en kosteloos werd verstrekt. 
Dit hielp. De cholera werd tijdens deze epidemie opmer-
kelijk minder gesignaleerd in Gouda. 

Toch viel Gouda na de epidemie van 1868 weer terug in 
het hardnekkig gebruik van ‘lekker levend water’ uit de 
grachten, zeker toen het aangevoerde schone IJsselwa-
ter niet meer kosteloos was, maar één cent per emmer 
moest kosten. 
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gebruikte. Slechts eenige weinige pompen, ééne in het 
voormalige proveniershuis, ééne op het raadhuis en eene 
in het weeshuis, zijn aanwezig, uit welke een klein aan-
tal ingezetenen zich van water kan voorzien. In de huizen 
der gegoede ingezetenen vindt men grootendeels regen-
bakken en pompen, voor huiselijk gebruik een toereikende 
hoeveelheid water opleverende. Weinig pompen staan op 
goede wellen, de meeste op zinkputten. Het water dat zij 
opleveren is van betere hoedanigheid, dan hetgeen uit de 
grachten wordt opgeschept. Waar regenbakken en pom-
pen ontbreken, bedienen zij, die het kunnen vergelden, 
zich van tonnen, waarin het water wordt opgeschept en 
daarin blijft om te bezinken, met bijvoegsel van aluin ter 
bevordering van de afscheiding van de grovere onrein-
heden. Leksteenen, voorheen veelvuldig in gebruik, vindt 
men nog hier en daar; veelal zijn dezelve door de meer 
doelmatige filtreermachines vervangen. 

Omdat voor voldoende regenwater in een ruime regenbak 
veel en deugdelijk dakoppervlak nodig is, inclusief goot, 
was de regenbak en pomp vooral bereikbaar voor rijkere 
Gouwenaren. Als er al regenwater beschikbaar was, was 
dit voor de overbevolkte 19e-eeuwse arbeiderswoningen 
vaak volstrekt ontoereikend. Uit een inventarisatie uit 
1904 voor Bodegraven en Oudewater, waar destijds nog 
geen waterleiding was, bleek dat van de welvarendere 
inwoners (woningen met meer dan drie vertrekken) 68-
77% regen- of pompwater tot hun beschikking hadden. 
Van de woningen met één tot drie vertrekken was dat 
18-27%. Van het grootste, armere deel van de bevolking 
gebruikte 73-82% oppervlaktewater.5 Dit zal in Gouda 
niet gunstiger zijn geweest. 

Het oppervlaktewater in de grachten van Gouda werd 
gevuld met opgemalen water uit de polders en de droog-
makerij van de Zuidplas, gemengd met water uit de Hol-
landse IJssel. In de zomer was de herkomst vrijwel alleen 
IJsselwater, dat destijds zoveel klei meevoerde dat de 

drinken van besmet water, maar ook door het eten van 
rauwe vis die in vervuild water had gezwommen of door 
het eten van groente die in besmet water was gewassen.

Het drinkwater rond 1850

Over de drinkwatervoorziening schrijft Büchner dat het 
grootste deel der ingezetenen het water uit de grach-
ten opschepte en zonder enige voorzorg of zuivering 

5. I. Vogelzang, De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aan-
leg van de drinkwaterleidingen, proefschrift ter verkrijging van de 
graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniver-
siteit te Utrecht, 1956, Uitgeverij Joh. Mulder, Gouda, 33

George J. Pinwell: Death’s Dispensary. 1866 
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Voorbeelden van filter 
apparaat zoals die eind 
19e eeuw werd toegepast. 
Het grachtenwater werd 
bovenin gegoten en door 
zand en koolfiltratie ge-
zuiverd. Onderin zat een 
reservoir van enkele liters 
en een tapkraan (Pers. 
Collectie H. Timmer)
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tering. Veel geld kwam uit Engeland, waar in de eerste 
helft van de 19e eeuw al voor tientallen steden moderne 
drinkwaterinstallaties waren aangelegd. De Engelsen 
brachten ook de technische kennis en het materiaal 
mee, zoals gietijzeren leidingmateriaal en door stoom-
machines aangedreven pompen. 7 Amsterdam (1853) was 
in Nederland het eerste waterleidingbedrijf dat op deze 
manier tot stand kwam. 

In 1874 vroegen de heren De Vries Robbé en Kapteijn 
in Gouda een concessie aan voor de aanleg van een wa-
terleidingsysteem. Gouda was echter nog niet zover. Het 
zou nog negen jaar duren voordat er drinkwater uit de 
kranen zou stromen. De trage gang van zaken lag zeker 
niet aan de gezondheidscommissie. In 1866 bracht de 
commissie al het volgende verslag uit: 

... Bij al het heilzame dezer gedurige zuivering onzer 
grachten blijft het te betreuren dat hetzelfde water - waar-
in de meest onreine zelfstandigheden geworpen worden en 
waarop alle riolen ontlasten - tevens als drinkwater moet 
worden gebezigd. Het is een punt, in hoge mate ter over-
weging waardig, of onze financiële krachten niet zouden 
veroorloven de gemeente een inrichting te verschaffen, die 
hetzij doorfiltratie van IJsselwater, hetzij op andere wijze, 

Advertentie filtreerapparaat (Goudsche Courant 17-09-1886)

Sloot tussen PC Both straat en Graaf van Bloisstraat rond 1900 
(Goudsche Courant 01-04-1937)

kleur geelachtig wit was. Om te drinken was dit natuur-
lijk minder aantrekkelijk. 

De eerste drinkwaterzuiveringen

In 1868 startte men met proeven om op het stadserf het 
grachtenwater te zuiveren door toevoeging van ijzer-
chloride. In 1873 plaatste men 2 vaten met aldus gezui-
verd water op het Stadserf. Populair werd dit niet. Het 
lopen naar het Stadserf , of naar een van de later 74 va-
ten op 24 stations in 1883 6 vond men maar niks. Ook 
de kosten werden als bezwaarlijk ervaren, zeker nadat in 
1874 gestopt werd dit gezuiverde drinkwater gratis ter 
beschikking te stellen. De voorziening bleef intact, maar 
tegen betaling. Het bleven lapmiddelen. In 1871 overle-
den weer 145 mensen aan de cholera. 

Uiteindelijk toch een waterleidingmaatschappij

Aan het einde van de 19e eeuw was de aanleg van (par-
ticuliere) drinkwaterleidingen een aantrekkelijke inves-
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Goudse concessie deed hij in 1883 over aan de op 7 maart 
opgerichte Naamloze Vennootschap De Goudse Water-
leiding Maatschappij. Achter deze naamloze vennoot-
schap zaten 33 personen die ieder meerdere van de 249 
aandelen van elk duizend gulden bezaten. Interessant 
is dat naast veel waterleidingdirecteuren, wethouders, 
de ontwerper van de watertoren (dhr J. Schotel), ook de 
heer Gerard Adriaan Heineken, Fabrikant uit Amsterdam 
deelnam.8 Deze oprichter van de gelijknamige brouwerij 
wist het belang van goed water juist in te schatten. 

In de voorwaarden werden vele rechten en plichten 
opgenomen. Zo moest men het beoogde terrein aan de 
Schielands Hoge Zeedijk, destijds op 900 meter van de 
stad verwijderd, inpolderen. Op dit terrein moest men 
tevens een stenen toren bouwen van twintig meter bo-
ven Amsterdams peil en twee ruime bassins, twee filters 

ingezetenen in het genot te stellen van goed en smakelijk 
drinkwater ... .

Lang werd nagedacht wat de ideale bron zou zijn van 
het Goudse drinkwater. Men zocht een zo schoon mo-
gelijke bron van oppervlaktewater in de nabijheid van 
Gouda. Het water uit de Lek had kwalitatief de voorkeur 
van de gezondheidscommissie. In de uiteindelijke con-
cessievoorwaarden en statuten van de Goudsche Water-
leiding Maatschappij uit 1883 wordt echter, waarschijn-
lijk uit kostenoverweging, de levering van goed gefilterd 
helder IJsselwater overeengekomen. Het water werd be-
oordeeld op helderheid, kleur en het gehalte aan orga-
nische stoffen.

De concessie om voor veertig jaar een waterleiding aan 
te leggen en te exploiteren, werd al in 1881 door de Raad 
verleend aan de heer Simon Eduard Oudschans Dentz, 
heel- en verloskundige uit Leeuwarden, die ook al voor 
de stad Groningen een soortgelijke concessie had. De 

De bogen met links de watertonnen, ca. 1881 (samh)

Tekst concessievoorwaarden 1880 en concessievoorwaarden en statuten 
der gwm 1883

6. I. Vogelzang, ibidem 62
7. de Moel, P., Verberk, J. & van Dijk, J., 2005. Drinkwater, principes 
en praktijk, tweede herziene druk. Den Haag 2005, Sdu Uitgevers bv, 
Den Haag, 53
8. Goudsche Courant, 15 juni 1883. 
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werd nog lang door grote delen van de bevolking ge-
dronken. Vooral de armere dichtbevolkte buurten bleven 
lang van aansluiting verstoken. 

Uit de vergelijking van de bevolkingsgroei van Gouda14 
met de ‘aangesloten percelen’ uit de jaarverslagen van 
de gwm kan worden geconcludeerd dat pas rond 1905 
vrijwel alle percelen (en dus bewoners) van de stad aan-
gesloten waren. 

en een waterkelder aanleggen. Daarnaast moest de con-
cessiehouder stoommachines en stoomketels leveren, in 
bedrijf stellen, en direct 14000 meter gegoten ijzer pij-
pen in de straten leggen. Als tegenprestatie werd een 
goed rendement voorgespiegeld, op basis van eerdere 
ervaringen in Rotterdam. 9 Ook garandeerde de gemeen-
te een rendement van 15000 gulden (bruto) per jaar ge-
durende de eerste jaren. 10

Ondanks de trage besluitvorming was Gouda landelijk 
gezien snel. Dit paste bij de opkomende industrialisatie 
en het nieuwe elan van de stad. Samen met Utrecht be-
hoorde Gouda in 1883 bij de eerste tien steden met een 
waterleidingsysteem. 11 

De eerste jaren, groei naar aansluiting voor iedereen

Op 3 december 1883 wordt de watertoren aan de Schie-
lands Hoge Zeedijk in gebruik genomen en worden de 
eerste 165 huizen aangesloten, zodat voor deze abon-
nees het gesleep met al dan niet gefiltreerd water ach-
terwege kon blijven. Het graven van de leidingen had 
wel zichtbaar invloed. In het gemeenteverslag van 1883 
staat: ‘Door de geheel stad worden in straten sleuven 
gegraven. Nadat die gedicht waren klonk de grond aan-
zienlijk in, zodat de straten er zeer ongelijk en met veel 
gaten bijliggen.’ 

Na het eerste jaar liep het aantal abonnees op tot 
764. Met name de meer welgestelde Gouwenaars kon-
den zich een aansluiting veroorloven. Voor de armere 
Gouwenaars werden op meerdere plekken in de stad vijf 
standpijpen (openbare watertappunten) geplaatst, waar 
‘dagelijks op de ter plaatse aangewezen uren Water uit 
de Waterleiding om niet verkrijgbaar werd gesteld Voor 
Onvermoogenden, die voorzien zijn van eene bij het 
Burgerlijk Armbestuur te bekomen waterleidingkaart’. 
De standpijpen worden opgericht in buurten, hoofdza-
kelijk door minvermogenden bewoond.12 Met de oprich-
ting van de drinkwatermaatschappij was de voorziening 
van deugdelijk drinkwater in Gouda nog niet gelijk 100% 
dekkend. Al was er bij aanvang, conform concessievoor-
waarden, al gelijk 14000 meter leiding gelegd en kwamen 
er jaarlijks vele honderden meters bij, 13 het grachtwater 

Bericht over de Oprichting van de Goudsche Waterleiding Maatschappij 
en de verdeling van de aandelen (Goudsche Courant 15-06-1883)

9. Prospectus Naamloze vennootschap Goudsche Waterleiding , 
1879, archief samh.
10. Concessievoorwaarden en statuten der Goudsche Waterleiding 
Maatschappij (1883). Archief samh. 
11. de Moel, P., Verberk, J. & van Dijk, J., 2005. Drinkwater, principes 
en praktijk, tweede herziene druk. Den Haag 2005, Sdu Uitgevers bv, 
Den Haag, 22
12. Verslag toestand gemeente Gouda 1883, 111.
13. Jaarverslagen gwm 1885 – 1922, Archief Oasen.
14. Verslagen van de toestand der Gemeente Gouda 1880-1923.
15. Verslag over het exploitatiejaar 1884 van de Goudsche Waterlei-
ding Maatschappij, archief Oasen N.V.
16. Verslag van de Goudsche Waterleiding Maatschappij over het 
exploitatiejaar 1910 , archief Oasen N.V
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doseerd, waarna het bezonken water werd afgelaten op 
drie langzame zandfilters. Daar zakte het doorheen naar 
de reinwaterkelder onder de vloer van de machineka-
mer in de toren. 16 In het jaarverslag van 1908 worden 
proeven beschreven met de aluindosering, inclusief de 

Drinkwater uit IJsselwater en zorgen om de kwaliteit

Ondanks het succes van de waterleiding en de stijgende 
groei van het aantal afnemers bleek al snel dat het drink-
water niet geheel voldeed aan de eisen die in de conces-
sie waren gesteld. Het in februari 1884 door de scheikun-
dige sectie van de gezondheidscommissie onderzochte 
water bleek te veel organische verbindingen te bevatten 
en te veel zwavelzuur en chloorverbindingen. Herhaalde 
controle bracht aan het licht dat de kwaliteit in de zomer 
uitstekend was, maar in de winter aanzienlijk terugliep.15 
De oorzaak werd geweten aan extra uitslagwater uit de 
polders en het vele organisch materiaal dat daarin werd 
meegevoerd.

Door de bril van vandaag was de zuivering inderdaad 
beperkt. Uit het jaarverslag van 1910 en latere corres-
pondentie vanuit de gwm directie kan worden afgeleid 
dat de zuivering bestond uit twee diepliggende inlaat-
bassins waarin het water bij vloed uit de IJssel werd inge-
laten. Vervolgens werd het water uit een diepe haalput 
aan de rivierzijde gepompt in een drietal bezinkbassins 
op terreinhoogte, waar in de winter aluinaarde werd ge-

Bouw watertoren en  
aanleg filterbakken 1883

Groei Goudse bevolking en aantal aangesloten percelen, 1883-1920 
( Jaarverslagen gwm 1883-1920)
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vaste stoffen op economische wijze te verwijderen’. Bij 
raadsbesluit van 1921 werd aansluitend besloten dat de 
eis in concessie werd veranderd in ‘het te leveren water 
zal welwater zijn’.22 

1921: de overstap naar grondwater

In 1921 werden op het diepste punt van het terrein, rond 
de inlaatbassins, zes putten geplaatst met teakhouten 
filters, omhuld door roodkoperen tressengaas.

Het grondwater werd via zuigbuizen en een gezamen-
lijke hevelleiding tot in de vroegere (drooggemaakte) 
haalput gepompt. Volgens de beschrijving van de direc-
teur der gwm rond 1922 is het vervolg dan: 

Het ruwe welwater wordt gevoerd in eene 13 meter lan-
ge en 1 Meter breede goot met bodem van geperforeerde 
plaat; hierdoor ontstaat een regenval, waardoor het water 
zuurstof opneemt en het ijzer afscheidt. Het water door-
loopt de beide inlaatbassins en wordt dan opgepompt naar 
de vroegere aluinbasins, die het eveneens doorloopt om 
naar de filters te stroomen en door de filters naar den rein-
waterkelder. Deze lange weg want er liggen twee etmalen 
tusschen het oppompen uit den bodem en het afleveren 
naar de verbruikers, is noodig voor het proces der onthar-
ding dat lange tijdduur verlangt. Het water wordt namelijk 
onthard. 23

Ook hiervan is het processchema in de bijlage onderaan 
dit artikel gegeven. 

De kwaliteitsverbetering die de overstap op grond-
water had gebracht bleek echter ook niet duurzaam. Al 
na enkele jaren openbaarde zich een sluipend proces, 
waarbij het onttrokken water steeds zouter werd door 
toevoer van fossiel zeewater uit de diepere ondergrond. 
Door de toenemende vraag en daardoor toenemende 
onttrekking van grondwater was de terechte verwachting 
dat dit zoute water een steeds belangrijker aandeel zou 
vormen van het opgepompte water. 

Proeven met infiltratie van voorgezuiverd IJsselwater 
van 1937 tot 1940 om het optrekken van dit zoute wa-
ter tegen te gaan mislukten.24 De putten waarin het met 
snelfilters voorgezuiverde IJsselwater werd geïnfiltreerd 

trotse vaststelling dat 99-99,9 procent van de bacteriën 
verwijderd werden door de ‘aluinklaring’. In de bijlage 
onderaan dit artikel is het processchema gegeven. 

Hiermee is gelijk het belangrijkste, en niet te onder-
schatten, winstpunt van de zuivering beschreven. Het 
water was dan weliswaar niet lekker, gronderig van 
smaak en geur, maar de betere bron, en de barrière die 
de ‘aluinklaring’ en de zandfiltratie opwierp tegen ‘voor 
de mens schadelijke’ bacteriën, was een immense stap 
vooruit. 

De smaak bleef echter slecht en ook de eisen aan het 
gehalte organische bestanddelen werden vaak niet ge-
haald. In 1914 werd, op basis van vernieuwd onderzoek 
in het Utrechtse centraal laboratorium, besloten dat de 
concessie moest worden ingetrokken. Door de inspec-
teur voor Volksgezondheid, de heer W.L.Q.W. van Led-
den Hulsebosch, werd een zeer ongunstige beoordeling 
gegeven aan de ‘onvoldoende zuivering van het zeer 
onzuivere IJsselwater’. 17 In het Dagblad van Gouda werd 
zonder bewijs het verband tussen tyfus en ongekookt 
drinkwater gelegd, en de smaak werd beschreven als: 
‘een duffe grondachtige smaak.’18

In de nieuwe concessie, die steeds per tien jaar werd 
gegund, werd dus opgenomen dat de Waterleidingmaat-
schappij het water moest betrekken uit de al eerder 
genoemde Lek tussen Schoonhoven en Krimpen aan de 
Lek, vanwaar het volgens het advies van de commissie 
na een eenvoudige voorfiltratie met een buis van twaalf 
inch door de Krimpenerwaard naar het terrein van de 
waterleiding aan de Schielands Hoge Zeedijk moet wor-
den gebracht en van daaruit na een dubbele filtratie kan 
worden gedistribueerd.19 De Eerste Wereldoorlog ver-
hinderde echter de uitvoering van dit Lekwaterproject. 20 

In 1919 worden (net als in 1901) proeven uitgevoerd om 
grondwater als alternatieve bron te gebruiken. De resul-
taten hiervan zijn beschreven door directeur Rietschoten 
in zijn brief van juni 1919 aan de ‘Heeren Commissarissen 
der Goudsche Waterleiding Maatschappij’.21 Hij stelt dat 
dit zeker mogelijk is, maar wel een aantal aanpassingen 
in de installaties zal vergen zoals een ontharding en een 
aantal extra snelfilters aangezien ‘onze bestaande fil-
ters vermoedelijk falen zouden om zoo groote menigte 
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17. Verslag van de Goudsche Waterleiding Maatschappij over 1914 
, archief Oasen N.V
18. Goudsche Courant, 17 april 1915.
19. Goudsche Courant, 18 juli 1914.
20. Verslag van de Goudsche Waterleiding maatschappij over 1914, 
archief Oasen N.V.
21. Correspondentie Goudsche Waterleiding Maatschappij rond 
overstap van rivierwater naar welwater 1919-1920, Archief Oasen 
Gouda.
22. Schouten, J., 1983, De honderdjarige Goudse Waterleiding Maat-
schappij nv 1883-1983, Goudse Waterleiding Maatschappij N.V., 
Gouda.
23. Diverse correspondentie Goudsche Waterleiding Maatschappij 
1915-1936, Archief Oasen Gouda.
24. NV Goudsche Watermaatschappij Jaarverslag over 1937 en 1940, 
archief gwm/Oasen N.V.

Versproeiing van het opgepompte water boven bezinkbassin rond 1967

verstopten zeer snel. Het zoutgehalte van het opge-
pompte water steeg dan ook langzaam tot meer dan 200 
mg/l chloride in 1968, en steeg sneller naarmate de stad 
groeide en het waterverbruik toenam. 

Zout was niet het enige probleem. Ook het ammoni-
umgehalte (NH4) in het drinkwater was veel te hoog. Het 
bleek dat de zuivering dit maar heel beperkt verwijderde 
uit het grondwater. Uit het overzicht met analyseresul-
taten uit 1968 blijkt dat, ondanks alle goede bedoelin-
gen, het drinkwater in Gouda bacteriologisch wel, maar 
chemisch niet van onberispelijke kwaliteit was. 

De zuivering aan de Schielands Hoge Zeedijk was be-
werkelijk. De bezinkbakken moesten regelmatig worden 
ontdaan van neergeslagen kalkslib, en van de zandfilters 
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werd. Zelfs nadat de stroomleverantie werd stopgezet, 
bleven de installaties draaien door de continue inzet van 
de eigen noodstroomdieselinstallaties. 

Opmerkelijk is ook de vermelding van het lichten van 
een leiding in de Surinamestraat in het jaarverslag van 
1943, met als fijne toelichting ‘(voorm. Kon. Wilhelmi-
naweg) – 30 m. vóór Rusthuis Juliana’. 25 Waarschijnlijk 
een daad van administratief verzet tegen de bezetter die 
straatnamen met verwijzingen naar het koninklijk huis 
had verboden. 

moest de bovenlaag om de paar weken worden afge-
schraapt om het bezonken materiaal en de algen, die in 
de open bakken groeide, te verwijderen. 

Tweede wereldoorlog (1940-1945) 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog bleef het bedrijf zo 
goed en kwaad als het kon draaien. Met name de laat-
ste jaren werden materiaal en zuiveringsmiddelen zoals 
kluitkalk steeds moeilijker verkrijgbaar en liep de kwa-
liteit van deze kalk steeds verder terug. Door bombar-
dementen in 1944 liep het netwerk wel schade op, dat 
zo goed mogelijk met de resterende materialen hersteld 

Het openharken van de filters en het verwijderen van de toplaag

25. Jaarverslag 1943 N.V. Goudsche Waterleiding Maatschappij.
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Na de oorlog werd materiaal steeds beter leverbaar, 
maar jaren nadien bleken de gevolgen nog zichtbaar. Uit 
jaarverslag van de Goudsche Waterleiding Maatschap-
pij 1948: ‘Zeer vermoedelijk tengevolge van het ‘vissen’ 
met behulp van handgranaten door leden van de Duitse 
Wehrmacht is de afdekking van de betonnen doorvoer-
koker in de Julianasluis opgeblazen en de zich hierin 
bevindende 1’ loden waterleidingbuis defect geraakt. In 
overleg met de Provinciale Waterstaat is een provisori-
sche voorziening van de op deze leiding aangesloten af-
nemers tot stand gebracht.’

Over de periode na de oorlog, de zorgen van de over-
heid over de Zuid-Hollandse drinkwatervoorziening, en 

Analyseresultaten ‘oude’ en ‘nieuwe’ drinkwater 1968. Opvallend is het hoge chloride- en ammoniumgehalte van het reine water van Pompstation 
Schielands Hoge Zeedijk. 

de totstandkoming van het huidige Oasen meer in de 
tweede bijdrage over de periode 1945 tot heden. 

Bronnen en dankzegging
Aanvullend op het werk van Jan Schouten zijn de geraad-
pleegde bronnen afkomstig uit het Archief van drink-
waterbedrijf Oasen, het Streekarchief Midden Holland 
(samh) en de genoemde literatuur. Veel informatie over 
de relatie tussen drinkwater en cholera is afkomstig uit 
de colleges van Prof. Dr. Gert-Jan Medema van de TU-
Delft. Prachtig beeldmateriaal bleek nog beschikbaar bij 
de oude magazijnmeester en de oud-machinisten van 
het pompstation aan de Schielands Hoge Zeedijk, de he-
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ren H. Nuijten, C. Jongeneel en C. Jansen. Het archief 
van Oasen bleek te ontsluiten door Trudy van den Berg-
Kraaij. Sylvia Paardekooper heeft de processchema’s van 
de zuiveringen over de jaren heen getekend. Allen dank!

Het schoonmaken van de bezinkbakken, 1968 ( foto’s Koos Jansen. Op de 
voorgrond Co Jongenelen)

Bijlage

Aankondiging beperkte drinkwaterleverantie draaiend op noodstroom-
generatoren
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muren bij glas 27 en 28 zwarte borden met 
namen van bekende zeehelden die in nau-
we relatie tot de stad Gouda stonden of er 
woonden. Een uitzondering hierop vormt  
de naam van Joost van Swansbel, die in 
‘Ameide aan de Lek’ zou zijn gestorven. 
Totdat zijn naam bij recent archiefonder-
zoek naar de verdediging van de Hollandse 
 Waterlinie onverwacht opdook als officier in 
het regiment van ene kolonel Bampfield. 

Die was op 27 november 1672 met zijn compagnie 
 betrokken bij een ongelijke strijd tegen de Fransen in het 
dorp Ameide.1 De gevechten eindigden met moord, plun-
dering en brandstichting. Hierbij sneuvelde ook  kapitein 
Van Swansbel. Omdat hij niet uit Gouda afkomstig was, 
zijn er geen persoonlijke gegevens over hem bekend. Wel 
dat hij begin 1672 de eed aflegde in het door de Fransen 
belegerde Doesburg: ‘Den 1 Februarij 1672 is Joost van 
Swansbel met sijn compagnie met  behoorlicke patente 
ende attache van dese provincie binnen dese stadt ge-
komen, ende heeft deselve, neffens de Lieutenant Coert 
Swansbel in absentie des Vaendrichs den gewoonlicken 
eedt gepraesteert’. In april van dat jaar legde ook ene 

Joost van Swansbel en zijn gedenkteken 
in de Sint-Janskerk
moedige kapitein sneuvelde in de strijd om ameide

Henny van Dolder-de Wit

Onderkant van glas 27 Sint-Janskerk (foto Nico J.Boerboom)
Zeeheldenborden Sint-Janskerk (foto Nico J.Boerboom)

Casper van Swansbel genoemde eed af. Mogelijk waren 
zij familie van elkaar.
 
Een bloedige strijd om Ameide

In de nacht van 26 op 27 november 1672, om vier uur in 
de morgen, openden de Fransen de aanval op Ameide 

1. J.P. Veerman, ‘De Franse aanval op Ameide’. In: Nieuwsblad 
 Historische Vereniging Ameide-Tienhoven, jg. 21/1- 2010, 31-36
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gesonde worden aen d’heeren kerckmeesteren om te 
dienen tot derselver naricht’.
  
Verbod op rouwborden in de kerken

Vanaf de 16de eeuw was het gewoonte om bij de gra-
ven van gestorven personen zogenaamde rouwborden of  
-kassen op te hangen, met daarop een of meer familie-
wapens. In de Sint-Janskerk telde men er wel 130 of meer.  
In een plakkaat van 8 juni 1795 werd aangekondigd 
dat alle grafborden en wat herinnerde aan adellijke of 
voorname afkomst uit kerken en openbare gebouwen 
moesten verdwijnen. Het kerkbestuur riep per adver-
tentie alle eigenaars op hun wapenbord op te halen, te-
gen een vergoeding van twee gulden ‘voor de moeite’. 
Wat overbleef werd op een openbare veiling verkocht. 
Ruim tachtig borden gingen terug naar diverse families, 
de kerk ontving er 162 gulden en twee stuivers voor. 
Ook de burger Quirijn Carlier ging met een rouwbord 
naar huis, als ‘naastbestaande’ van de zeekapitein Dirck 
Quirijnsz Verveen. Hij vond het maar niets dat nu de her-
innering aan “dezen Held voor ’t vaderland gesneuveld 
bij een zeegevecht in 1658” verdween.2 Hij vroeg of het 
kerkbestuur “niet iets ter nagedachtenis van den overle-
denen zou mogen laten blijven”.
 
 De timmerman aan de slag

Het kerkbestuur stond sympathiek tegenover zijn ver-
zoek. Twee kerkmeesters, Plemper van Bree en Van 
Sprang, kregen opdracht om zich met deze zaak te be-
lasten. Op 5 april 1796 deelde Van Sprang de vergade-
ring mee “…dat de gedenktekens ter nagedagtenis van 
die helden welke op het bed van eer gesneuveld waren 
in de kerk geplaatst zijn”, in totaal acht stuks. Van drie 
ontbraken nog de juiste gegevens. Ze werden wel bijna 
zeker vervaardigd door de timmerman van de kerk, Jan 
Bleuland, maar wie de opschriften maakte is niet be-
kend, in ieder geval een goed geïnformeerde historicus 
uit die tijd. De eenvoud van de ruwhouten zwartgeverfde 
borden stond in schril contrast met de kleurige wapen-
borden en rouwkassen die tot 1795 aan het kerkinterieur 
een aparte sfeer verleenden. Quirijn Carlier kon echter 

met 200 ruiters en 800 man voetvolk. Zij naderden het 
dorp via een nauwe binnenweg, die hun door vier gede-
serteerde soldaten was aangewezen. Het regiment van 
kolonel Bampfield dat ter verdediging van Ameide aan-
wezig was, bestond uit 300 soldaten en 14 officieren “…
onder wie ziekten en ongeregeldheden plaatsvonden, 
zodat zij er openlijk voor uit kwamen liever in handen 
van de Fransen te vallen”. De gevolgen van de strijd wa-
ren rampzalig: men telde na afloop talrijke doden, waar-
onder het lichaam “van dien braven (dappere) Capiteijn 
Swansbel, die geen quartier begeert, maar sich tot der 
dood toe geweert had”. In een verslag over die nood-
lottige dag staat onder meer opgetekend: “Capt(eijn) 
Swaensbel en sijn vendrich sijn doot”. 
 
Begraven in de Sint-Janskerk

Wie er besliste over de laatste rustplaats van Van Swans-
bel is niet bekend, ook niet waarom hem een eigen graf 
in de Sint-Janskerk werd toegewezen. De stad Gouda 
stond zelfs garant voor de begraafkosten. In notulen van 
de magistraat van 3 december 1672 staat te lezen: ‘Is 
na deliberatie goedgevonden ende verstaan d’extra or-
dinaris oncosten van de begrafenisse van d’heer capteijn 
Joost Swaansbelt, voor ’t vaaderland gestorven, voor 
dese maale te remitteeren ende sal van deesen copije 

Franse Tiranny gepleeght opde Hollandtse Dorpen (http://www.sluiser-
waard.nl/history/zwammerdam.jpg)
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2. Het opschrift luidde: “Den kloeken zeekapitein Verveen, stout 
strijdend en gequetst voor (het eiland) Ween, gestorven binnen 
Koppenhaven, is eerlijk hier gebragt ten grave”.
3. samh, KM 338, jaarrekening Sint-Janskerk 1672: 11v, Capt(eijn) 
Joost van Swaenbel e(igen) g(raf ) 5-12-0 ; 12r, overluid met 2 kleijne 
klocken 2-2-0.

weer voldaan opzien naar het bord van zijn befaamde 
familielid: ‘Dirck Quirijnsz Verveen †1658. Overleed aan 
zijn verwondingen in een gevecht om de heropening 
van de Sont tegen de Zweedse vloot onder Wrangel’. 
Bij de bouw van het huidige ‘bankenplan’ in 1853 vond in 
de kerk een drastische opruiming plaats. Bij die gelegen-
heid verdwenen ook de gedenkborden van de zeehelden. 
Het kerkbestuur bleek hierbij niet gehinderd door enig 
historisch besef. Zij werden opgekocht door een parti-
culier die ze later schonk aan Museum Gouda. Die gaf ze 

in 2006 in langdurend bruikleen aan de kerk, waarmee 
negen – inmiddels 220 jaar oude – borden weer op hun 
oorspronkelijke plaats terugkeerden.
 
Het graf van Swansbel 

Waar zich het graf van Joost van Swansbel in de kerk 
 bevond, is niet bekend. Hij werd op 5 december 1672 
met bescheiden klokgelui begraven.3 Het opschrift op 
het bord luidt: ‘1672 X XVII Novembris obiit Ameijdae ad 
Leccam, Joost van Swansbel’. Het initiatief van Carlier, 
die zo graag de nagedachtenis van zijn verre familielid le-
vendig hield, zorgde ervoor dat de naam van de dappere 
kapitein Van Swansbel evenmin in de vergetelheid raakte.  

Bord van Joost van Swansbel (foto Nico J.Boerboom)
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Wie de monumentale Sint-Janskerk bin-
nenstapt ziet aan de noordwestelijke muur 
de predikantenborden hangen met daar-
op de imposante lijst van voorgangers die 
sinds 1573 aan de Hervormde Gemeente van 
Gouda waren of zijn verbonden. Tussen al 
die namen prijkt ook die van ‘P. Blaauw, 1755 
van Breda’.1 Pieter Blauw diende niet alleen 
22 jaar in de Sint Jan, maar was ook de vader 
van Jacobus Blauw (1759-1829), een bekend 
Gouds patriot die in zijn leven hoge diplo-
matieke en politieke functies heeft bekleed 
in Indië, Nederland, Italië en Frankrijk. Een 
van zijn dochters Catharina Blauw (1765-?) 
trouwde in 1785 met prof. dr. Jan Bleuland 
(1756-1839).2 Geen onbekende namen in de 
geschiedenis van Gouda. Daarom is het tijd 
om te zien wat we te weten kunnen komen 
over hun minder bekende vader.

Pieter Blauw (1723-1777) was geen geboren Gouwenaar. 
Hij kwam oorspronkelijk uit Rotterdam. Hij was de zoon 
van de Rotterdamse reder Roeland Blauw en diens echt-
genote Maria van der Heijde. Het gezin woonde aan de 
Rijstuin, waar Pieter samen met zijn broer en zijn twee 
zusters opgroeide.3 Vader Roeland was niet onbemid-

Contouren van een predikant tussen twee 
heren: Pieter Blauw (1723-1777)

Tanja Wassenberg

Priesterbord nr. 2 uit de Sint-Janskerk; P. Blaauw 6e van linksboven 
(foto: Nico J. Boerboom)
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Predikant of ‘bouwpastoor’?

Pieter werkte ruim 20 jaar in Gouda, van 27 april 1755 
tot 2 februari 1777. Kenmerkend voor deze periode zijn 
de vele onderhoudswerkzaamheden aan de Sint-Jan, die 
het nodige moeten hebben gevergd van de aandacht en 
het geduld van de predikant. 

De kerk vertoonde in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw behoorlijke gebreken. Er moesten graven 
worden geruimd, de fundering had verzwaring nodig, 
het hout moest opnieuw worden gemarmerd, het orgel 
klonk niet meer zo goed, het meubilair was oud. Deze en 
nog tal van andere verbeteringen stonden op het lijstje 

deld; hij liet zijn zoons Pieter en Reijnier aandelen en 
onroerende goederen na. Het was dus financieel moge-
lijk om Pieter te laten studeren. Reijnier koos voor het 
koopmanschap. 

Opgeleid als predikant, doorliep Pieter een typische 
domineescarrière: startend in een klein dorp en eindi-
gend in een grote stad. Pieter vervulde predikantschap-
pen in achtereenvolgens Twisk, Nieuwendam en Breda 
voordat hij zijn definitieve bestemming in Gouda vond.4 
Tijdens zijn periode in Twisk leerde hij zijn toekomstige 
vrouw Johanna Veeris (1722-1761) kennen. 

Net als de Blauws behoorde de familie Veeris tot de 
Hollandse elite. De familie kende een lange lijn van pre-
dikanten. In 1755 streek het echtpaar Blauw met hun 
twee oudste dochters Maria en Elisabeth neer in Gouda, 
waar Pieter in 1759 het huis aan de Markt 40 kocht.5 Zijn 
vrouw stond haar man ongetwijfeld bij in alles wat hij 
deed. Zij was ook een paar jaar regentes van het Heilige 
Geestweeshuis.6 Daarnaast had ze de zorg voor hun vijf 
van de elf in leven gebleven kinderen: Maria (1750), Eli-
sabeth (1752), Eva (1757), Jacobus (1759), Agatha (1761) 
en Catharina (1765). Het leven van de familie Blauw ver-
liep voorspoedig totdat Johanna na de geboorte van een 
dood kindje in 1769 kwam te overlijden. Pieter nam het 
rigoureuze besluit om zijn dochters naar zijn broer en 
schoonzus in Rotterdam te sturen en alleen de 10-jarige 
Jacobus bij zich te houden.

Handschrift van Pieter Blauw, uit het Kerckeboek van de hervormde ge-
meente Twisk, oktober 1746 (Westfries Archief )

Het interieur van de Sint-Janskerk te Gouda (rond 1740), gravure van 
Jan Goeree naar een tekening door Arent Lepelaer (Rijksmuseum Am-
sterdam) 

1. P. Blaauw is bekend onder de namen Petrus of Pieter, Blaauw of 
Blauw. Uit het familiearchief blijkt dat zij de naam Pieter en Blauw 
gebruiken. 
2. samh, toegangsnr. AC58, inv.nr. dtb 34.1.
3. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Inv.nr. 110, toegang-
snr. 4833.
4. http://www.dominees.nl/search.php?srt=d&id=100481. Geraad-
pleegd 12-09-2016.
5. samh, inv.nr. gda-nt 1800. Verponding woning van ds. Petrus 
Blauw fl. 1545, inv.nr. NT1756. 
6. samh, administratie van de regentessen, inv.nr. 076.627.
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get van 18.000 gulden. Vier kunstenaars werden uit-
genodigd om mee te doen: de uit Den Haag komende 
beeldhouwer en architect Jacob Berkman, de Amster-
damse stadbouwmeester Abraham van der Hart, stuc-

van het kerkbestuur.7 Omdat de hervormde kerk de be-
voorrechte kerk was, zorgde het stadsbestuur steeds 
voor voldoende financiële middelen. Omdat het meestal 
om aanzienlijke kostenposten ging, weerde het bestuur 
dit onderwerp al jaren van de agenda.8 In 1734 was wel 
een begin gemaakt met het beschieten van het roos-
terwerk in het middelpand.9 Maar pas in 1761 werd dit 
onderhoudswerk voorgezet.10 Het beschieten van de kap 
leverde naast een fris uiterlijk volgens organist Joachim 
Hess ook een betere akoestiek op:

….eene zeer aanmerkelijke verbetering bekomen heeft. 
Wyl het gewelf der kerke, dat tot het jaar 1761 nog 
onbeschoten was, waardoor het geluid tusschen de 
meenigvuldige balken moest blijven smooren, nu met 
een fraay beschot bekleed is, wat ’t orgel thans een 
heerlijke resonnantie bijzet.11

Het gehele project kostte 9800 gulden en bracht naast 
een aantal verbeteringen ook een nadeel met zich mee: 
door de beschieting konden de dakkapellen niet meer 
worden opengezet tijdens het schoonmaken. De klacht 
dat er stof in de kerk bleef hangen heeft men proberen 
te verhelpen door in 1773 in de glazen ‘draaiende raam-
pjes’ aan te brengen.12

De ene verbouwing was nog niet klaar of predikant 
Blauw werd alweer geconfronteerd met de volgende. 
Ditmaal stond een ingrijpende verbouwing van de koor-
betimmering en het meubilair op stapel. Kerkmeester 
Bartholomeus de Moor deed daarvoor een aanzet in de 
vergadering van 6 december 1773, waarin hij zijn plan-
nen uiteenzette.13 

De ‘commissie voor de vertimmering en verbeetering 
van het hooge choor’ stemde unaniem met de voorstel-
len in, maar toch duurde het nog twee jaar voordat het 
werk voor 5000 gulden gegund werd aan timmerman 
Jan Bleuland.14 Er moest ook een nieuw koorhek komen, 
maar de commissie nam geen genoegen met een ‘ge-
woon’ ijzeren hek. 

Ze oordeelde ‘dat de alom beroemde luister van deze 
Sint Janskerk’ wel meer verdiende dan een simpel hek. 
Besloten werd een prijsvraag uit te schrijven, met strak 
omlijnde voorschriften en een niet te overschrijden bud-

7. H. van Dolder-de Wit, De Sint-Janskerk in Gouda. Mensen en monu-
menten in een oude stadskerk (Delft 2013) , 146. De totale bouwkosten 
bedroegen 47.652 gulden en een aantal stuivers en penningen.
8. H. van Dolder - de Wit, 17.
9. samh, inv.nr. KM 399, 53r.
10. samh, inv.nr. KM 426, 42r.
11. Hess, J., Beschrijving van het groot en uitmuntend orgel in de St-
Janskerk te Gouda (Gouda 1764).
12. samh, inv.nr. KM 18, 169v, 170r en 171r.
13. H. van Dolder-de Wit, 146.
14. H. van Dolder-de Wit, 82.
15. samh, inv.nr. KM 5, 134r.
16. H. van Dolder-de Wit, 143.
17. samh, inv.nr. KM 18.
18. samh, librijearchief, inv.nr. 0088.28.

Het oude houten koorhek in renaissancestijl, tekening van timmerman 
Jan Bleuland 1777 (Museum Gouda)
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werker Jacob Otten Husly uit Doetinchem en de bekende 
in Hannover geboren beeldhouwer Anthony Ziesenis. Op 
9 september 1775 koos de commissie voor Husly met zijn 
ontwerp Pour l’Honneur. Het was geheel naar de smaak 
van die tijd en de commissie vond het een “stout, deftig 
en in alle zijne deelen naar de kunst ingerigt koorhek.”15 

Maar het werk schoot niet op, de ene tegenvaller volgde 
na de andere en het budget werd ruim overschreden. 
Het koorhek werd pas in 1782 volledig voltooid, vijf jaar 
na het overlijden van Pieter Blauw. 

Kerk- en stadsbestuur waren trots op hun nu goed 
onderhouden kerk met de prachtige glazen, het nieuwe 
academisch katheder, het rijk gedecoreerde koorhek en 
het in 1736 gereed gekomen imposante Moreau-orgel.16 
De aanschaf van dit kostbare orgel paste in het beeld 
dat steden elkaar trachtten te overtreffen door hun mo-
numenten een zo groot mogelijk aanzien te geven. Dat 
de kerkbestuurders trots waren op hun kerk bleek wel 
toen de Rotterdamse kunstenaar Auguste Moreau Val in 
1772 een verzoek indiende om gravures van het orgel te 
mogen maken. Met een inkoopprijs van twee gulden per 
stuk zou de kerkkas met 100 gulden kunnen worden ge-
spekt als de gravures voor drie gulden per stuk werden 
verkocht. De roem van het orgel bleek uiteindelijk toch 
niet zo groot, want in 1775 werd in de notulen opgeno-
men: “we zitten opgeladen met die zo qualijk uitgevallen 
prent van het orgel.”17

Librijemeester en scholarch

Naast de drukke verbouwingswerkzaamheden, het hoe-
den van zijn kudde en het dagelijks gekonkel en de pro-
blemen van de parochieleden, had Pieter Blauw ook een 
taak in het beheer van de boekencollectie van de Sint 
Janskerk. Als librijemeester moest hij zorgdragen voor de 
aankoop en het catalogiseren van boeken.18 De financie-
ring lag in handen van stadsbestuur en kerkmeesters. Of 
Blauw veel tijd aan de bibliotheek besteedde is twijfel-
achtig, want het bijschrijven van nieuwe aanwinsten in 
de catalogus gebeurde nog maar zelden. In ieder geval 
was het kerkbestuur niet tevreden met de gang van za-
ken. 

Het nieuwe koorhek, ontwerp van Jacob Otten Husly 
Het nieuwe koorhek, koorzijde (foto's: Nico J. Boerboom)
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19. UvA (bijz. collecties), Microfiche 660, Oprechte Haarlemsche 
Courant van 15 en 19 april 1777, p. 2. De collectie is na zijn dood 
geveild bij J. Hasebroek & Zn. te Leiden met een opbrengst van 
3217 gulden. 
20. samh, archief van de Latijnse school, inv.nr. 0183.2, 115 (verga-
dering 30-07-1770), 121 (vergadering 18-02-1772) en 135 (vergadering 
24-05-1773).
21. samh, Archief van de kerkmeesters, inv.nr. 0566. 19. en Smit, J., 
Een regentendagboek uit de 18 e eeuw (Assen 1952), 317-320.
22. J.G. Kikkert, Lodewijk Napoleon. Koning van Holland (Soesterberg 
2006), 103. Predikanten en voorgangers werden tot 1808 betaald 
door de gemeente of de stad. In de wet van 2 augustus 1802 werd 
opgenomen dat het salaris van kerkpersoneel door de staat betaald 
moest worden. 

Voorbeeld van achttiende-eeuwse boeken uit de Goudse librije (foto: Nico 
J. Boerboom)

In 1764 werd Blauw als librijemeester vervangen door 
Giisbertus Koen, rector van de Latijnse school. Koen 
kreeg nadrukkelijk de opdracht om de librije opnieuw 
te rangschikken en te categoriseren. Of het Pieter Blauw 
was die de librije heeft laten verslonzen en om welke re-
den is niet in de archieven terug te vinden. Het is echter 
merkwaardig omdat Pieter zelf een aanzienlijke en waar-
devolle boekencollectie bezat.19 Mogelijk lag het werk 
van bibliothecaris hem gewoon niet en functioneerde hij 
beter als scholarch van de Latijnse school, een presti-
gieuze functie die hij in 1772 aannam en tot 1776 bleef 
uitvoeren.20 De scholarchen vergaderen maandelijks en 
op de agenda stonden de financiën, lesboeken, vacatu-
res, examendata, de oraties en uitreikingen van de zil-
veren penningen. De scholarchen waren kritisch en elk 
agendapunt werd zorgvuldig afgehandeld. Zo mocht bij-
voorbeeld de stadsdrukker Johannes van der Klos wel de 
schoolboeken blijven leveren mits hij maar concurrerend 
was. De zilveren penningen werden altijd bij Jan van Oije 
besteld, maar toen zijn kwaliteit steeds minder werd, 
spraken de scholarchen hem daar op aan. De exacte bij-
drage van Pieter als scholarch is onbekend, maar uit de 
boeken blijkt niets van een bijzondere inbreng of duide-
lijke standpunten. 

Al hebben we nu een indruk van de bezigheden van 
Blauw, wie hij was is nog niet inzichtelijk. Aan de hand 
van een opmerkelijk incident kan echter een tipje van de 
sluier worden opgelicht.

Slimme zedenmeester

Zijn bezigheden met de kerkverbouwing, de bibliotheek 
en het schoolbestuur ten spijt, was Pieter Blauw in de 
eerste plaats predikant. Het voorbereiden van de zon-
dagse preek en de pastorale zorg legden beslag op hem. 
Binnen de geloofsgemeente deden zich geregeld peri-
kelen voor die om zijn tussenkomst vroegen. Een voor-
beeld daarvan is terug te vinden in het archief van de 
kerkmeesters.21 

Op 11 februari 1774 rond 8 uur ’s avonds werd de 
 familie Blauw opgeschrikt door geklop op de deur. Op 
de stoep stonden twee vrouwen, Neeltje de Wilde uit de 

Doelensteeg en Annigje Koolmees uit de Vrouwensteeg. 
Zij kwamen Blauw persoonlijk vertellen dat ze ernstige 
bezwaren hadden tegen het aankomende huwelijk van 
ene Jan Yserdraat met Caatje van der Spelt. Beide da-
mes konden namelijk “in het zekere berigten” dat Jan 
een verhouding had met Johanna Groenevelt. Neeltje 
en Annigje wisten dat zo zeker omdat Neeltje een nicht 
van Johanna was en Annige “stond over Johanna moeij” 
(was een tante van Johanna). Blauw heeft dit verhaal niet 
afgedaan als een roddel. Integendeel, hij nam Jan Yser-
draat flink onderhanden toen die samen met Caatje en 
hun vaders Willem Yserdraat en Cornelis van der Spelt 
kwamen verzoeken om in ‘de geboden te worden opge-
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van een koude kermis thuis toen Blauw weigerde om ‘de 
geboden te laten’ omdat hij zeer twijfelde aan de eerlijk-
heid van Jan. Blauw vroeg hem dan ook: 

zijn beide persoonen tesamen en elk voor het hun hoofd 
vrije persoonen en met niemand iets uitstaende hebbende 
als gevolg van de placaaten van den landen en de particu-
liere instructie van haar edele Groot Achtbare ten behoeve 
van de heeren Commissarissen tot de Huwelijkse zaken, 
uitgegeven den 30 Juny 1668 by ’t Collegie van de Magi-
straat, wat is daarop uwe antwoord?

Jan kon niets anders doen dan toegeven dat hij ook 
een relatie had met Johanna Groenevelt. Vader Yserdraat 
werd echter erg boos en ging meteen in de aanval toen 
hij merkte dat zijn zoon door de predikant gedwongen 
werd met Johanna te trouwen. Dat “zoude hij nimmer 
bewilligen”. Jan moest van Blauw eerst aantonen dat hij 
aan Johanna niets meer verplicht was en haar “te vree-
den had gesteld” voordat hij er zelfs maar over wou na-
denken om hem met Caatje te laten trouwen. De vol-
gende dag deed Blauw verslag bij de magistraat en hij 
weidde breed uit over de onbetamelijke handelingen 
van Jan Yserdraat. Maar Pieter Blauw wilde het stadsbe-
stuur ook niet tegen zich in het harnas jagen omdat zij 
immers zijn salaris betaalde.22 Hij wist precies waar zijn 
bevoegdheden lagen en hoe voorzichtig hij daarmee om 
moest gaan. Daarom gaf hij de hele zaak over aan het 
stadsbestuur om de zaak verder af te handelen, zodat hij 
zijn handen in onschuld kon wassen.

Ook Willem Yserdraat stapte naar het stadsbestuur 
maar dat weigerde om op zijn mondelinge klacht in te 
gaan en zond hem weg om “syn klagte in geschrift te 
stellen.” Op 22 februari 1774 werd het volgende in het 
rekestboek opgenomen: “Eene Yserdraat beklaagd zig 
dat ds. Blaauw weygert de gebooden te laten gaan van 
syn soon, gerenvoyeert om syn klagte in geschrifte te 
stellen.”

Yserdraat heeft getracht om in zijn schriftelijke klacht 
het stadsbestuur tegen Blauw op te zetten. Hij schreef 
namelijk dat Blauw zich met zaken bemoeide waar al-
leen het stadsbestuur over kon beslissen; “de heer 
Blaauw tot zulks recht had buyten aanseggen van haar 
Edele Groot Agtbaaren heeren.” Hij verzocht ook om 

Psalm over handen in onschuld wassen, uit: De kleine printbybel met 
kinderpsalmen (Amsterdam 1722) (dbnl)

nomen’. Dit verdient enige uitleg. Als een stel van plan 
was om te gaan trouwen dan vroegen ze de ondertrouw 
aan bij de predikant als ze tot de Gereformeerde Kerk 
behoorden, of bij het stadsbestuur als ze andersge-
zind waren. Dan liet de predikant driemaal ‘de geboden 
gaan’. In de regel betekende dit, dat de predikant het 
voorgenomen huwelijk drie zondagen voorafgaande aan 
de huwelijksdatum bekend maakte. Jan Yserdraat kwam 
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meede op het schriftelyk berigt van Pieter Blauw, predikant 
alhier, en in agting genomen synde de quade conduites 
van gemelde Jan Yserdraat, is goedgevonden en verstaan 
denselve Yserdraat voor den tyd van veertien agter een vol-
gende dagen te doen setten te water en te brood in een van 
de castimenthuisjes deser Stede.23

Conclusie

Pieter Blauw heeft zich ingezet voor de luister van de 
Sint Jan en de rechtschapenheid van zijn parochieleden. 
Of hij alle taken met grote inzet heeft gedaan komt niet 
duidelijk uit de bronnen naar voren, al wijzen enkele fei-
ten in de richting van een lichte vorm van gemakzucht. 
Daarnaast kunnen we hem betichten van voorzichtig-
heid. Pieter moest acteren tussen twee ’heren’, God en 
het stadsbestuur, waarbij hij de één wilde dienen maar 
ook van de ander afhankelijk was. Dat maakte hem voor-
zichtig en hij probeerde elke schijn van eigenmachtig op-
treden te vermijden door de magistraten bij zijn beslis-
singen te betrekken of die zelfs helemaal aan hen over te 
laten. Het stadsbestuur op zijn beurt stond vierkant ach-
ter de predikant; Willem Yserdraat had ondanks zijn ver-
woede poging om het recht aan zijn kant te krijgen geen 
schijn van kans tegen de twee-eenheid kerk en bestuur.

de geboden door te laten gaan omdat “zyn aanklagers 
acties al rees vervallen was.” Daarmee bedoelde hij dat 
Johanna tegenover Yserdraat Jr. geen rechten meer kon 
doen gelden. Blauw kreeg het rekest overhandigd met 
de mogelijkheid om te reageren. De predikant was des 
duivels, maar niet alleen omdat vader Yserdraat op 22 
maart het rekest persoonlijk kwam afleveren. Nog kwa-
der werd hij doordat op de schriftelijke klacht een aan-
tekening stond dat de magistraatsvergadering besloten 
had dat Blauw zich zou moeten verantwoorden terwijl er 
nog helemaal geen vergadering was geweest, die stond 
namelijk gepland op 23 maart. Blauw had dus het rekest 
al ontvangen voordat erover vergaderd was. Waarschijn-
lijk was Willem Yserdraat direct naar secretaris Broers 
gestapt en heeft Broers er namens het college alvast de 
aantekening op gezet dat Blauw uitleg over het gebeurde 
zou moeten geven en heeft hij het papier gedateerd op 
23 maart. Blauw liet duidelijk zijn ongenoegen blijken in 
zijn schriftelijke weerwoord:

‘Zonder, Wel Ed: Gr: Achtbaare Heeren, eenige aan-
merkingen te maken op den weg langs welke mij dit 
request ter hand gekoomen is, nochte op de geringen feil 
die in den datum is ingeslopen, heb ik de eer en neem de 
vryheid (ten bewyse mijner bereidveerdigheid, om UEd 
Groot Achtbare, die ik naast God als mijne hooge en wet-
tige Overigheid van ganscher herten eerbiedige reken-
schap te geven van myne openbare handelingen zo in de 
zaak van de suppliant voornoemt als in alle andere).’ 

Blauw pakte dit handig aan door te vermelden dat hij 
het een vreemde manier vond waarop hij het rekest had 
ontvangen en door heel subtiel te noemen dat er waar-
schijnlijk een ‘feil [fout] in de datum’ was geslopen. 
Ondanks dat, schrijft hij dan tussen haakjes, was hij uit 
eerbied voor het stadsbestuur bereid om net als voor 
iedere andere aanvrager rekenschap te geven van zijn 
handelen. De manier waarop Blauw op de hoogte van de 
klacht werd gesteld was niet erg elegant maar hij stond 
niet alleen in zijn mening dat Jan er een “schandelyke en 
hemeltergende levenswyze” op na hield. Jan werd voor 
twee weken op water en brood opgesloten.

saterdag den 2e april 1774, collegie van de Magistraat. 
Gedelibreert wesende op de requeste van Jan Yserdraat als 

Fragment van één van de wa-
penborden; (het librijearchief 
SAMH) (foto: T. Wassenberg) 

23. J. Smit, 319-320.
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Die Goude, maar ik zie geen kans om naar de lezingen te 
komen. Ik heb jou ook nooit eerder gezien. O, was het 
een tip van Ton Anders? Ja, die ken ik van de Fotoclub 
Gouda. En wat heeft hij over me gezegd? Dat ik iemand 
ben die graag vertelt? En dat ik via mijn camera in con-
tact kwam met de Sint-Jan en de Oudheidkundige Kring? 
Nou, vooruit dan maar. Laten we beginnen.” 

Wonen in Gouda

“Ik kom uit de Korte Akkeren. Om precies te zijn van de 
Bosweg. Daar ben ik op 25 juni 1929 geboren. Zowel mijn 
vader als mijn moeder zijn naar Gouda getrokken, omdat 
ze in Bergambacht en in Montfoort niet in hun levenson-
derhoud konden voorzien. Moeder kwam als dienstbode 
in huis bij de familie Dekker van de stalhouderij aan de 
Vest. Mijn vader, Jasper Scholten, was landarbeider of 
koudegrondtuinder, wat je maar wilt. Hij werkte zijn hele 
leven bij Prinsenberg die zijn tuin had aan de Ridder van 
Catsweg, schuin tegenover de Hendrikshoeve. Ik ben de 
oudste van vier. 

Twee zusters zijn overleden; mijn jongere broer leeft 
nog. Je kunt gerust zeggen dat wij arm waren, al is mijn 
vader nooit werkloos geweest. De huur en het eten kon-
den betaald worden. Dan hield het op. Mijn vader kreeg 
het iets beter toen hij een jaar of zestig was. Hij ging 
toen functies vervullen bij de bond en bij de partij; ik 
bedoel dus het NVV en de Partij van de Arbeid. Zowel 
in 1962 als in 1966 werd hij gemeenteraadslid. Dankzij 
Drees had hij niet meer de financiële zorg voor zijn eigen 

Wim Scholten (foto Nico J.Boerboom)

Wim Scholten en zijn twee zussen (collectie W.Scholten)

gouwe verhalen

Wim Scholten 

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

Gert Jan Jansen

 Wim Scholten (1929)
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gedaan, was er helemaal geen werk. Ik ben toen een jaar 
gebleven om de leraren een beetje te helpen. 

Van 1945 tot 1980 heb ik met veel plezier in de metaal 
gewerkt. Eerst vijf jaar bij Machinefabriek De Weger op 
de Bogen. Daarna ging ik aan de slag als storingsmonteur 
bij Machinefabriek Broere op Schielands Hoge Zeedijk 
en in dezelfde functie tot 1978 bij Betonfabriek Bouter 
op het industrieterrein. ‘Kromme Gouwe’ hoef je er niet 
bij te zetten, want dat weet elke Gouwenaar. Ondertus-
sen kon ik ook autogeen lassen en spiegellassen. Het 
was een geweldige tijd: veel vrijheid, maar ook een hoge 
werkdruk, zeker wanneer ’s nachts of in het weekend 
storingen verholpen moesten worden. Toen gebeurde er 
iets wat me totaal verraste. Bouter besloot om de pro-
ductie naar Canada te verplaatsen. Ik stond op straat! Na 
dat gedwongen ontslag kreeg ik een burn-out. Twee jaar 
was ik uitgeschakeld. Ik kwam in de WW en in de bijstand 
terecht. Na een bezoek aan de neuroloog snapte ik dat ik 
de knop in mijn hoofd moest omzetten. Ik wierp me op 
de fotografie.”

Aan de Ridder van Catsweg

“Van mijn jeugd kan ik mij de tijd aan de Ridder van 
Catsweg het best herinneren. Mijn eerste zakcentje ver-
diende ik daar in het café van Cees Vermeer, net ten 
noorden van de spoorlijn. 

vader en moeder. Dat mag nog wel eens gezegd wor-
den: de weelde voor de arbeider is begonnen met Drees 
toen in 1957 de Algemene Ouderdomswet (AOW) werd 
ingevoerd. Niet alleen kregen de ouderen een inkomen, 
waarover ze zelfstandig konden beschikken; veel van 
hun kinderen werden van een financiële last bevrijd. 

Aan de Bosweg hebben we niet lang gewoond. We gingen 
naar een huis aan de Bilderdijkstraat; vanaf de Huygens-
straat in het midden links. Als kind kreeg ik de Engelse 
ziekte, waardoor de groei een tijd stopte en ik altijd vrij 
klein ben gebleven. We hebben ook een jaar of vier, vijf 
aan de Van Strijenstraat gewoond. In 1938 verhuisden 
we naar het begin van de Ridder van Catsweg op num-
mer 88, naar een van die kleine oude huisjes die in een 
lange rij richting witlofkwekerij liepen. Prinsenberg, de 
tuinder, woonde aan de overkant, waar later het alweer 
afgebroken postkantoor heeft gestaan. De neorenais-
sancegeveltjes waren leuk, maar de sneeuw vloog zo 
door het dak. Wat was het daar ’s winters koud! Voorbij 
de kruising met de Bleulandweg staan nu nog een paar 
van die huisjes. Waar wij woonden staan nu flats.” 

Naar school en aan het werk

“Ik ben nog in de Korte Akkeren op school geweest. 
Openbare school 7 was dat, de school aan de Prins Hen-
drikstraat. Later ging ik naar school 4 die zijn ingang had 
aan de Gouwe en een uitgang aan de Raam. Juffrouw 
Bloemendal kwam thuis zeggen dat ik goed kon leren 
en dat ik vooral door moest gaan. Mijn zussen zijn wel 
naar de mulo gegaan, maar ik wilde zo snel mogelijk gaan 
werken. Je werd echter pas toegelaten op de ambachts-
school als je dertien was. Daarom moest ik nog een over-
gangsjaar doen op de Kopschool. Aan de Graaf Florisweg 
deed ik de opleiding voor machinebankwerker. Eerlijk 
gezegd vond ik de school maar ouderwets. Je leerde er 
dingen die in de bedrijven allang niet meer werden ge-
daan, bijvoorbeeld zwaluwstaarten. Alleen het leren le-
zen van een tekening heb ik er goed geleerd. Toch ben ik 
er iets langer gebleven, want toen ik in 1944 examen had 

Ridder van Catsweg, afgebroken gedeelte (collectie Die Goude)
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Begin Ridder van Catsweg met café Vermeer 1940 (collectie-www.serc.nl)

toen begonnen met plaatjes draaien op een grammo-
foon. Dat heb ik jaren volgehouden. Mijn oom Willem 
zorgde voor de organisatie. Als hij moe werd en dorst 
had, riep hij: ‘Gooi de Bietenbouwers er nog maar een 
keer in’ en dan gingen ze allemaal de polonaise lopen. Ik 
was iemand die opgroeide met de rock-’n-rol. Bill Haley 
en Fats Domino waren mijn sterren. Ik ging me ook zo 
kleden, met veel brylcreem en een vetkuif. Ik zag pas nog 
een foto van toen ik een jaar of dertig was en toen dacht 
ik: geen wonder dat ik zo populair was bij de vrouwen. 
Ik zat netjes in de kleren en ik zag er leuk uit, al zeg ik 
het zelf. Ook had ik een aardige babbel en kon me in elk 
gezelschap aanpassen.

Hoe geweldig die tijd was, bleek in 1983 toen we met 
een paar man een reünie gingen organiseren van bewo-
ners van de Ridder van Catsweg. We huurden Kunstmin af. 
Er kwamen 500 mensen. Jan Both had een film gemaakt 
en ik een serie portretten van bewoners. Het duurde van 
’s middags vijf tot ’s nachts vier uur. Om twee uur in de 
morgen kwam de beheerder van Kunstmin: ‘Wim, ik ben 
door mijn voorraad heen, alles is op’. Nou, dan ga je toch 
bijhalen, was onze reactie. We hadden een bijdrage van 
tien gulden per persoon gevraagd, maar dankzij het rad 
van avontuur hielden we 1700 gulden over. Dat is naar 
het Koningin Wilhelminafonds gegaan.”

Stijfselen

“Ik was een jaar of twintig – ik had al een paar meisjes 
gehad – toen ik verkering kreeg met mijn latere vrouw, 
Johanna Tak. Ik leerde haar kennen op de Kleiweg bij het 
stijfselen. Je weet toch wel wat dat is? Heel veel jon-
gens en meiden liepen in die jaren op zaterdag tegen 
het avondschemer in groepjes de Kleiweg op en af. Het 
was een soort lopende huwelijksmarkt. De meesten had-
den niets te besteden, maar een enkele keer stapte je 
dan voor een drankje bij café De Kroon binnen, waar de 
Deense band van Boyd Bachman speelde, heel beroemd 
toen. Soms kon je biljarten met jongens die wel wat geld 
hadden. Het was wel gênant om van een ander afhan-
kelijk te zijn. Als zo’n potje klaar was, dacht je dat de 
meiden waar je een oogje op had, wel weg zouden zijn, 

Eerst had je de fietsenstalling en dan het café. Daar 
legden de boeren uit Waddinxveen nog even aan voor 
ze – komend van de veemarkt – naar huis fietsten. Als 
jongens mochten wij van Cees de fiets gaan pakken voor 
boeren die op huis aan wilden. Bij het bombardement 
van 6 november 1944 werd het café zwaar beschadigd, 
maar bleef het woonhuis erachter behouden. Dat werd 
toen ‘het Overschotje’ genoemd. Gouda is daar onher-
kenbaar veranderd. Ernaast heeft aannemer Van Winger-
den een groot dubbel huis laten bouwen, Huize Janny en 
Huize Jo, maar dat is ook al weer weg. Erachter had je 
de loods van Van Gend & Loos en het machinefabriekje 
van Vergunst. Er was ook een plein om te voetballen. Al-
lemaal verdwenen. Nu heb je daar de parkeergarage bij 
het station en het vierkante kantoor van Technolution. 
Dat bombardement weet ik ook nog heel goed. Toen 
ik van de Ridder van Catsweg wegvluchtte richting P.C. 
Bothstraat zag ik de raketten inslaan die de Typhoons 
afvuurden. 

In de tijd na de oorlog begon ik volwassen te wor-
den. De Ridder van Catsweg kende een eigen, bloei-
ende, Oranjevereniging. Van der Molen, directeur van 
Endenburg, was voorzitter. Meestal kwam hij pas op de 
vergadering als het klaar was, maar dan gaf hij wel een 
paar rondjes. Na de bevrijding was het regelmatig feest. 
Druppelsgewijs kwamen er jongens terug uit Duitsland 
die daar voor de Arbeitseinsatz heen moesten. Ik ben 
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We hebben in verschillende huizen altijd leuk ge-
woond. In de Graaf Adolfstraat was het geweldig. Bij 
het Gloriantplantsoen kon je altijd fijn schaatsen op de 
wetering. Met vier kinderen was het aan de Larixweg 
weer ruimer. Een tuin hoorde er altijd bij, tot we naar 
de Prinsessenflats gingen. Als huisarts hadden we eerst 
dokter Eijkman aan de Westhaven en later dokter Van Elk 
aan de Kattensingel, ook een fijne man. Hij heeft me wel 
eens gewaarschuwd: je moet stoppen met roken! Maar 
dan zag ik aan de zijkant van zijn bureau nog wat rook 
omhoog kringelen. Voor een patiënt binnenkwam, nam 
hij snel een paar trekjes, om de sigaret dan in de la te 
leggen.

Ons huwelijk heeft vijf kinderen gegeven, waarvan er 
helaas een is overleden. Ik heb twee dochters en twee 
zoons, allemaal getrouwd. Dus zijn er ook zeven klein-
kinderen. Nu neemt het aantal achterkleinkinderen toe. 
De dochters wonnen het dichtstbij: een in Woerden en 
een in Gouda. De zoons wonen in Barneveld en in Ber-
kel-Rodenrijs. Natuurlijk zie je de een wat vaker dan de 
ander, maar ik probeer alle verjaardagen bij te houden, 
al is het een aanslag op je portemonnee. Mijn eigen ver-
jaardag vier ik in De Stoep in Bergambacht, waar je ge-
zellig kunt bowlen en eten. Dat deden we al toen Jo nog 
leefde.”maar nee, ze stonden er nog. Soms trok je de stoute 

schoenen aan en vroeg je een meisje of je ze naar huis 
mocht brengen. 

Zo is het bij Jo en bij mij ook gegaan. Alleen heeft ze 
me wel een beetje voor het lapje gehouden. Toen ik 
vroeg hoe oud ze was en zei ze: zeventien. Ik was toen 
twintig en ik dacht dat past wel bij elkaar. Toen ze jarig 
was, mocht ik bij haar thuis komen aan de Jan van der 
Heijdenstraat. Er kwam een tante binnen en die zei: ‘Jo, 
van harte gefeliciteerd met je zestiende verjaardag’. Kijk 
maar eens naar de foto. Knappe griet, hè? Jo is in 2012 
overleden; we waren 57 jaar getrouwd. Het was een goe-
de vrouw en moeder. Het gezin was haar wereld; daar-
buiten hoefde ze niet zo nodig. En ze was zuinig. Zonder 
die spaarzaamheid had ik – met mijn uitkering – nooit 
zoveel geld kunnen steken in het fotograferen. Een auto 
heeft er nooit afgekund.

Huwelijk van Wim Scholten met Johanna Tak in 1956 (collectie W. Schol-
ten)

Wim Scholten (links) met zijn gezin en schoonfamilie in (1981, Gou-
westein) ter gelegenheid van het bezoek van zijn geëmigreerde zwager 
Henk Tak (collectie W. Scholten)
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Van analoog naar digitaal (foto Nico J. Boerboom)

grote mond, maar mijn eerste foto’s waren gewoon te 
simpel. Later verhuisde de fotoclub naar de Hendriks-
hoeve aan de Ridder van Catsweg. Het was een bouwval. 
De schuur hebben we helemaal opgeknapt. Ook filmclub 
Het Toverlint en Golda kwamen erin. Tot 2002 bleef ik 
analoog fotograferen. Vooral het zelf afdrukken was een 
genot. Toen ben ik – met enige tegenzin – overgegaan 
op digitaal, maar dat bevalt me uiteindelijk veel beter. 
De mogelijkheden tot bewerking zijn fantastisch. Met 
Photoshop kun je een foto technisch helemaal in orde 
maken. In mijn visie wordt een foto niet alleen met de 
camera gemaakt. Ook vroeger was dat zo, want toen 
ontstond de goede foto in de donkere kamer met door-
drukken, tegenhouden, retoucheren, voorbelichten en 
nog meer van die ingrepen. Tegenwoordig doe je dat op 
de pc; het meeste werk gebeurt daar. 

De Fotoclub is later verhuisd naar Pand 50, de repeti-
tieruimte van Harmonie Caecilia aan de Bodegraafse-
straatweg. Ik heb in 2012 bedankt als lid. Als ik vertel 
dat ik dat jaar nog een tentoonstelling voor de fotoclub 
heb ingericht, wil je natuurlijk weten waarom. Het was 
indirect een gevolg van de digitalisering. Er kwamen jon-
gere leden met een dure camera die vlak voor een club-
avond wat plaatjes gingen schieten en dan rondliepen 
met een air of ze de mooiste foto’s van de wereld had-
den gemaakt. Ik zei keihard dat het waardeloze foto’s 
waren. Dat werd me niet in dank afgenomen. Andersom 
begonnen ze iets te zeggen van mijn manier van werken 
om foto’s, soms oude ansichtkaarten, door bewerking 
meer kwaliteit te geven. Het woord ‘manipuleren’ viel 

Via vakantie naar de fotografie

“Op vakantie gaan hebben we altijd gedaan; elk jaar drie 
weken. Als storingsmonteur kon dat wanneer ik wilde, 
maar juist niet wanneer de anderen verplicht waren om 
te gaan en het bedrijf stil lag. Meestal gingen we in juni. 
Voor de kinderen moest ik dan vrij vragen van school, 
wat toen nog eenvoudig ging. Vaak werd het Zwitser-
land, Oostenrijk, Duitsland of Frankrijk. Later ook Ame-
rika. We zijn veel in natuurvriendenhuizen geweest: 
Waasmunster, Solingen, Reichenbach of Mollseifen. 
Overal zat ik gelijk aan de Stammtisch, omdat ik gemak-
kelijk een gesprekje begin, of ik de taal nu ken of niet. 
In 1960 zaten we in Leersum op een bungalowpark van 
de Metaalbond en het bleef maar regenen. De beheerder 
ging dia’s vertonen. Van de natuurfoto’s die ik toen zag, 
werd ik zo enthousiast dat ik tegen Jo riep: ‘Dat ga ik ook 
doen!’ Ik heb alle apparatuur gekocht om dia’s te kunnen 
maken en vertonen. Eerst natuurlijk in familiekring, maar 
het succes begon al snel rond te zingen. Op steeds meer 
plekken werd ik gevraagd om dia’s te tonen.

Een jaar later ben ik lid geworden van de Fotoclub 
Gouda. Die zat toen nog in de oude Kleischool (de Doe-
len) aan de Lange Tiendeweg. Voorzitter Schotel, leraar 
op de technische school, was de grote man van de foto-
club. Samen met politie-inspecteur Pijls zorgde hij voor 
inspiratie. Ik stond al snel vooraan. Om de zaak in be-
weging te krijgen riep ik: ‘Ik ben gewoon de beste’. In 
werkelijkheid heb je zeker vijf jaar nodig om een bepaald 
niveau te bereiken. Fotograferen leer je niet door de ge-
bruiksaanwijzing een keer door te lezen. Ik had wel een 



142

Ti
di

ng
e 

20
17

Op het pad van de audiovisuele producties ben ik later 
alleen doorgegaan. Dat zijn er heel wat geworden. Ik heb 
al verteld dat ik in de bijstand terecht kwam. Geen vet-
pot, dat begrijp je. Ik mocht natuurlijk niet bijverdienen 
met mijn hobby. De aantoonbare kosten van een pro-
ductie mocht ik in rekening brengen en dat werd nauw-
gezet gecontroleerd.

Een van mijn opdrachten kwam van de Oudheidkundige 
Kring Die Goude. Voorzitter dokter Bik kwam in 1983 
langs voor het maken van een kwartetspel van de Goud-
se monumenten. Wat kost het maken van de foto’s, 64 
objecten, van elk drie opnames bij verschillende belich-
ting? Ik rekende het voor, maar Bik riep gelijk dat hij het 
te duur vond: ‘Dan doe ik het met mijn zoon zelf wel.’ Ik 
wist wel dat hem dat niet zou lukken, want hij had niet 
eens een 6x6 camera. Inderdaad, na drie weken kwam hij 
weer langs en zei: ‘Wim , je moest het toch maar doen’, 
en in een adem tegen mijn vrouw: ‘Wat eten jullie van-
avond?’. Die schrok zich rot, want ze had groot ontzag 
voor een dokter. ‘Hutspot’, zei Jo. Dat sprak dokter Bik 
wel aan ‘Ik dacht al dat ik het rook. Kan ik mee-eten?’ 
Al gauw zat hij – ondertussen moppen vertellend – bij 
ons aan tafel. Het zou niet de enige keer zijn. Het kwar-
tetspel werd goed verkocht in het stadhuis. Er zijn 5000 
stuks van gemaakt. Zo kwam ik in contact met dokter 
Bik, maar leerde via het fotograferen veel meer boeiende 
mensen kennen, vaak ook voor de Sint-Jan. Ik noem bij-
voorbeeld de cd-rom van de Goudse Glazen. ‘Kosterlijke 
ontdekkingen’ van Maurits Tompot, in 2015, was het 
laatste kunstje. Bij het 60-jarig bestaan van Die Goude 
hebben we een serie gemaakt voor een voorstelling in de 
Schouwburg, ‘Gouda in spiegelbeeld’. In de Tidinge kom 
je mijn naam tegen als maker van de foto’s bij artikelen 
van Henny van Dolder. Zij staat misschien wel bovenaan 
mijn lijstje van goede contacten. Zij zat boordevol idee-
en. Als ze belde dan kwam ik, of het nou voor de cartons 
was, of voor de tekeningen van ds. Van Iterson. Ik heb 
ze allemaal vastgelegd. Ik kwam zo vaak in de Sint-Jan, 
dat ik mijn reactie klaar had, toen dokter Bik eens tegen 
me zei: ‘Je moest eens wat vaker in de kerk komen’. An-
ton Houdijk, de latere voorzitter, heeft ook veel gebruik 

me iets te vaak. Ik had geen zin om me nog langer te 
ergeren. Natuurlijk heeft een aantal mensen mijn vertrek 
betreurd, maar anderen vonden het prima.”

Via de fotografie naar de historie van Gouda.

“In de aanloop naar de viering van Gouda-700, het zal 
in 1969 geweest zijn, vroeg het gemeentebestuur aan 
de Fotoclub om foto’s van de stad te maken. Voorzit-
ter Schotel maakte iedereen enthousiast. Er kwam een 
commissie die een draaiboek ging maken. Daar zat ik 
ook in. Er moesten binnen- en buitenopnames komen 
voor een audiovisuele presentatie. Schotel sleepte me 
mee naar Central op de Markt, waar iemand uit Naar-
den een voorstelling gaf met twee projectoren en een 
overvloeikast. Hij zei: ‘Zo gaan wij dat ook doen!’ Dat 
was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want zo’n instal-
latie bleek 10.000 gulden te kosten. Die hadden we niet. 
Toen heb ik voorgesteld om die installatie zelf te bou-
wen. Collega’s van het werk wilden wel helpen, maar er 
moest toch nog voor 3.000 gulden onderdelen worden 
gekocht. Als elk lid 100 gulden zou lappen, kon het luk-
ken. Zo is het gebeurd. We hebben een prachtige pre-
sentatie in elkaar gezet, die getoond werd in Thalia en 
daarna bij verenigingen in Gouda. Vervolgens gingen we 
ermee als fotoclub op reis naar Den Briel, naar Den Haag 
en nog meer plaatsen. 

Gouda kwartet (foto Gert Jan Jansen)
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1992 60 jaar Die Goude 1992 (Tidinge 1993-1)

Detail van glas 19 Sint-Janskerk (foto Wim Scholten)

gemaakt van mijn dia’s en foto’s. Klaas Ids Nauta kan ik 
noemen, Kik van Vliet, Rob Stijnis, Joop Smink, Gerda 
Hakstege. Met Vincent Pijls kon ik lezen en schrijven. Al-
lemaal mensen waar ik goed mee op kon schieten. Frank 
van den Heuvel en later Ben van Waes van de gemeente, 
Josine de Bruyn Kops van het museum; ook een pracht-
mens. Niet dat ik ze allemaal bij de voornaam mocht 
noemen, zeker niet. Die Goude was toen een club van 
de elite. Ik was een van de weinige arbeiders die er ac-
tief was. Hoezeer ze gecharmeerd leken van mijn werk, 
of van de lage kosten; je bleef proeven dat je tot een 
andere bevolkingsgroep hoorde. Misschien lag het ook 
aan mezelf, door mijn lagere opleiding. Houdijk heeft me 
voorgehouden dat ik mezelf niet moest kleineren: ‘Laat 
zien wie je bent en wat je kunt.’”

Actief blijven

“De fotografie heeft mij veel gegeven. Ik had nooit kun-
nen denken dat ik zo gehecht zou raken aan de Sint-
Janskerk. Het is de vrijheid van de fotograaf die maakt 
dat je overal binnen kunt komen. Een fototoestel is een 
middel om contact te leggen, zeker wanneer het om 
een Canon- of een Nikon-spiegelreflexcamera gaat. Ze 
openen de wereld voor je. Zo raakte ik op Texel eens in 
gesprek met een keurige jongeman, die wel Nederlands 
sprak, maar met een accent. Het bleek de zoon van de 

Spaanse ambassadeur te zijn. Hij vroeg of hij eens langs 
mocht komen in Gouda. Een paar maanden later zat ik op 
de ambassade foto’s te maken van het Sinterklaasfeest. 
We gingen een keer met de bus op vakantie naar Spanje. 
Voor de kamers verdeeld waren, zat ik al bij de hotelbaas 
aan een glaasje bier. Hij wilde weten wat de voordelen 
van mijn camera waren. In het Duitse Mollseifen werd ik 
meegetrommeld naar het Schützenfest, omdat ze daar 
nog werkten met een Praktika; een spiegelreflex van 
Oostduitse makelij.

Tegenwoordig ben ik gemiddeld nog drie uur per 
dag bezig met het maken en bewerken van foto’s. Het 
worden ook wel eens nachtjes. Voor het maken van die 
producties heb je apparatuur nodig: een beamer, een 
laptop en een televisie of een beeldscherm, een geluids-
versterker. Als ik iets voor elkaar wil krijgen, blijf ik bezig 
tot het lukt. Tegenwoordig bekwaam ik me in de por-
tretfotografie. Het is begonnen met mijn kleindochter 
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die hier in de kamer – met een vriendin – wilde poseren. 
Het resultaat maakte reclame voor zichzelf. Steeds vaker 
word ik gebeld. Soms zit hier een groep meiden van elf 
tot dertien jaar. Dan valt me op dat die veel meer weten 
dan wij vroeger. Ze zijn zo wijs en poseren lijkt van natu-
re te gaan. Ik stel wel als eis dat er een vader of moeder 
bij is, want ik wil niet dat er praatjes komen. Dat heb ik 
de mensen van de fotoclub ook voorgehouden, wanneer 
er portretavonden werden georganiseerd. 

Ik ben nu ver in de tachtig en door mijn gezondheid niet 
zo mobiel. Op de Jac. P. Thijsselaan heb ik het uitste-

kend naar mijn zin. Gelukkig kan ik soms met een goede 
vriend meerijden om samen foto’s te maken. Er kan een 
moment komen dat ik aan de nierdialyse moet, maar ik 
ben een positief ingesteld mens. Ik heb een fijne familie 
en ik heb vrienden die me met verschillende dingen hel-
pen. Bovendien woon ik in Gouda en dat blijft een gewel-
dige stad. Natuurlijk veranderen de tijden. Jammer dat 
mensen zo weinig van elkaar kunnen hebben. Rijk ben ik 
nooit geweest, maar toch is het leven prachtig. Gouda 
straalt ook een bepaalde sfeer uit, die je nog het best 
proeft op een zondagmorgen. Daar geniet ik van.”

Wim Scholten in actie (collectie W. Scholten)
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lezingen 2017
4 september Gemke Jager en Corrie Perdijk
Rijke boeren en arme turfstekers (n.a.v. het thema van 
Open Monumentendag)

6 oktober Lustrumavond 85-jarig bestaan 
Die Goude (voor informatie: zie de Nieuwsbrief)

23 oktober  Mirjam van Veen
500 jaar Reformatie
 
27 november Sophie Oosterwijk
Het kind door de eeuwen heen
 

AgendaAuteurs

Jan Willem Klein was werkzaam bij het Streek archief 
Midden-Holland en is onlangs gepensioneerd. 

Arjan van ’t Riet is werkzaam bij Gemeentearchief 
Alphen aan den Rijn.

Marloes Rijkelijkhuizen is werkzaam bij Gemeente-
archief Alphen aan den Rijn.

Harrie Timmer studeerde geologie aan de VU en is 
sinds 1992 verbonden aan het waterbedrijf Oasen als 
onderzoeker en adviseur op het gebied van water-
winning en kwaliteit.
 
Henny van Dolder-de Wit is redactielid van de 
Tidinge en zeer actief in historisch onderzoek van 
Gouda.

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)’.

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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Speuren naar sporen van een 17e-eeuwse rector:
Jan Wourdanus, rector (1648-1665) van de Latijnse school 
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Harrie Timmer 
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