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Van de redactie

Allereerst wil de redactie er nog eens op wijzen, dat 
alle Tidinges vanaf 1983 t/m 2014 op de website van 
Die Goude zijn terug te vinden. Nico J. Boerboom heeft 
er vele dagen aan besteed om ze te digitaliseren. Maar 
het resultaat mag er zijn. Met een uitstekend werken-
de zoekfunctie is het een onuitputtelijke bron over de 
Goudse geschiedenis. Het is maar dat u het weet.

Ook in deze Tidinge weer bijzondere artikelen. 
Paul Abels duikt in de geschiedenis van het Goudse re-

monstrantisme, een stroming die er in zijn eigen woor-
den in het themanummer over 500 jaar Reformatie maar 
bekaaid vanaf is gekomen.

Grondlegger van het Goudse remonstrantisme is de uit 
Duitsland afkomstige Harboldus Thombergius.

Hij leefde in de tijd van de bekende Herman Herbers 
en drukte met hem aan het begin van de 17e eeuw een 
bijzonder stempel op het religieuze leven in Gouda dat 
toen zo bekendstond om het tolerante denken in een tijd 
van heftige godsdienstige conflicten.

Harrie Timmer verrast ons in zijn geschiedenis over 
het Goudse drinkwater na 1945 met het feit dat Zuid-
Holland in 1963 nog 67 waterleidingbedrijfjes telde. Het 
zal u niet verbazen dat de provinciale en de landelijke 
overheid daar een eind aan hebben gemaakt.

Henny van Dolder beschrijft de geschiedenis van de 
Waldenzen. Ook in het 18e-eeuwse Gouda zijn deze 
protestanten vanwege de vervolgingen in de 17e eeuw 
in Frankrijk opgevangen. Henny geeft een gedetailleerd 
beeld van hun ontvangst en hun integratie in de Goudse 
gemeenschap.

Janny Massar-de Jong vertelt haar levensverhaal aan 
Gert Jan Jansen. Haar geschiedenis geeft ons de moge-
lijkheid een kleine blik te werpen in het Roomse leven 
van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Paul van Horssen

Zie het artikel ‘Gouds drinkwater na 1945’
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Harboldus Thombergius, een Duitse grond-
legger van het Goudse remonstrantisme
 

Paul H.A.M. Abels

Het Goudse remonstrantisme is er bekaaid 
van afgekomen in het jongste themanum-
mer van de Tidinge over 500 jaar Reformatie 
in Gouda. Deze stroming komt weliswaar 
kort ter sprake in het artikel van Udo Doe-
dens over de Hervormde Gemeente, maar 
daarmee wordt wellicht (en ten onrechte) de 
indruk gewekt dat de remonstranten uit de 
Goudse geschiedenis zijn verdwenen met 
het uit de kerk zetten en verbannen van de 
drie predikanten van Gouda tijdens en na de 
Synode van Dordrecht in 1619. 

Daarom richt dit artikel de schijnwerpers op een van de 
drie grondleggers van het Goudse remonstrantisme. Over 
Eduardus Poppius, medeoprichter van de Remonstrant-
se Broederschap, en Dirck Herbers, zoon van de Goudse 
reformator Herman Herbers, is al veel geschreven. Maar 
Harboldus Hendricksz Thombergius (Tombergen) is altijd 
de grote onbekende gebleven. Met deze bijdrage krijgt 
hij een gezicht, zelfs letterlijk, want gelukkig is van hem 
een gegraveerd portret bewaard gebleven.

Toen Harboldus Thombergius op 17 december 1598 
in Gouda aankwam, gekleed “in ’t zwart leer, met een 
zaaij overtrekzel”, was hij in protestants Nederland even 
mysterieus en onbekend als zijn voor Hollandse begrip-
pen vreemde kleding. Dat wij weten hoe hij er op die dag 
uitzag en hoe hij hier belandde, danken wij aan notities Huis van Thombergius, Lage Gouwe 146-148 (foto: Nico J. Boerboom)
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Portret van 
Harboldus 
Thombergius
(foto: auteur)
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maar een tweede brief wekte zozeer diens interesse dat 
hij moeite ging doen om deze Duitse predikant als zijn 
ambtgenoot naar Gouda te halen. Tot zover het relaas 
van kleinzoon Willem Tomberg.

Tussen de Hollandse reis van Harboldus Thombergius 
in 1594 en zijn komst naar Gouda zaten maar liefst vier 
jaar. Wat zich in die periode precies heeft afgespeeld, is 
niet helemaal duidelijk. Hij zegt zelf hierover het een en 
ander in het voorwoord van een in 1612 door hem uitge-
geven boekwerkje, De cleyne zandtberch. Daaruit krijgt 
de lezer de indruk dat zijn komst naar Holland niet zo-
zeer het gevolg is geweest van een spirituele zoektocht, 
maar van een vlucht voor oorlogsgeweld. Het Kleefse ge-
bied was in deze jaren namelijk het toneel van een felle 
strijd tussen Spaanse en Nederlandse legers. Directe 
aanleiding voor Harboldus en vele honderden anderen 
om te vluchten was een invasie van het “groote heyrleg-
her der Spangiaerden” in 1598. Volgens hem was vertrek 
onvermijdelijk omdat “de dorpen worden gheplundert, 
de huysen berooft, haren oogst vernielt ende het vee 
wechghevoert”.2

van zijn kleinzoon, de notaris en glazenier Willem Tom-
berg. Hoewel de originele aantekeningen inmiddels zijn 
verdwenen, kon de Goudse stadsgeschiedschrijver Igna-
tius Walvis daar nog over beschikken en putte hij eruit 
voor zijn Goudsche onkatolijke kerkzaken.1 Uit die notities 
blijkt dat Harboldus een Duitser was die in 1568 in het 
Hessische Wartburg werd geboren. Zijn vader Hendrick, 
die katholiek was, deed hem in de leer bij een jezuïet. 
De jonge Harboldus had een niet te stillen honger naar 
kennis, die hem ook boeken deed lezen van reformato-
ren als Luther, Bullinger en Calvijn. Onmiddellijk na het 
overlijden van zijn leermeester greep hij de kans om van 
woonplaats én van geloof te veranderen. Hij vestigde 
zich in 1588 in Kettwich nabij Essen, waar hij aan de slag 
ging als kapelaan van de lutherse gemeente en waar hij 
in hetzelfde jaar ook in het huwelijk trad. Waarschijn-
lijk was zijn bruid Emmerentia Vrijdaechs, die later in de 
bronnen zal opduiken als zijn echtgenote.

Op zoek of op de vlucht?

In 1590 verhuisde het echtpaar naar Ruhrort in het 
hertogdom Kleef, gelegen aan de Rijn nabij Duisburg. 
Harboldus werd daar beroepen als calvinistisch-ge-
reformeerd predikant. Vier jaar later, zo beweert zijn 
kleinzoon, werd zijn behoefte om “wat nieuws te hoo-
ren” zo sterk, dat hij scheep ging en de Rijn afzakte om 
in de Nederlanden zijn licht op te steken. Hij bezocht 
kerkdiensten in Dordrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag, 
Woerden, Utrecht en Amsterdam, maar de preken die 
hij daar bijwoonde, bevielen hem maar matig. Op de 
veerboot van Amsterdam naar Hoorn zat hij naast een 
koopman, die zat te lezen in een boekje van de Goudse 
predikant Herman Herbers. Over diens schouder meele-
zend raakte hij zo geboeid door de inhoud, dat hij po-
gingen deed het werkje te kopen. De eigenaar voelde er 
maar weinig voor afstand te doen van zijn kleinood, maar 
dankzij bemoeienis van medereizigers lukte dat uitein-
delijk toch, waarna hij het met genoegen meer dan eens 
doorbladerde. Het boekje riep bij Harboldus enkele vra-
gen op. Daarom besloot hij de auteur een brief te schrij-
ven. Herman Herbers reageerde in eerste instantie niet, 

1. P.H.A.M. Abels (ed.), Ignatius Walvis. Goudsche onkatolijke kerkza-
ken (Delft 1999) v. in reg.
2. H. Thombergius, De cleyne zandt-berch. Van parabolen ende gelijc-
kenissen uyt de groote Bybel der edeler Nature, uyt de H. Schrifture, uyt 
den Historien ende uyt de Bevindelijckheyt (Gouda 1612), voorwoord.
3. sahm, Oud-Archief Gouda, Kamerboeken, 27-12-1598: Extract uijt 
t’eerste stadtsregister der stede van Gouda.
4. Volgens verklaring van Dirck Herbers op 6 november 1618 was 
de Korte Onderwijsinge door hem, zijn vader en Thombergius op-
gesteld.
5. sahm, Huizenboek Matthijs, Lage Gouwe.

Handtekening van Thombergius onder de remonstrantie van 1610 (foto: auteur)
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Thombergius toont zich in hetzelfde voorwoord dank-
baar dat het Goudse stadsbestuur hem vijftien jaar eer-
der als “bedroefden pelgrim” zo liefdevol had ontvan-
gen. Uit het Kamerboek van de burgemeesters blijkt dat 
zij hem op 27 december 1598, dus nauwelijks tien dagen 
na zijn aankomst in de stad – na een proefpredikatie 
op Kerstmis, op voorspraak van de kerkenraad en on-
dersteund door goede getuigenissen over zijn persoon 
uit zijn vorige standplaats Ruhrort – hebben aangesteld 
als tweede predikant van de Sint-Janskerk. Nadrukkelijk 
kreeg hij de opdracht mee “eenigheijt van leere, goede 
vrede ende goede correspondentie” te houden met Her-
man Herbers. In ruil daarvoor kreeg hij een traktement 
van 500 gulden per jaar en vrij wonen in een huis dat 
beschikbaar werd gesteld door de stad.3 

De beroeping roept enkele vragen op. Waarom beslo-
ten het stadsbestuur en de kerkenraad deze in de Ne-
derlanden volstrekt onbekende Duitser als predikant aan 
te stellen? Dat zal waarschijnlijk alles te maken hebben 
gehad met de eigenzinnige en omstreden religiepolitiek 
in de stad, die het moeilijk maakte predikanten van el-
ders uit Holland te krijgen. Pogingen om kandidaten te 
beroepen, ketsten steeds af aangezien zij weigerden 
met Herbers te werken, omdat zij het oneens waren met 
diens afwijkende theologische opvattingen en bang wa-
ren voor de toorn van de gereformeerde synodes. Dat 
dwong Gouda uiteindelijk haar toevlucht te zoeken tot 
een ‘buitenlander’, wiens Nederduitse tongval ook hier 
in Holland blijkbaar voldoende verstaanbaar was en die 
wel bereid was de mild-gereformeerde – door de over-
heid gedicteerde – koers te volgen. Voor de vacature van 
de derde predikant werd kort daarna eveneens een cre-
atieve oplossing gevonden, door op deze plek Herbers’ 
zoon Dirck te beroepen. 

Ingeburgerd en geliefd predikant in Gouda

De Duitse immigrant-predikant Thombergius heeft zich 
blijkbaar naadloos ingevoegd in de Goudse samenleving 
en het kerkelijke leven alhier. Hij verzorgde zijn preek-
beurten en verscheen op classicale en synodale vergade-
ringen wanneer het zijn beurt was. Ook leverde hij een 

actieve inbreng bij het opstellen van de Corte Onderwij-
singe, die bekend werd als de Goudsche Catechismus, en 
de overal elders gebruikte Heidelbergse Catechismus ver-
ving.4 In 1603 was hij inmiddels zodanig in goeden doen, 
dat hij financieel draagkrachtig genoeg was om een eigen 
woning te kopen. Van Ariaentgen Gijsbrechtsdr, weduwe 
van Ewout Gerrits, kocht hij op 2 september van dat jaar 
een heus grachtenpand aan de Lage Gouwe 146-148.5

Nergens is sprake van conflicten rond zijn persoon of 
spanningen met Herbers, zoals ten tijde van zijn voor-
gangers. Ook het Goudse stadsbestuur leek zeer tevre-
den met hem. Over zijn daadwerkelijke functioneren of 
zijn opvattingen is, mede door het ontbreken van ker-
kenraadsacta of andere relevante bronnen, weinig be-

Titelpagina van Thombergius’ Cleyne zandt-berch uit 1612 (foto: auteur)
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kend. Het voorwoord in het eerdergenoemde, door de 
bekende drukker Jasper Tournay geproduceerde boekje, 
geeft nog het meeste inzicht in zijn zielenroerselen. De 
in het werk opgetekende gelijkenissen noemt hij “mijne 
Goutsche nacht-oeffeningen”, te vergelijken met de At-
tische Nachten van de Romeinse schrijver Aulus Gellius 
uit de klassieke oudheid. De lasten van een zwaar ambt 
en een groot gezin dwongen hem namelijk slaap op te 
offeren voor deze studieuze taak. Het zou overigens niet 
de enige keer blijven dat hij refereert aan nachtelijke ar-
beid.

Een opvallend ander thema dat hij aansnijdt in het 
genoemde voorwoord betreft zijn zorg om ontspoorde 
jeugd (“ongheregelde mensch”). Hij laat zien een man 
van tucht en orde te zijn. Uitvoerig prijst hij het besluit 
van het stadsbestuur om een Tuchthuis in te richten. Hij 
heeft goede hoop dat de nieuwe instelling discipline-
rend zal werken: “de naem van’t Tuchthuys sal den ou-
ders een roede zijn, hare quaedtwillighe kinders te doen 
beven”. Hij hoopt ook dat de gedachte aan en de vrees 
voor de “beuck-hamers, het geruysch ende rammelen 
der ketenen” kwaadwillenden zal weerhouden ramen in 
te gooien of bruggen en stoepen te vernielen.6 

Een jaar eerder had Thombergius al een ander boek-
werk ter perse gebracht bij Tournay; niet door hemzelf 
geschreven, maar uit het Duits vertaald. Het betrof het 
werk Van den Rycke Christi van Sebastiaen Franck. Dit 
initiatief zou hem later nog zwaar aangerekend worden, 
want Franck was een zogeheten spiritualist die weinig 
moest hebben van een ‘uitwendige’ kerk. Zo betoogde 
hij dat kerkgang en het luisteren naar Gods woord niet 
noodzakelijk zouden zijn voor de mens om na de dood 
zalig te worden. Iemand als Dirck Volckertz Coornhert 
liet zich graag inspireren door Franck. Dat Thombergius 
uitgerekend dit werk vertaalde en aanprees, plaatste 
hem in de ogen van de gereformeerden in dezelfde spi-
ritualistische hoek. In de Goudse context was een derge-
lijke voorkeur echter niet uitzonderlijk, gelet op de grote 
aanhang die Coornhert in deze stad had en soortgelijke 
sympathieën – maar dan voor het davidjorisme – bij Her-
bers senior.

Als predikant kon Thombergius na het overlijden van 

6. Thombergius, De cleyne zandt-berch, voorwoord.
7. Nationaal Archief, Oud-Synodaal Archief, inv.nr. 526: Stukken be-
treffende het onderzoek door de gedeputeerden van de Zuid-Hol-
landse Synode tijdens de visitatie van de classes in de periode nov. 
1618 t/m mrt 1619. http://www.paulabels.nl/2011/07/acta-kerkelijke-
rechtbank-zuid-hollandse-synode-1618-1619/.
8. sahm, Huizenboek Matthijs, Turfmarkt ZZ.

deze Herbers in 1607 ook prima overweg met diens op-
volger, Eduardus Poppius. Toen tijdens het Twaalfjarig 
Bestand (1609-1621) binnen de gereformeerde kerk een 
felle richtingenstrijd ontbrandde tussen rekkelijken (ar-
minianen) en preciezen (gomaristen), koos hij samen 
met hem en Herbers junior zonder dralen de zijde van 
eerstgenoemden. De handtekeningen van de drie Goud-
se predikanten, ook die van Thombergius, zijn dan ook 
terug te vinden onder de remonstrantie die in 1610 werd 
ondertekend door 43 predikanten in de Nederlanden. In 
dit verzoekschrift aan de Staten van Holland, waarmee 
ze de naam ‘remonstranten’ kregen, vroegen zij politieke 
bescherming tegen kerkelijke censuur. Zij wilden de vrij-
heid om vast te mogen houden aan hun leerstellingen, 
die onder meer betrekking hadden op de predestinatie.

Aangeklaagd en afgezet

Toen dit theologische conflict vervlochten raakte met 
een felle politieke machtsstrijd tussen de Hollandse 
raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt en de stad-
houder-legeraanvoerder, prins Maurits van Oranje-Nas-
sau, kwamen de remonstranten – en daarmee ook de 
eigenzinnige positie van Gouda op religieus vlak – steeds 
meer in het gedrang. In 1618 was het pleit beslecht. Van 
Oldenbarnevelt, de beschermer van de remonstranten, 
werd gearresteerd en wegens landverraad ter dood ge-
bracht. Zijn tegenstander prins Maurits trok met zijn 
troepen het land door om remonstrantsgezinde stads-
besturen onder dreiging met geweld af te zetten. Als 
laatste deed hij dat in Gouda, het sterkste remonstrant-
se bolwerk van Holland. 

Op kerkelijk gebied werd een vergelijkbare zuivering 
doorgevoerd met behulp van een Nationale Synode in 
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synodevoorzitter Bogerman, werden ze begin juli 1619 
op boerenkarren geplaatst en bij Waalwijk, net buiten 
het gebied van de Republiek, aan de weg gezet.

Terwijl Poppius in Dordrecht het oordeel van de syno-
de moest aanhoren, kregen Herbers jr. en Thombergius 
te maken met een rondreizende ‘rechtbank’ van de Zuid-
Hollandse Synode. Dit college had tot taak om vooruitlo-
pend op de uitkomst van de Dordtse synode dorpen en 
steden zoveel mogelijk te zuiveren van remonstranten en 
andere onrechtzinnige predikanten. De zaak van Thom-
bergius werd op 21 januari 1619 behandeld. Hem werden 
drie concrete zaken ten laste gelegd. Allereerst de al ge-
noemde vertaling van het boek van Sebastiaen Franck. 
Hij weigerde spijt te betuigen of afstand te nemen van 
het boek, terwijl het volgens zijn aanklagers een werk 
was, “smaeckende na geestdriverie”. 

Het tweede verwijt was dat Thombergius de ‘dool-
geest’ Conradus Vorstius in Gouda altijd aan het Avond-
maal had toegelaten.7 Deze beoogde opvolger van Armi-
nius als hoogleraar in de theologie aan de universiteit van 
Leiden werd verdacht van sociniaanse denkbeelden, dat 
wil zeggen loochening van de goddelijke drie-eenheid, 
wat een gruwel was in gereformeerde ogen. Zijn benoe-
ming ging niet door, waarna hij door de stad Gouda werd 
uitgenodigd zich hier te vestigen om aan zijn verdediging 
te werken. Hij ging wonen aan de Turfmarkt (op de plek 
waar later de synagoge zou worden gebouwd),8 schreef 
verweerschrift na verweerschrift en werd allerhartelijkst 
bejegend, ook door de Goudse predikanten. Zij legden 
hem ook geen strobreed in de weg om deel te nemen 
aan het Avondmaal, waarbij hij zelfs consequent aan de 
eerste tafel mocht plaatsnemen. Thombergius kreeg dat 
nu voor de voeten geworpen, wellicht omdat hij goed 
bevriend lijkt te zijn geweest met zijn Duitse ‘landge-
noot’. Nog in 1618, toen de positie van beide heren al 
zeer wankel was geworden door de wetsverzetting door 
prins Maurits, deed Thombergius, samen met drukker 
Jasper Tournay, een bij voorbaat kansloze poging om 
bij de nieuwe magistraat toestemming te krijgen voor 
het drukken van een nieuw boekje van Vorstius. Tot het 
laatst toe bleef Thombergius het dus voor hem opne-
men.

Dordrecht (1618-1619). Daar werden de remonstrantse 
leiders ontboden. Vanuit Gouda nam Poppius deel. Hun 
leerstellingen werden verworpen. Predikanten werden 
voor de keus gesteld de Acte van Stilstand te tekenen, 
waarmee ze hun ambt neerlegden, of anders te worden 
verbannen uit het land. Direct nadat de ter synode ont-
boden predikanten waren weggestuurd uit de zaal door 

Portret van Thombergius’ Goudse ambtgenoot Eduardus Poppius (foto: 
auteur) 
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De derde beschuldiging aan het adres van Thomber-
gius had te maken met zijn pogingen kerkelijke afzetting 
te voorkomen. Daarom had hij geweigerd te verschijnen 
voor de reguliere synodevergadering. Waarschijnlijk te-
gen beter weten in bleef hij zich beroepen op de Staten 
van Holland, in de hoop dat zij een afzetting zouden ver-
hinderen. Dirck Herbers, zijn Goudse ambtgenoot, nam 
het ook voor hem op en voegde tegenover de ‘recht-
bank’ nog een ander argument toe aan het verweer. Hij 
beweerde dat de stad “eerder sesmael in bloetbat soude 
staen”, dan dat zij Thombergius zou laten gaan. 9 

Hoewel erg pathetisch, zou uit deze woorden afgeleid 
kunnen worden dat de Duitse predikant zich in zijn stad 
inmiddels zeer geliefd had gemaakt. Ook de latere con-
tra-remonstrantse predikant van Gouda, Bartholomaeus 
Nicolai Piscator, bevestigde in 1622 dit beeld toen hij in 
een pamflet tegen Poppius stelde dat Thombergius “by 
uwe broeders ende susters voor een H. Sanct wordet ge-
houden”, bijna een heilige dus.10

Het verweer van Thombergius en zijn populariteit in 
Gouda konden echter niet verhinderen dat hij op 25 ja-
nuari 1619 door genoemde ‘rechtbank’ van de Zuid-Hol-
landse Synode uit zijn ambt werd gezet. Een beschikking 
daartoe werd in handen gegeven van de Goudse burge-
meester De Vrije.11

Ballingschap in Antwerpen

Voor Thombergius braken sombere tijden aan. Opnieuw 
moest hij vrezen van huis en haard verdreven te worden. 
Wellicht met het oog op dit naderende onheil liet hij in 
deze periode een portret van zichzelf schilderen in de 
bekende ‘portrettenstudio’ van Michel van Mierevelt in 
Delft. Van dit schilderij werd door Willem Jacobsz Delff 
een gravure gemaakt, die in veelvoud gedrukt kon wor-
den en geschonken aan familie en goede vrienden als hij 
onverhoopt het land moest verlaten. Hij was toen 51 jaar 
en volgens het randschrift “Nuper concionator Goud-
anus” (Tot voor kort predikant van Gouda). Net als zijn 
ambtgenoot Poppius is hij getooid met een forse baard. 
Verder heeft hij een – wat de Duitsers noemen – “hohe 
Stirn”, een hoog voorhoofd. De rimpels en de indrin-

Brief van Emmerentia Vrijdaechs, weduwe van Harboldus Thombergius 
aan hertog Frederik III van Sleeswijk-Holstein, waarin ze het opneemt 
voor haar zoon Petrus. Hier ondertekent zij als ‘HerrBoldi Thombergi 
Relicta Vidua’ (foto: Landesarchiv Schleswig-Holstein)
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9. NA, Nationaal Archief, Oud-Synodaal Archief, inv.nr. 526.
10. Eduard Poppius, Aenwijsinge van de groote en grove misslaghen D. 
Bartholomaei Nicolai (z.pl. 1622), 19.
11. NA, Nationaal Archief, Oud-Synodaal Archief, inv.nr. 526.
12. KB, Knuttel 2935, d.d. 22-6-1619; J. Reitsma, S.D. van Veen (eds.), 
Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke 
Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel III (Groningen 1894), 
385: “Van de predicanten die als ligeurs van hare Hoogh. Mog. ghe-
boden zijn uyt dese Vereenighde Landen te vertrecken”.
13. Abels, Ignatius Walvis, 35. Bijlage.

gende blik waarmee hij de beschouwer aankijkt, geven 
de indruk van een getergd, maar nog steeds vastberaden 
man.

Die vastberadenheid blijkt ook uit Thombergius’ deel-
name aan een heimelijke vergadering in een Rotterdams 
logement van hun medepredikant Adriaen vanden Borre, 
in juni 1619. Justitie kreeg hier lucht van. De deelnemers 
werden voor het gerecht gedaagd en hoewel zij beweer-
den slechts bijeengekomen te zijn voor lezing van de 
Heilige Schrift en om te bidden, oordeelden de rechters 
dat de aanwezigen een “Ligue” hadden willen smeden 
om zich te verzetten tegen de overheid. Alle vijf aanwe-
zige predikanten ondergingen daarom hetzelfde lot als 
dat van hun geestverwanten in Dordrecht. Ook zij moes-
ten op 19 juli plaatsnemen op boerenkarren en werden 
over de grens gezet.12

Thombergius moet nauwelijks de tijd hebben gehad 
om afscheid te nemen van zijn vrouw en kinderen, die 
in Gouda achterbleven. Hoezeer de gebeurtenissen hem 
aangrepen, blijkt wel uit een brief die hij op 19 augustus 
vanuit Waalwijk schreef aan een niet nadere aangeduide 
persoon. Op de negende dag van zijn “ballinckschap”, zo 
vertelde hij, zat hij midden in de nacht aan een tafeltje 
te schrijven – niet ongewoon voor hem, zoals we eerder 
zagen – tot hij werd overvallen door een “soeten ende 
diepen slaep”, een slaap zoals hij nog nooit eerder had 
gekend in zijn hele leven. De brief die hij aan het schrij-
ven was aan een goede vriend in Den Briel was halver-
wege gevorderd en stopte bij een zin waarin hij de hoop 
uitsprak dat de Heer zich over het land zou ontfermen 
en zou verlossen uit een duivelse omklemming. Daarna 

volgden negen onbegrijpelijke regels met Duitse, Franse, 
Latijnse en onbekende woorden. De brief eindigde in 
grotere en grovere letters met de zin “het dank wel op, 
ende weest wel ghemoet door Christum”. Thombergius 
zag hierin een bemoedigend teken van boven en vertelde 
zijn ervaring aan enkele “Goutsche luijden” die bij hem 
op bezoek kwamen. Ook zij zagen het als een wonderlijk 
teken van boven en vertelden het verhaal overal rond.13

Vanuit Waalwijk begaf Thombergius zich naar ’s-Her-
togenbosch, waar hij op 26 augustus tevergeefs toe-
stemming vroeg om zich daar een tijdlang te vestigen. 
Daarom reisde hij door naar Antwerpen, waar ook andere 
uitgezette remonstranten neerstreken. Hij slaagde erin 
een huis te huren aan de Ossenmarkt, met een uithang-
bord van de ‘Wandelaar’. Deze informatie van zijn klein-
zoon wordt bevestigd door een notariële akte uit het 
Goudse archief, waarin glazenier Alexander Westerhout 
op verzoek van “den Edele Herbert Henrixsz [Thomber-
gius], tegenwoordich wonende binnen der stadt van 
Antwerpen in Brabandt”, een positieve getuigenis afleg-
de over zijn zoon Daniël Tomberg. Hieruit blijkt dat de 
predikant zijn best deed om de belangen van zijn gezin in 
Gouda vanuit zijn ballingsoord zeker te stellen. 

Hereniging van het echtpaar Thombergius

Thombergius verhuisde binnen Antwerpen in 1620 nog 
naar een andere woning, gelegen naast klooster Ter 
Zieken op ’t Kasteelplein in Antwerpen. Net als diverse 
andere verbannen predikanten waagde hij het in het 
daaropvolgende jaar heimelijk terug te keren naar Gouda 
om hier namens de inmiddels in Antwerpen opgerichte 
Remonstrantse Broederschap zielzorg te verlenen aan 
de verweesde kudde volgelingen. Thombergius verbleef 
daartoe in 1621 enkele maanden in het huis van Willem 
Luiten, net buiten de Potterspoort. Toen de vervolging 
van remonstranten onder de felle Goudse baljuw Antho-
ny Cloots aanhield en normalisering van de verhoudin-
gen uitgesloten leek, besloot Thombergius een andere 
weg te kiezen. Die werd hem en andere geestverwanten 
aangeboden door Friedrich III van Sleeswijk-Holstein in 
Noord-Duitsland.
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zijn dagen, waarbij hij in eenzaamheid ging wandelen, 
“diep verzuchtende en overdenkende den voorleden 
tijd”.16 In juli 1625 werd de gekwelde Thombergius ge-
troffen door een uitterende ziekte, aan de gevolgen 
waarvan hij op 5 oktober van dat jaar overleed, 58 jaar 
oud. Vier dagen later werd zijn stoffelijk overschot bijge-
zet in de kerk van Friedrichstadt. Zijn weduwe had geen 
middelen om hem te laten begraven in een eigen graf, 
maar moest kiezen voor een “huer-graff”. 

Tragische nasleep

Alsof Emmerentia Vrijdaechs al niet voldoende verdriet 
had om het verlies van haar man, werd zij in deze moei-
lijke tijd ook nog eens geconfronteerd met een pijn-
lijke affaire rondom een van haar zoons. In de bronnen 
is sprake van een groot gezin, maar er zijn slechts vier 
zoons met naam bekend. De eerdergenoemde Daniël 
Tomberg bleef in Gouda achter, woonde aan de Hoog-
straat en werkte daar inmiddels als zelfstandig glazenier 
van de Sint-Janskerk. Over een andere zoon, Jan of Johan 
Tomberg, werd in 1617 door de Goudse notaris Nicolaes 
van Oosterhout vastgelegd, dat hij vier jaar in de leer was 
geweest als hoedenstoffeerder, gordels- en knopenma-
ker. We zien hem later als lidmaat van de remonstrantse 
gemeente van Amersfoort. Verder is er in de bronnen 

Hertog Friedrich vatte in 1621 namelijk het plan op 
om zijn staatje economisch een rol van betekenis te la-
ten spelen in de handel tussen Spanje, zijn koloniën en 
Rusland. De daarvoor benodigde handelskennis hoopte 
hij aan te kunnen trekken door een grote groep uit de 
Nederlanden verdreven remonstranten onderdak te bie-
den in een speciaal voor hen gebouwde stad. Veel re-
monstranten behoorden in de Republiek namelijk tot 
de meer gegoede burgerij, die rijk was geworden in de 
handel op de Oostzee en – sinds kort – ook op Indië. De 
te bouwen stad kreeg de naam mee van de hertog: Frie-
drichstadt. De huizen werden gebouwd door Hollandse 
bouwvakkers in de stijl van hun herkomstland.

Nog voordat de eerste huizen in Friedrichstad gereed 
waren, bewoog de hertog een groep remonstrantse pre-
dikanten naar Sleeswijk-Holstein te komen, met het oog 
op de geestelijke zorg voor de bevolking van zijn nieu-
we stad.14 Ook Harboldus Thombergius liet zich hiertoe 
overhalen. Voor de vrouw van Thombergius, Emmerentia 
Vrijdaechs, bood deze emigratie de mogelijkheid zich 
weer met haar man te verenigen. Op 8 april 1622 ver-
kocht zij daarom hun Goudse huis aan Gijsbrecht Ael-
brechtsz.15 Met de opbrengst ervan liet het echtpaar een 
nieuw huis bouwen in Friedrichstadt. Totdat dit gereed 
was, verbleven zij met enkele andere Nederlanders, on-
der wie ook zijn eveneens uit Gouda verbannen vriend 
Vorstius, op het kasteel van de hertog in Tonningen. De 
band tussen beide heren, die ook in Gouda al dicht bij 
elkaar hadden gewoond (Vorstius aan de Turfmarkt en 
Thombergius direct om de hoek aan de Lage Gouwe), 
bleef hecht. Toen Vorstius in het najaar van 1622 ern-
stig ziek werd, stond Thombergius dan ook aan diens 
sterfbed. Volgens de remonstrantse geschiedschrijver 
Geraert Brandt noteerde hij daar op verzoek van Vorstius 
diens laatste schriftelijke rechtvaardiging voor zijn ge-
loofsopvattingen.

Het overlijden van Vorstius was een nieuwe slag voor 
Thombergius. Zijn kleinzoon verhaalt dat hij zich diep in 
de schulden had moeten steken voor de bouw van zijn 
huis in Friedrichstadt en voor het onderhoud van een 
groot huisgezin. Steeds mismoediger sleet hij daarom 

14. F. Pont, ‘Uit de Geschiedenis van Frederikstad’, in Bijdragen tot 
de Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 5de reeks, VIII (1921), 
119-121.
15. sahm, Huizenboeken Matthijs, Lage Gouwe 146-148.
16. G. Brandt, Historie der Reformatie, deel 4 (Rotterdam 1702) 657 en 
841-842; Abels, Ignatius Walvis, 130-131.
17. sahm, Oud-Archief, inv.nr. 1097. 310 Instructie voor Willem Her-
boldus, schoolmeester, 11 maart 1611. 
18. W.P.C. Knuttel (ed.), Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 
1621-1700, deel 1 (‘s Gravenhage 1908), 281: synode te Delft 11-8-1628: 
onder het kopje ‘Papiste ende Lutherse schoolmeesters’. 
19. J. Tideman, De stichting der Remonstrantsche Broederschap, 1619-
1634, uit en met de oorspronkelijke bescheiden, deel 1(Amsterdam 1871), 
336-337.
20. Landesarchiv Schleswig-Holstein. Abt. 7 Nr. 5526, 87 Tho(1626), 
3.
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sprake van Willem Herboldus [Tomberg], die in 1611 
schoolmeester werd in Gouda.17 

Als laatste wordt melding gemaakt van een jongere 
zoon, Petrus Tomberg, die in 1628 als schoolmeester 
een bijschool hield in Gouda18 en in 1630 door de re-
monstrantse gemeente van deze stad – een tot onge-
veer honderd leden gekrompen gemeente, die inmiddels 
weer in de semi-openbaarheid bijeen mocht komen in 
een kerkje in de Keizerstraat – werd gekandideerd voor 
een plek in het opleidingsinstituut voor remonstrantse 
predikanten. De Goudse remonstrantse gemeente was 
bereid zijn studie te financieren “in geheugenisse van 
des saligen vaders diensten”, dus als eerbetoon en 
dankbaarheid aan Harboldus. De jongeman voldeed ech-
ter niet aan de toelatingseisen. Hij had zijn studie van de 
elementaire beginselen van de Latijnse taal verzaakt. Bo-
vendien stelden de keuzeheren vast dat hij grote eigen-
dunk had en ervan overtuigd was dat hij nu al geschikt 
was voor het predikambt. Bovendien hadden zij verno-
men, “dat er geen goet gerugte ging van sijn voorgaen-
de comportement in leeven”. Petrus bleef aandringen, 
waarna het college hem confronteerde met de weten-
schap dat hij gevangen had gezeten, en dat zijn leven 
gevaar had gelopen als er geen goede vrienden waren 
geweest, “die om de eere sijns saligen vaders” hadden 
geïntervenieerd. Om die reden bleven de keuzeheren – 
ook na herhaald aandringen van Gouda – weigeren hem 
tot de opleiding toe te laten.19 

De geruchten die de Remonstrantse Sociëteit ter ore 
waren gekomen, vinden bevestiging in enkele emotio-
nele brieven van de hand van Emmerentia Vrijdaechs, 
“HerrBoldi Thombergi Relicta Vidua” (nagelaten wedu-
we), die zij in 1626 schreef aan hertog Friedrich.20 Daar-
uit blijkt dat haar zoon Petrus – die nergens door haar bij 
name wordt genoemd, maar als “meinen Sohn” wordt 
aangeduid – kort na het overlijden van zijn vader gevan-
gen werd genomen op beschuldiging van het nachtelijk 
verspreiden van opruiende vlugschriften of paskwillen, 
ondertekend door iemand die zich “De Pasquillarius” 
noemde. Ten tijde van het overlijden van Harboldus was 
Friedrichstadt in rep en roer over deze acties, want in de 

geschriften werd forse kritiek geuit op vermeende hui-
chelarij van hooggeplaatsten, in het bijzonder op Adolf 
van der Wael, Freiherr von Moersbergen, die als zogehe-
ten stadhouder gezag uitoefende over de stad namens 
de hertog. De praalzucht van de stadhouder en andere 
kerkgangers werd bespot, evenals hun verzuim in de 
kerkgang en de zorg voor de armen in de stad.

Met de arrestatie van de jonge Tomberg hoopte de 
stadhouder een eind te maken aan deze aanhoudende 
kritiek. 

De moeder van Petrus kon echter niet verkroppen dat 
haar zoon in het gevang was geworpen, overtuigd als zij 
was van zijn onschuld. Zij klom in de pen om zijn vrijla-
ting te bepleiten en lijkt het gelijk aan haar zijde te heb-
ben gehad. Terwijl haar zoon “mit Eysen und Banden” 
in een stinkende cel werd vastgehouden, verscheen im-
mers toch weer een nieuw vlugschrift. De stadhouder 
was echter niet te vermurwen, hoezeer weduwe Thom-
bergius ook betoogde dat Petrus altijd in kinderlijke ge-
hoorzaamheid was opgevoed. De stadhouder zette hier 
een verklaring tegenover van Marcus Gualtherus, rector 
van de Latijnse School, die beweerde dat de reeds ern-
stig verzwakte vader Harboldus zich tegenover hem had 
beklaagd, dat zijn zoon hem met een mes had bedreigd. 
Deze verklaring deed de zaak geen goed, waardoor het 
negen maanden duurde voordat Petrus op vrije voeten 
werd gesteld.

Met de vrijlating van haar zoon was de kous voor de 
weduwe nog niet af. Hoewel geen bewijs was gevonden 
voor enige betrokkenheid van hem bij de pasquillenaf-
faire, eiste de rancuneuze stadhouder dat zij toch de 
verteringskosten van de gevangene over die gehele pe-
riode zou betalen, ten bedrage van 60 “Reichsthalern”. 
En dat alles binnen 24 uur, anders zouden haar goederen 
in beslag worden genomen. De weduwe was ten einde 
raad. Weer wendde zij zich schriftelijk tot de hertog. In 
plaats van betaling van het volgens haar onrechtvaardig 
hoge bedrag, bood zij hem ter compensatie kwijtschel-
ding aan van een vordering van 100 gulden, een bedrag 
dat nog aan haar betaald moest worden voor de leve-
ring van een kerkglas aan de kerk van Friedrichstadt door 
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haar overleden man. Dit is een opmerkelijk detail uit haar 
brieven, want hieruit zou wellicht afgeleid kunnen wor-
den dat naast haar zoon Daniël en kleinzoon Willem, ook 
Harboldus Thombergius zelf het ambacht van glazenier 
onder de knie had.

Het aanbod van Emmerentia Vrijdaechs aan de her-
tog bracht uiteindelijk ook geen soelaas. Korte tijd la-
ten stonden er namelijk nog meer schuldeisers op de 
stoep, die beweerden nog geld te goed te hebben van 
haar overleden man. Zij verzocht de schuldeisers uitstel 
van betaling, zodat zij in Holland gelden kon vrijmaken, 
die zij daar nog te goed beweerde te hebben. 21 Moge-
lijk doelde zij op een verzoek tot ondersteuning dat zij 
ingediend had bij de Remonstrantse Broederschap.22 
Kort daarna lijkt zij vertrokken te zijn uit Friedrichstadt. 
Wellicht is zij teruggekeerd naar Gouda, al zijn daar geen 
sporen van aan te treffen in de bronnen. Zeker is wel 
dat haar zoon Petrus Tomberg vanaf 1628 weer in Gouda 
woonachtig was.

Slot

De tragische lotgevallen van Harboldus Thombergius 
doen geen afbreuk aan zijn betekenis voor Gouda. Als 
predikant drukte hij een stevig stempel op de bijzondere 
religieuze richting die de stad en de kerkelijke gemeente 
in de Sint-Jan lange tijd insloeg. Als Duitse buitenstaan-
der arriveerde hij op een cruciaal moment in de stad, om 
deze lijn samen met Herman Herbers en diens zoon ver-
der uit te zetten. Hij deed dit met zijn prediking maar 
zeker ook als medeauteur van de Goudsche Catechismus. 
Er zijn meerdere aanwijzingen dat hij hier in brede kring 
geliefd was. 

Als beoefenaar en liefhebber van de glasschilderkunst 
wist hij bovendien zijn zoon Daniël te stimuleren zich 
te bekwamen in dit ambacht, waarvan de Sint-Janskerk 
later zeer heeft geprofiteerd. Ook diens zoon Willem 
Tomberg – hoewel notaris van beroep – was als glazenier 
actief. Hij zou een serie gebrandschilderde ramen voor 
de lutherse Sint-Joostkapel maken (die helaas in de 19e 
eeuw zijn verwijderd en zoekgeraakt). Aan Willem, die 

21. P. van Lent, ‘Herboldus Tombergius. Einige Notizen anläßlich 
eines Fundes in einem Archiv’, in Mitteilungsblatt der Gesellschaft für 
Friedrichstädter Stadtgeschichte 18 (1981), 14-18.
22. Tideman, De stichting der Remonstrantsche Broederschap, I, 402. 
Vergadering synode Remonstrantse Broederschap Rotterdam, 9-8-
1626.

op latere leeftijd het remonstrantisme vaarwel zegde en 
rooms-katholiek werd, danken wij ook aantekeningen 
die zicht geven op de levensloop van Harboldus. Naar 
Willem is in Gouda een straat vernoemd. Eigenlijk zou 
zijn grootvader Harboldus Thombergius daar meer aan-
spraak op kunnen maken, gelet op zijn onmiskenbaar 
grote verdiensten voor de stad.
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aangelegd. Dit idee was echter door de directie in 1936 
al verworpen met als belangrijkste argument dat rivier-
water niet alleen een stap terug zou zijn, maar vooral  

Gouds drinkwater na 1945 

Harrie Timmer

Niets is zo vanzelfsprekend als drinkwater. 
Als we de kraan opendraaien (of tegenwoor-
dig openzwenken) is het daar: zoveel je maar 
wilt, altijd onder druk en van uitstekende 
kwaliteit. Schoon drinkwater was niet altijd 
zomaar beschikbaar. Eeuwenlang gebruik-
ten de inwoners van Gouda achteloos het 
vervuilde water uit hun grachten met als ge-
volg dat terugkerende epidemieën als chole-
ra zich makkelijk verspreidden. Pas na 1883, 
met de oprichting van de Goudsche Water-
leiding Maatschappij (gwm), kwam hieraan 
een einde. In de vorige Tidinge is de geschie-
denis van de Goudse drinkwatervoorziening 
tot 1945 beschreven. In deze bijdrage het 
vervolg: de ontwikkeling vanaf 1945. 

Blijvende problemen met waterkwaliteit en 
de Watersnoodramp

Vanwege het steeds zouter worden van de bronnen aan 
de Schielands Hoge Zeedijk werd in 1946 nogmaals door 
het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening (rid) 
geadviseerd om een andere bron te zoeken.1 Men op-
perde om voorgezuiverd Lekwater in te kopen van de 
watermaatschappij van de gemeente ‘s-Gravenhage die 
leidingen vanaf de Lek langs Gouda naar de duinen heeft 

Samenvattende optelling van de kosten die de gwm in 1954 declareerde 
(en vergoed kreeg) van het nationale rampschadebureau (archief Oasen)

1. Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening, 1946, rapport inzake 
een geo-hydrologisch onderzoek ter plaatse en in de omgeving van de 
waterwinplaats van de N.V.Goudsche Waterleiding Maatschappij (met 
vijf bijlagen).
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stellen dat voor lange tijd doeltreffend en economisch 
verantwoord zou zijn. Om hier invulling aan te geven 
werd door het Rijksinstituut onderzoek uitgevoerd naar 
de mogelijkheden van de uitbreiding van de bestaande 
winning langs de IJssel. Uit het rapport van 1957 lezen 
we: “De ongunstige kwaliteit van het grondwater in Gou-
da en in de onmiddellijke omgeving daarvan is oorzaak, 
dat vernieuwing en uitbreiding van de zuiveringsinstalla-
ties naar verhouding zeer grote uitgaves zullen vergen.” 
Aanbevolen wordt om de waterwinning te zoeken in het 
gebied langs de Lek nabij Bergambacht.4

In deze problematiek stond Gouda niet alleen. Ook de 
waterbedrijven van Alphen aan den Rijn, Hazerswoude, 
Boskoop en Bodegraven kampten met kwaliteitsproble-
men en stijgende behoefteprognoses. In een door het 
RID uitgevoerde studie in 1961 werd dan ook voorgesteld 
om langs de Lek tussen Bergambacht en Schoonhoven 
een centrale waterwinning te realiseren vanwaar het wa-
ter met een enkele leiding met een diameter van 700 mm 
naar Gouda zou worden vervoerd.5 Voor Gouda was een 
diameter van 600 mm voldoende, zodat in 1963 werd 
overeengekomen dat de meerkosten zouden worden 
gedragen door de genoemde achterliggende gemeenten 
waar het resterende water heen ging. 

De eindconclusie van aanvullend onderzoek luidde 
dat er te Bergambacht 32 putten van 100 m3 per uur ge-
plaatst moesten worden en een zuiveringsinstallatie met 
een capaciteit van 15 miljoen m3 per jaar. Met proeven 
in de jaren 1962 tot 1964 werd de ideale zuiveringsopzet 
bepaald, waarna door het Rijksinstituut en de gwm in 

Waterdistributie op de Markt 3 februari 1953 (foto samh)

2. Brief directeur Goudsche Waterleiding Maatschappij aan com-
missarissen Goudsche Waterleiding Maatschappij, maart 1936, ar-
chief gwm/Oasen.
3. Watersnoodramp 1953, archief gwm/Oasen.
4. Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening, 1957, Nota inzake een 
geohydrologisch onderzoek verricht ten behoeve van de uitbreiding van 
de waterwinningsmiddelen der Goudse Waterleiding Maatschappij N.V. 
(met vier bijlagen).
5. Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening, 1961, Rapport geo-
hydrologisch onderzoek tbv centrale grondwaterwinplaats voor noord-
oostelijk deel van Zuid-Holland (met 15 bijlagen).

zou leiden tot afhankelijkheid en uiteindelijk “naasting 
van het gehele distributiebedrijf door de Provincie” 2. 
Ingezet werd op verdere proeven met infiltratie van ri-
vierwater en extra filtratiestappen.

Naast de structurele waterkwaliteitsproblemen bleek 
het buitendijks terrein van de gwm kwetsbaar voor over-
stromingen. Tijdens de Watersnoodramp van 1953 liep 
het terrein volledig onder water en werden enkele leidin-
gen in de Gouderakse dijk en richting Stolwijkersluis ver-
nield. Pompen moesten worden gedroogd, schakelkas-
ten vervangen en alle filters gereinigd en gechloreerd. 
Gedurende een aantal dagen werd zelfs de distributie 
van water met melktransportwagens geregeld. Uit de re-
keningen van de gwm aan het rampschadebureau blijkt 
dat deze kosten ruimhartig werden vergoed. Materieel 
werd ook kosteloos ter beschikking gesteld, zoals een 
chloreerapparaat door het Rotterdamse waterbedrijf.3 
Een mooi voorbeeld van burenhulp. 

Uiteindelijk toch richting de Lek

Om een einde te maken aan de blijvende problemen met 
de waterkwaliteit werd in 1956 de toenmalige directeur, 
de heer C. Rodenhuis, gevraagd om samen met het Rijks-
instituut voor Drinkwatervoorziening (rid) een plan op te 
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1964 het ontwerp ter hand werd genomen. Na het de-
finitief akkoord door de raad van beheer van de gwm 
werd in 1966 de eerste paal geslagen en eind 1968 het 
nieuwe pompstation geopend. Bijna negentig jaar nadat 
de gezondheidscommissie in 1879 de Lek als potentieel 
goede bron had aangewezen, kreeg Gouda nu eindelijk 
uitstekend gezuiverd drinkwater uit deze kwalitatief 
goede bron. Het onttrokken water was weliswaar grond-
water, maar uit het onderzoek van onder andere het rid 
bleek dat het opgepompte water tussen Bergambacht 
en Schoonhoven oorspronkelijk vanuit de rivier de Lek 
afkomstig was: oevergrondwater of ‘Uferfiltrat’ in het 
Duits. 

Het oude pompstation werd ontmanteld en het groot-
ste deel van het terrein, inclusief de bronnen, verkocht 
aan de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda-
Apollo, het tegenwoordige Croda. Aardig is dat dit be-
drijf tot zeker 2015 nog altijd water onttrok uit de bron-
nen van het waterbedrijf. De watertoren en het kantoor 
zijn begin jaren negentig verkocht. De filters werden na 
1968 omgebouwd tot openluchtzwembad en bleven tot 
circa 1975 hiervoor in gebruik.

Bij het afscheid van de oud-directeur in 1975 werd het 
pompstation te Bergambacht vernoemd naar de schei-
dende directeur, C. Rodenhuis. 

Het Torenbad vanaf de watertoren. Zwemmen in de oude filters, ± 1975 
(archief Oasen)

Pompstation C. Rodenhuis (Bergambacht) na de opening in 1968. Het 
tweede gebouw werd kort na 1970 gebouwd (archief Oasen)

Processchema pompstation C. Rodenhuis (1968-heden)
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Van privaat naar publiek: de gwm wordt 
een nutsbedrijf

De Goudsche Waterleiding Maatschappij was tot 1956 
een private onderneming met een bijbehorende winst-
doelstelling. Een directeur leidde de gwm, maar op de 
achtergrond hadden de particuliere aandeelhouders via 
het bestuur vanzelfsprekend invloed. Een wethouder 
werd als gecommitteerde vanuit gemeente Gouda toe-
gevoegd aan het bestuur. Gouda had dus wel invloed, 
maar was geen volledig eigenaar. Dit leidde nog wel eens 
tot geschillen. Bijvoorbeeld in de tijd van de kleurrijke 
sdap-wethouder K.R. van Staal, die in 1926 tot gecom-
mitteerde was benoemd en belast met het toezien op 
de naleving van de concessievoorwaarden. Hij verweet 
de gwm dat deze door het minimaliseren van het on-
derhoud de winst en het dividend opschroefde ten koste 
van de burgers. Om dit aan te tonen, liet hij in 1929, als 
wethouder van openbare werken, voor 98.000 gulden 
de straten openbreken en leidingen vervangen waar hij 
slechte en ondeugdelijke buizen vermoedde, op kos-
ten van de watermaatschappij. Deze nam via een ver-
weerschrift afstand van de beschuldigingen, maar het 
deed de verhoudingen natuurlijk geen goed. Het over-
zicht van inkomsten en uitgaven in 1928 van de gwm, 
waarin 34,9% winst werd geschreven, geeft aan dat de 
wethouder in ieder geval gelijk had dat er ruimte was 
voor extra investeringen. Dat 1928 geen uitschieter was, 
blijkt uit het overzicht van de gerapporteerde bruto- en 
nettowinst van de gwm over de periode 1908-1942 (zie 
afbeelding). Met een gemiddelde nettowinst van 31% 
blijkt dat een waterleidingbedrijf inderdaad lucratief kan 
zijn, zoals de aandeelhouders in 1883 al hoopten. 

Om het algemeen belang beter te borgen, nam de 
gemeente Gouda aan het einde van de laatste conces-
sieperiode, die eindigde op 1 januari 1956, dan ook alle 
aandelen over. De betaalde prijs bleek voor iedereen 
aantrekkelijk, en de gwm werd een vennootschap met 
een raad van beheer bestaande uit vijf leden. De focus 
op de publieke dienstverlening was nu via eigendom ge-
borgd. 

6. Nv Watermaatschappij Midden Nederland, 1997, Water lekker nat, 
drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht, 97.
7. Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, Vijftig jaar drink-
water 1913-1963 , gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 
50- jarige bestaan van het rijksinstituut voor drinkwatervoorziening, 
1963.
8. Nv Watermaatschappij Midden Nederland, 1997, Water lekker nat, 
drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht, 99.
9. Kiwa, 1985, Drinkwater uit oevergrondwater, Kiwa mededeling 89, 
Rijswijk.

Overzicht bruto- en nettowinst gwm 1908-1942 (archief Oasen)

De provinciale en landelijke overheid grijpt in

De landelijke en de provinciale overheid keken ondertus-
sen zorgelijk naar de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse 
waterbedrijven. Landelijk had het Rijksinstituut voor de 
Drinkwatervoorziening (rid) in de jaren vijftig progno-
ses ontwikkeld voor het toekomstig drinkwatergebruik. 
Hierin werd bijna een verdubbeling van het verbruik ver-
wacht, wat voorzienbaar in het westen van Nederland tot 
grote problemen zou leiden en dus regie van de rijks-
overheid behoefde. Dit inzicht ging volstrekt voorbij aan 
de vele waterbedrijfjes in Zuid-Holland.6 In de loop der 
tijd hadden zich, mede door rijksbijdragen voor de aan-
leg van leidingen in onrendabele (landelijke) gebieden, 
tientallen lokale en streekbedrijven ontwikkeld. Anders 
dan in Groningen (3), Friesland (2), Zeeland (7) of Noord-
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ziening kwantitatief en kwalitatief op een hoger plan te 
brengen. De provincies kregen de taak om regionaal tot 
opschaling te komen.8

De provinciale overheid oefende dan ook druk uit om 
tot schaalvergroting te komen. Dit leidde ertoe dat de 
Goudse Waterleiding Maatschappij steeds verder groei-
de. Nadat het in 1965 de waterbedrijven van Gouderak 
en Haastrecht had overgenomen, in 1967 Moordrecht 
en in 1968 het waterbedrijf De Vijf Gemeenten (Bergam-
bacht, Amerstol, Berkenwoude, Stolwijk en Vlist), werd 
in 1975 een fusie aangegaan met de watermaatschappij 
Lek en IJssel (Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk 
aan den IJssel) en in 1986 met de Rijnstreek (Boskoop, 
Hazerswoude). De gwm veranderde hierdoor van een 
puur Gouds bedrijf in een streekbedrijf. 

De uitdagingen van het (oever)grondwater 
langs de Lek

Tussen de aanbevelingen van de gezondheidscommis-
sie van 1879 om water uit de Lek te betrekken en 1968 
was er heel wat water door de Rijn gestroomd. De sterke 
industrialisatie in combinatie met de lozing van ongezui-
verd rioolwater vanuit het Frans-Duits-Nederlandse ach-
terland van de Rijn had de kwaliteit van het rivierwater 
van het eerder zo geroemde water uit de Lek drastisch 
verslechterd. De kwaliteit was rond 1970 het beroerdst. 
Zware metalen, zouten, fosfaten en een gebrek aan 
zuurstof maakte dat de ecologische en chemische toe-
stand abominabel was. Onderzoek van het kiwa leerde 
dan ook dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 
het opgepompte water langs rivieren een fenolachtige 
smaak had gekregen die verband had met het aandeel 
recent rivierwater uit de putten.9 Ook kon met de nieuw-
ste geavanceerdere analysetechnieken worden vastge-
steld dat bepaalde organische microverontreinigingen in 
het grondwater gelijk waren aan de verontreinigingen die 
in de rivieren werden aangetroffen. In Duitsland, waar 
men dichter op de rivier ook grondwater wint, was dit al 
eerder vastgesteld en werd als remedie een extra filtra-
tiestap met actieve kool voorgesteld. Een oplossing die 
in Nederland versneld werd doorgevoerd nadat in 1987 

Overzicht drinkwaterbedrijven en voorzieningsgebieden 1956 (zwarte 
letters), drinkwaterbedrijven opgeheven voor 1956 (rode letters) en 
productiebedrijven zonder levering aan particulieren (blauwe letters) 
 (archief Oasen)

Holland (12), telde Zuid-Holland in 1963 maar liefst 67 
lokale en streekbedrijven van elk een beperkte omvang.7 
Deze beperkte omvang wreekte zich soms in de gebrek-
kige kwaliteit van de bedrijfsvoering. Waar grote bedrij-
ven zoals het waterbedrijf van Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam zelf voldoende opgeleide drinkwater-in-
genieurs en laboratoria tot hun beschikking hadden om 
zuiveringsprocessen optimaal te laten verlopen, waren 
de vele gemeentelijke, lokale en streekbedrijven in Zuid-
Holland sterk afhankelijk van externen. Het rid voor ont-
werp van zuiveringen, het kiwa (Keuringsinstituut voor 
Waterleiding Artikelen) voor specialistisch onderzoek en 
het laboratorium van Rotterdam of Breda voor de ana-
lyses. Ook bleken de afzonderlijke bedrijven niet zelf-
standig in staat om voor hun bronnen en zuiveringsca-
paciteiten over hun eigen grenzen heen te kijken, zodat 
elke bedrijf zijn eigen prognoses, nieuwe winplaatsen en 
bouwplannen ontwikkelde.

Belangrijke mijlpaal bleek hier de totstandkoming van 
de Waterleidingwet in 1957. Deze wet gaf de minister de 
bevoegdheid toezicht uit te oefenen op het waterbedrijf 
en regels te stellen voor de kwaliteit, het bestuur, de ei-
genaren en de vakbekwaamheid van het personeel. Het 
overheidsbeleid was erop gericht de drinkwatervoor-
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Naar verdere schaalvergroting

Per 1 januari 1987 veranderde de naam van het bedrijf 
in Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (wzho), een 
naam die de lading beter dekte. Het kantoor verhuisde 
naar het Nonnenwater 8, naast de huidige Lichtfabriek. 
De directie werd gevormd door de heren H.E.J. Boon en 
B.J. Hofhuis, die in 1975 het stokje had overgenomen van 
de heer C. Rodenhuis. De aandelen, die voorheen alleen 
in handen waren van de gemeente Gouda, werden na 
deze fusies naar rato van het aantal inwoners verdeeld 
over alle gemeenten die van wzho drinkwater kregen. 

Omdat de gewenste verdere schaalvergroting verder 
niet spontaan tot stand kwam, koos het toenmalige mi-
nisterie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne voor een 
meer dwingende vorm. Via een herziening van de drink-
waterwet bepaalde het ministerie dat de provincies reor-
ganisatieplannen moesten opstellen en doorvoeren.11 In 
1986 werd het Zuid-Hollandse reorganisatieplan door de 
Raad voor Drinkwatervoorziening geaccordeerd en vast-
gesteld door de Kroon.12 Kerngedachte was te komen tot 
een drietal bedrijven. Dit leidde uiteindelijk tot een nog 
verdere schaalvergroting, waarbij vrijwel alle grondwa-
terbedrijven van Zuid-Holland werden verenigd, zodat 
ook de waterbedrijven van Vianen, de Alblasserwaard & 
Vijfheerenlanden, de Elf-Gemeenten (Kamerik / Bode-

bleek dat steeds meer verontreinigingen uit de Rijn, 
waaronder het landbouw bestrijdingsmiddel bentazon, 
in het drinkwater kon worden aangetoond.10 Het pomp-
station te Bergambacht, dat na bodempassage ook ou-
der Rijnwater oppompt, werd dan ook in 1992 voorzien 
van actiefkoolfiltratie, waarna ook deze (en andere) ver-
ontreinigingen het hoofd konden worden geboden (zie 
afbeelding pagina 161).

Door deze industriële vervuiling en het besef dat dit 
niet ongehinderd door kon gaan, groeide sinds de jaren 
zeventig het milieubewustzijn. De waterkwaliteit van 
de Lek werd stapsgewijs weer beter door afspraken en 
ingrepen vanuit de betrokken Rijnoeverstaten. Nadat 
in 1969 en 1971 chemische calamiteiten plaatsvonden, 
werd in 1972 tijdens de eerste Rijnministersconferentie 
afgesproken om volkenrechtelijke overeenkomsten voor 
te bereiden ter reductie van de chemische verontreini-
ging, de zoutverontreiniging en de warmtebelasting van 
de Rijn. Dit alles heeft een duidelijke positieve ontwikke-
ling gehad op de kwaliteit van de Lek. De eerste zalmen 
zijn alweer terug, en de verontreinigingen met bijvoor-
beeld olieachtige componenten zijn sindsdien meer dan 
gedecimeerd.

Bord met alle rechtsvoorgangers van het huidige Oasen in het kantoor 
te Gouda (Oasen)

Directie wzho 1992: A.B.I.M. Vos de Wael (links) en H.E.J. Boon (rechts) 
(archief Oasen)
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samenwerking met waterschappen en riool- en afval-
waterbeheer), deden een beroep op andere dan alleen 
technische kwaliteiten.14 Het was dan ook geen verras-
sing dat deze twee bestuurlijk ervaren mannen boven 
kwamen drijven in de totstandkoming van de ‘grote’ 
wzho in de vorm van 1991. 

Ontwikkelingen vanaf 1991

De integratie tot het grote Waterbedrijf Zuid-Holland 
Oost (wzho) had inderdaad het beoogde positief effect. 
Voortvarend werden oudere pompstations gesloten (Ha-
zerswoude, Alphen, Bergambacht (Dijklaan), Vianen, 
Hardinxveld), nieuwe gebouwd en distributienetwer-
ken gekoppeld. De sluiting van de eveneens verziltende 
drinkwaterbronnen van Alphen aan den Rijn en Hazers-
woude konden worden opgevangen door aanvoer van 
gezuiverd zoet grondwater vanuit de Alblasserwaard met 
een grote leiding, ‘de slagader’.

Het nieuwe en grotere bedrijf kon ook gespecialiseer-
der personeel werven op het gebied van onderzoek, 
ingenieurswerk en overige staffuncties, waardoor de 
bedrijfsvoering op een aantal terreinen verbeterde en 
ook veel personeel van buiten Gouda werd aangetrok-
ken. Een gevolg van deze professionalisering was wel dat 
hiermee de aard van het bedrijf veranderde. Uit de ver-

graven), Alphen aan den Rijn, Ridderkerk, Zwijndrecht 
en Hendrik-Ido-Ambacht met wzho fuseerden tot een 
groter wzho in 1991. Het resultaat was dat er inderdaad 
nog maar drie bedrijven over waren in Zuid-Holland met 
ieder een eigen bron: Het Rotterdamse waterbedrijf (nu 
Evides) met de grote opvangbekkens in de Biesbosch als 
bron, Het Haagse waterbedrijf (nu Dunea) dat water uit 
de afgedamde Maas bij Brakel via pijpleidingen in de dui-
nen infiltreert, en het in Gouda gevestigde grondwater-
bedrijf wzho. 

De grondwaterbedrijven rond Dordrecht werden in 
deze fusie bij het Rotterdamse waterbedrijf gevoegd. 
Een bestuurlijk besluit, omdat Gouda bij de fusie met 
het Dordtse bedrijf niet meer de grootste aandeelhou-
der zou zijn.13 

Met deze laatste schaalvergroting en de bouw van het 
nieuwe hoofdkantoor in Gouda aan de Nieuwe Gouwe 
O.Z. 3. ging ook een oude wens van de Goudse Wa-
termaatschappij in vervulling: een eigen laboratorium. 
De directie werd gevoerd door de overgebleven direc-
teur H.E.J. Boon, tevens lid van Provinciale Staten, en 
A.B.I.M. Vos de Wael, voormalig wethouder te Delft en 
directeur van de fusiepartner van de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden. Beide typische representanten van de 
overgang naar een nieuw soort directeur. Waar voorheen 
bij de kleinere bedrijven vooral drinkwater-ingenieurs 
werden benoemd, werd van de nieuwe directeuren van 
de gefuseerde streekbedrijven ook verwacht dat ze vol-
doende oog hadden voor de bestuurlijke en politieke 
bewegingen in hun omgeving. Bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen als marktwerking en de waterketen (de 

Kantine oude kantoor Schielands Hoge Zeedijk (archief Oasen)

10. De Moel, P., Verberk, J. & van Dijk, J., 2005. Drinkwater, principes 
en praktijk, tweede herziene druk. Den Haag 2005, 333.
11. Vereniging voor waterleidingbelangen in Nederland, 1999, Anec-
dotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleiding vak, 
geconserveerd onder redactie van Geert, B. Vinke, vwn, 144.
12. Anon., 1986, Gedeputeerde Overwater over de drinkwatervoor-
ziening in Zuid-Holland. Tijdschrift H2O, Volume 1986, 620-621.
13. Pers. Comm. A.B.I.M. Vos de Wael, oud-directeur van wzho.
14. Vereniging voor waterleidingbelangen in Nederland, 1999, Anec-
dotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleiding vak, 
geconserveerd onder redactie van Geert, B. Vinke, vwn, 1999, 146.
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Tegelijkertijd voerde onder meer directeur Boon over-
leg met de toenmalige minister Pronk, waarna dan ook 
in 2005 bij wet werd vastgelegd dat de drinkwatervoor-
ziening een dusdanig hoog openbaar belang vertegen-
woordigt dat het eigendom (de aandelen) altijd in pu-
blieke handen moeten zijn. Alleen op deze wijze kon 
de kwaliteit en continuïteit voldoende worden gewaar-
borgd. Doorslaggevend was uiteindelijk de legionellabe-
smetting tijdens de West-Friese Flora in Bovenkarspel in 
1999, waar met 32 doden het belang van goed toezicht 
op de bacteriologische betrouwbaarheid van het leiding-
water werd onderstreept.15

Het gevolg was wel dat, nu overname door private par-
tijen geen risico meer vormde, de coöperatie van 2001 
zijn langste tijd gehad had. Door het Goudse bedrijf werd 
synergie met de overige coöperatie partners niet echt 
gevoeld, en dus trok Hydron Zuid-Holland zich in 2005 
weer terug uit de coöperatie en adopteerde noodge-
dwongen weer een nieuwe naam: Oasen. Eigenlijk weer 
de oude wzho van 1991, met dit verschil dat het labora-
torium definitief achterbleef in Utrecht.

Zachter water

Voor de Goudse Watermaatschappij, die na de genoem-
de fusies, verbindingen in coöperatievorm en aanslui-
tend weer verzelfstandiging de naam Oasen kreeg, reden 
om na het jaar 2000 de focus te verleggen naar het verla-
gen van de hardheid. Minder kalk in het water betekent 
immers minder aanslag en langere levensduur van ver-
warmingsapparaten. De geleverde hardheid van vijftien 
graden Duits was weliswaar gelijk aan het water dat des-
tijds na ontharding vanuit de Schielands Hoge Zeedijk 
werd geleverd, maar binnen Nederland nog vrij hard. Dit 
betekende weer een nieuwe verbouwing van het pomp-
station te Bergambacht (zie afbeelding pagina 161).

Omdat een onthardingsinstallatie optimaal werkt 
bij een continue bedrijfsvoering, maar het drinkwater 
vooral dagelijks in de ochtend en in de avonduren wordt 

halen van gepensioneerde medewerkers van de Goudse 
Waterleiding Maatschappij over de jaren 1950 tot 1980 
komt een beeld van een hecht familiebedrijf met een 
groot saamhorigheidsgevoel, sterke sociale controle en 
sterke karakters. Een cultuur die na 1991 snel verdween, 
zeker toen na de fusie het gecombineerde personeels-
bestand werd uitgedund, veel uitvoerend leidingwerk 
werd uitbesteed aan aannemers en de tekenkamers wer-
den vervangen door digitale systemen. Werknemers die 
beide culturen hebben meegemaakt, roemen de verbe-
terde kwaliteit van het huidige bedrijf, maar verlangen 
nog wel eens naar de sfeer van voor 1991.

Na de succesvolle fusies doemden in de jaren negentig 
nieuwe uitdagingen op. In de maatschappij ontstond een 
sterk geloof dat marktwerking de bedrijfsvoering en effi-
ciency van nutsbedrijven sterk zou verbeteren. Post, te-
lefoon, spoorwegen en energiemaatschappijen werden 
verzelfstandigd en de marktwerking zou zijn zegenende 
werk doen. Waarom zou dat niet gelden voor waterbe-
drijven? 

Juridisch was de verkoop van aandelen door de ge-
meenten aan private investeerders niet verboden, bo-
vendien werden (en worden) veel wethouders en ge-
meenten structureel geplaagd door financiële tekorten. 
Dit resulteerde op de Veluwe in de strategische over-
name van een waterbedrijf door het geprivatiseerde 
energiebedrijf nuon om, volgens kwade tongen, de ge-
dwongen klanten van het drinkwaterbedrijf te verleiden 
ook de overige energiediensten via koppelverkoop af te 
nemen. 

De risico’s van privatisering waren echter ook bekend. 
Door privatisering in jaren tachtig en de hieruit volgende 
bezuinigingen op onderhoud en investeringen waren 
bijvoorbeeld de Engelse waterbedrijven tot de slechtste 
van Europa weggezakt. Dit was geen lonkend perspectief 
voor de wzho-directie. 

Om overname te voorkomen, werd dan ook in 2001 een 
coöperatie opgericht met een tweetal andere grondwa-
terbedrijven: de wmn (Utrecht) en de fdm (Flevoland). 
Dit als opmaat naar een toekomstige fusie. De coöpera-
tie kreeg de naam Hydron en wzho werd hernoemd tot 
Hydron Zuid-Holland. 15. Pers. Comm, A.B.I.M. Vos de Wael, oud-directeur wzho.
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mineralen als kalk zullen dan moeten worden toege-
voegd in plaats van verwijderd.

Maar als dat technisch kan, is het dan ook niet duur-
zaam om gelijk de waterkringloop te sluiten, en waarom 
gaan we dan niet terug naar Gouda? En hoe houden de 
pvc-leidingen, die we in de jaren zestig en zeventig in 
grote lengtes hebben gelegd, zich de komende jaren? 
Gaan ze vijftig jaar mee of honderd? Zal het waterver-
bruik toenemen (luxe stortdouches) of juist afnemen 
(duurzaamheid)? Zijn grote pompstations nog wel van 
deze tijd en is een centrale drinkwatervoorziening op 
den duur eigenlijk nog wel de beste oplossing, of gaan 
we naar meer kleinschalige systemen? Allemaal vragen 
waarvan we het antwoord nu niet weten, maar waarvan 
we wel zeker weten dat we ze moeten gaan beantwoor-
den en ons er de komende jaren het hoofd over gaan 
breken. Zeker is dat de mensen van het waterbedrijf er-
voor zullen blijven zorgen dat inwoners van Gouda 24 
uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar van 
uitstekend drinkwater voorzien zullen worden. 

Bronnen en dankzegging
Naast de bronnen en personen genoemd in het artikel 
over drinkwater in Gouda tot 1945 in Tidinge 3 van 2017, 
gaat dank uit naar oud-directeur ir. Alexander Vos de 
Wael voor achtergrondinformatie over de gedwongen 
provinciale herindeling in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw

gebruikt, was een extra reservoir nodig om deze onge-
lijkheid op te heffen en een gelijkmatige productie te 
krijgen. In overleg met de Goudse raad werd een plek 
gevonden achter de atletiekbaan in de Goudse wijk Bloe-
mendaal. Na oplevering van dit reservoir in 2005 werd 
in 2007 de onthardingsinstallatie te Bergambacht in ge-
bruik genomen waarmee de hardheid werd verlaagd tot 
acht Duitse hardheidsgraden. Voor zowel het reservoir 
als de verbouwing van zuiveringsstation Rodenhuis te-
kende architect Ole Boom het ontwerp. 

De uitdagingen van 2017

Het drinkwater van Gouda is van uitstekende kwaliteit 
en het distributienet ligt er goed bij. Aan de horizon lig-
gen echter weer nieuwe uitdagingen. Wat te doen met 
de toenemende concentraties geneesmiddelen die we 
met zijn allen, nu we steeds ouder worden, via het riool 
in het rivierwater lozen? Dit komt allemaal via de bodem 
richting de drinkwaterbronnen van Oasen. 

Om hier antwoord op te hebben, kiest Oasen bij de 
volgende verbouwing van pompstation C. Rodenhuis te 
Bergambacht waarschijnlijk voor de productie van drink-
water via de techniek van membraanfiltratie. Een inmid-
dels heel betaalbare techniek waarmee vrijwel alles uit 
het water wordt verwijderd, behalve water. Essentiële 

Suppletiepompstation Gouda ( foto DigiDaan)
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heen meer dan eens gastvrijheid aan men-
sen die zich gedwongen zagen hun land van 
herkomst te ontvluchten. Daartoe behoorde 
in de 18e eeuw een groep Waldenzen. Deze 
van oorsprong Franse protestanten die door 
de rooms-katholieke kerk niet werden er-
kend, waren al vroeg uitgeweken naar Pi-
emont in Noord-Italië. In 1730 vluchtten zij 
om aan nieuwe vervolgingen te ontkomen 
naar het veilige Zwitserland. Een kleine vier-
honderd Piëmontezen ondernamen vandaar 
de barre tocht naar Holland, waar zij aan de 
zorg van Waalse kerkgenootschappen wer-
den toevertrouwd.1 

Dit was een welbewuste keuze, niet alleen wat betreft 
de taal die zij spraken, maar ook kwam hun geloofsop-
vatting overeen met wat in de Waalse kerken werd ver-
kondigd. In 1734 kwamen er enkele tientallen mannen, 
vrouwen en kinderen naar Gouda, berooid en nauwelijks 
in staat om in hun onderhoud te voorzien. Toch slaagden 
zij erin hun weg in de maatschappij te vinden. Een dos-
sier uit het archief van de Waalse gemeente laat zien hoe 
het hen in de eerste decennia na hun aankomst verging.2 

De Waldenzen of Piëmontezen in Gouda
…van vluchteling tot ambachtsman

Henny van Dolder-de Wit

Huizen van Waldenzen in Piëmont
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1. samh, awg, inv. nr. 53: Resolutie van de Heeren Staten van Hol-
land en West Friesland dd 19 november 1733. Verzoek aan de Hee-
ren Gecommitteerde Raden om een schikking of verdeling van de 
Dalluiden in steden en plaatsen waar Franse of Waalse kerken zijn. 
Tevens wordt een begroting gevraagd van de sommen die aan de 
kerkenraden ter hand gesteld moeten worden.
2. samh, awg, inv. nr. 54: Registre de la Recette et de la Depense 
faitte pour les vingt cincq Piemontois envoyées a l’eglise Walonne 
de Gouda…comme aussi des huit Piemontois envoyé’s comme cy-
devant en suite de la lettre de Leurs Nobles Puissances… 
3. Verzamelnaam voor religieuze groepen uit alle lagen van de be-
volking, die zowel binnen als buiten kerkelijk verband de praktijk 
van vrijwillige armoede nastreefden in navolging van Christus en 
de apostelen.
4. Families Lantelme, Chambon, Breuse, Passet, Peijre, Turin en de 
hoedenmaker Jean Louis Chabrol.

Zwitserse kantons op den duur een zware last. Daarom 
besloot de regering andere landen om hulp te vragen. 
De Staten van Holland en West-Friesland reageerden 
gunstig op dat verzoek. Op 26 november 1733 arriveer-
den aan de dijk bij IJsselmonde drie schepen met 388 
Piëmontezen. Zij werden begeleid door commissaris 
Wagener van het kanton Bern en een klerk met de naam 
Van Neck. Die brachten de mannen, vrouwen en kin-
deren met hun schamele bezittingen zo gauw mogelijk 
aan land. De schippers konden nauwelijks wachten op 
het moment dat zij weer over hun vaartuigen konden 
beschikken. Als tijdelijk onderdak dienden vier schuren 
en een leegstaand huis in IJsselmonde. De Rotterdamse 
burgemeesters lieten de zieken overbrengen naar het 
Gasthuis aldaar, waar de Franse predikant J. Frescarode 
zich over hen ontfermde. 

Naar verschillende steden

Wagener en Van Neck kregen opdracht twee lijsten sa-
men te stellen met namen en leeftijden van de Piëmon-
tezen. Lijst 1 gaf informatie over 166 personen en welk 
ambacht zij uitoefenden. Lijst 2 bevatte 222 namen en 
wie van hen niet in staat was om te werken. Zij werden 
allen verdeeld over veertien steden met een Waalse ge-
meente: Dordrecht 25, Haarlem 25, Delft 30, Leiden 40, 
Amsterdam 64, Rotterdam 40, Gorinchem 18, Schiedam 
18, Brielle 14, Heusden 20, Naarden 20, Vianen 20 en 
Den Haag 29. Gouda kreeg 25 personen toegewezen en 
na een jaar nog acht.4 

Collecten brachten uitkomst

In veel landen, waaronder Nederland, collecteerde men 
regelmatig voor de Waldenzen. In de veenkolonie Hoo-
geveen werd de oproep hiertoe aldus geformuleerd: “…
tot soulaes ende ondersteuninge van de arme verdre-
vene Christelijcke Gereformeerde Dalluiden in Piemont 
ende gevlucht nae de Gereformeerde cantons in Switser-
landt”. Soms organiseerde men voor dit doel loterijen. 
Uit een collecte in 1655 werd 201.22.7 (201 guldens, 22 
stuivers en 7 penningen) aan de Staat van Genève ter 

Het ontstaan van de beweging

De geschiedenis van de Waldenzen - niet te verwarren 
met Katharen of Albigenzen - heeft zijn oorsprong in 
een middeleeuwse armoedebeweging in Frankrijk, ook 
wel ‘de armen van Lyon’ genoemd.3 De herkomst van de 
naam Dalluiden of Waldenzen duidt volgens sommigen 
op het feit dat zij verborgen in de dalen leefden. Ande-
ren beweren dat die is ontleend aan een van hun leiders, 
de welgestelde Lyonese koopman Petrus Waldes (Valdès) 
(ca.1140-1218). Die sloot zich omstreeks 1170 bij hen 
aan, nadat hij zijn bezittingen had verkocht ten behoeve 
van de armen. Hij liet het evangelie vertalen in het Oc-
citaans, de streektaal van Zuid-Frankrijk, zodat ook het 
gewone volk er kennis van kon nemen. Met zijn volge-
lingen trok hij rond om de Bijbel in brede kring onder de 
aandacht te brengen. Omdat zij zich niet conformeer-
den aan de leer van de rooms-katholieke kerk en kritiek 
leverden op de grote weelde en rijkdom die daar toen 
heersten, wees paus Lucius III de beweging in 1184 af. 
Velen werden geëxcommuniceerd. In 1532 sloten zij zich 
aan bij de Reformatie, waarna perioden van rust en felle 
onderdrukking elkaar afwisselden. 

Het eerste primitieve onderkomen

De herhaalde stromen vluchtelingen betekenden voor de 
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5. Vanaf 1799 kazernegebouw aan de Agnietenstraat.
6. samh, awg, inv. nr. 54: Blanchisseur Pieter de Jong voor het was-
sen van linnengoed van de Piëmontezen: 21.15.0.
7. samh, awg, inv. nr. 54: 15 april 1736: betaald aan Jan Schoon voor 
een kwartaal lesgeven aan Jean en Jacques Chambon, Jean, Marie, 
Helene en Jacques Turin met enkele maaltijden 8.5.0.
8. samh, awg, inv. nr. 54: Reçu de ce que Les Piemontoises ont gag-
né par leur main d’oeuvre pendant l’annee 1735.

verdeling toegezonden. In 1730 besloten de Staten op-
nieuw een algemene inzameling te houden, die een be-
drag opleverde van ruim 308.000 gulden. In 1733 kreeg 
de Ontvanger van het Comptoir Generaal, mr. Govert 
van Slingerland, toestemming om tegen overhandiging 
van een kwitantie honderd gulden per vluchteling aan de 
diverse kerkenraden uit te keren. Voorgesteld werd om 
de collecteopbrengst van het Noorderkwartier over te 
dragen aan genoemd Comptoir, omdat daar geen Waalse 
kerken waren. De meeste volwassen vluchtelingen wa-
ren in het bezit van een attestatie (getuigschrift) van het 
kerkgenootschap waartoe zij het laatst behoorden. Die 
bevatten naast persoonlijke gegevens hun plaats van 
herkomst, zoals van Barthelemy Breuse die oorspronke-
lijk in de vallei van Sint Martin in Piëmont woonde. Op 
20 juni 1729 stond vast dat hij niet kon terugkeren om 
reden van religie “…et qu’íl est obligé de se retirer dans 
quelque pais Protestant”. 

Huisvesting van de Dalluiden in Gouda

Het verblijf in de schuren bij IJsselmonde moet voor 
de Waldenzen vooral in de wintermaanden verre van 
comfortabel zijn geweest. Na een jaar gaf het Goudse 
stadbestuur regenten van de gasthuizen opdracht voor 
woonruimte te zorgen door een van de ‘kamers’ in het 
Pesthuis in orde te brengen “…totdat sij door haer met 
andere wooninghe waeren voorsien”.5 Op 26 november 
1734 begon de verhuizing met “…’t sleepen van de Ba-
gage na het Pesthuis”. Voor Goudse handwerkslieden 
en winkeliers brak een drukke tijd aan. Zij bezorgden op 
bestelling tafels, stoelen, stoven, gordijnen en voor de 
keuken borden (ijzeren) potten, schoppen, tangen en de 
benodigde turf. De kosten van deze eerste voorzienin-
gen bedroegen 558.10.10. 

Rokken, rijglijven en mutsen

Terwijl het in het Pesthuis nog gonsde van de activiteiten 
werden er al levensmiddelen bezorgd: brood, kaas en 
twintig pond rundvlees à 2½ stuiver het pond. Dat was 
nog maar het begin: een sleper verdiende 37.19.0 “…in 

verscheide reizen tot het koopen van eetwaren”. Met de 
winter voor de deur was het hoog tijd om de Piëmon-
tezen van warme kleding en schoeisel te voorzien. Wat 
opvalt onder de leveranciers van goederen is het aantal 
Goudse vrouwen en weduwen dat zelfstandig de kost 

Standbeeld van Petrus Valdèz op het monument voor Luther in de stad 
Worms
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aanschaf van doodskisten en -kleden, een beloning voor 
de mannen die de kist naar het graf droegen en bier, dat 
traditiegetrouw na een begrafenis werd geschonken. 

Acht nakomers

Op 11 november 1734 arriveerden uit het kanton Genève 
nog acht personen: het gezin van Jean Turin (46) met 
zijn vrouw Magdaleine (38), vijf kinderen tussen 11 en 1½ 
jaar oud en zijn moeder, de weduwe Marie Turin-Guyot 
(72), die op 30 januari 1735 is gestorven. Een dag voor 
Kerstmis 1735 konden alle vluchtelingen het Pesthuis 
verlaten. Zij gingen aanvankelijk in pension bij geloofs- 
en landgenoten. Behalve de huur (gemiddeld 1 gulden 
en 16 stuivers per week), werden kleding en kosten voor 
levensonderhoud als brood, bier en verwarming (met 
turven) vergoed. Het wasgoed bracht men naar de was-
serij.6 Een flinke som ging nog naar de weduwe La Fèvre 
et fils te Amsterdam. Zij ontving 204 gulden voor de le-
verantie van twaalf donsbedden en kussens. 

Aandacht voor scholing en onderwijs

Vanaf 1734 kreeg de jeugd godsdienstonderwijs, wat 
blijkt uit de aanschaf van ‘catechismussen voor de kin-
deren’. Ook met scholing werd haast gemaakt: gemid-
deld twintig kinderen ontvingen bij de onderwijzers 
François en Jan Schoon en Nicolas de Gorder les in de 
Nederlandse taal, lezen en schrijven.7 Soms stond bij 
die gelegenheid een eenvoudige maaltijd voor hen klaar. 
Na deze ‘schooltijd’ deed de kerkenraad hen in de leer 
bij diverse ambachtslieden. Het geld dat zij tijdens hun 
stage verdienden ging naar de diaconie, om de algemene 
uitgaven te helpen bestrijden.8 In 1736 bedroeg dat al 
237.7.0. Na 1742 waren de uitgaven voor het onderwijs 
gehalveerd. 

Tabak pluizen en Goudse pijpen maken

Twee minder valide ouderen, Daniel Lantelme en Daniel 
Breuse, deden het kalmpjes aan: zij gingen bij Gerard 
van Es tabak bewerken (plucher du tabac) hetgeen hen 

verdiende. Maria van Wijk leverde rokken, blouses, rijg-
lijven (korsetten), kinderkousen en borstrokken. Mut-
senmaakster Maria van Leeuwen zette zich tot het ma-
ken van hoofddeksels en Johanna en Henriette van der 
Meij ontvingen forse bedragen voor lakens, dekens en 
tientallen meters neteldoek en mousseline. Sophie Ver-
zijl zorgde voor beddengoed en weduwe De Boom voor 
pannen. De couturière Pierette van Roon naaide kleding 
voor vrouwen en meisjes. Kleermakers als Jan Verzijl, 
Govert van der Brugge, Joris en Jan Overgoor maakten 
overuren met het vervaardigen van mannen- en jongens-
kleding.

Op de regenten van het gasthuis rustte de plicht om 
te zorgen dat er bij de maaltijden steeds voldoende bier 
voorradig was, het Aalmoezeniershuis leverde vier soor-
ten brood: ‘blanc, noir, brun et segle’ en de benodigde 
turf. De bedragen die hiervoor werden neergeteld, laten 
zien dat het om flinke hoeveelheden ging. In 1737 be-
droeg de rekening van de Aalmoezeniers ‘pour livraison 
de pain au Vaudois’ van 1 maart tot 31 oktober 190.7.4 
en die van de regenten van het gasthuis 122.17.0 voor 
geleverd bier. 

Een jaar van rouw

In 1734 vond binnen de gemeenschap van de Waldenzen 
vijf maal een sterfgeval plaats. Zwaar getroffen was het 
gezin van Daniel Lantelme, dat in één maand twee vol-
wassen dochters verloor. Op 9 mei raakte de kleermaak-
ster Magdalaine Lantelme (26) te water en verdronk. Bij 
uitzondering werd zij niet in Gouda begraven, wat blijkt 
uit een betaling voor “… [het delven van] de kuil en an-
dere kosten ten behoeve van de begrafenis te Oude-
water”. Voor de mannen die haar uit het water haalden 
was er brandewijn en een vergoeding voor het wassen 
van haar kleding, die later bij opbod werd verkocht. Drie 
weken later overleed haar zus Marie (22). Anderen wa-
ren Paul Chambon (9), zijn broertje Nicolas (1½) en Jean 
Louis Chabriol (34). Zij kregen een laatste rustplaats op 
het kerkhof van de Sint-Jan, waar mensen van de ‘onver-
mogende klasse’ pro Deo (op kosten van de stad) werden 
begraven. De Waalse kerkenraad stond garant voor de 
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Subsidie en bezuinigingen

Het spreekt vanzelf dat er veel geld nodig was voor de 
verzorging van de vluchtelingen. Kort na aankomst van 
de Waldenzen ontving de kerkenraad op 18 januari 1734 
een bedrag van 2500 gulden, op 11 oktober 2300 gulden 
en voor het gezin van Jean Turin op 20 december 800 
gulden, in totaal 5000 gulden. Na enkele jaren dreigde 
er evenwel een gebrek aan contanten. Ontving men in 
1736 voor de overgebleven 27 Piëmontezen nog 2700 
gulden, in 1738 was dat bedrag wegens bezuinigingen 
bijna gehalveerd. Een kostbare factor vormden de chro-
nisch zieken. De rekeningen van doctor Bartholomeus de 
Moor, chirurgijns De Kedts en Slingerland en apotheker 
Mathieu la Force pleegden een flinke aanslag op het be-
schikbare budget.9 Het bleek nodig de financiële toe-
stand voortdurend bij de Heren Gecommitteerde Raden 
onder de aandacht te brengen. 

Van stokoude luiden en miserabele personen

De brieven met verzoeken om subsidie vertellen iets over 
de toestand waarin sommige Waldenzen verkeerden. Zo-
als de conditie van Jean Turin, die “swaar gebrooken [is] 
en buijten staat om brood te winnen” voor zijn vrouw, 
vijf kinderen en de in 1736 geboren Daniel. Van Jean 
Chambon, die leed aan “bloedspuijgingen” verdiende 
alleen de oudste van de drie kinderen een paar stuivers. 
Dan was er Daniel Breuse, “een oud man, niet in staat 
om voor zijn vrouw en twee kinderen te zorgen”. Daniel 
Lantelme en zijn vrouw, 64 en 62 jaar oud, definieerde 
men als “twee stokoude luijden”, de 69-jarige Barthe-
lemy Breuse als “swakkelijk van gestalte”. De kerkenraad 
kreeg voor deze wat zij noemde “miserabele personen” 
bij hoge uitzondering nog enkele honderden guldens en 
tot slot in 1747 een bedrag van 104.18.0, “uit de schaars 
overgebleven penningen van de collecte uit 1735”. 

Veel gezinnen woonden intussen zelfstandig in een-
voudige huurhuizen, verspreid over de binnenstad, zo-
als het Heilige Geest- of Weeserf aan de Groeneweg, het 
Pesterf (latere Kazerneplein en Veemarktterrein), Lange 
Noodgodsteeg, Spieringstraat, Gouwe, Regenboog 

Het embleem van de Waldenzen: ‘het licht schijnt in de duisternis’

ieder een gulden per week opleverde. Daniel Lantelme 
junior ontving een opleiding bij de schoenmaker Quirijn 
Casius. Anderen leerden het vak van hoeden-, kleer- of 
mandenmaker, werkten bij een tuinder en in de pijpen-
industrie. Jacques Turin was te vinden op een scheeps-
werf als scheepmakersjongen. De jonge Daniel Breuse 
verhuurde men voor de tijd van vier jaar als leerling bij de 
beeldhouwer Jeremie Verquet en Jean Passet voor drie 
jaar bij de kuiper Willem Schietspoel. Marie van Zon, een 
naaister aan de Spieringstraat, gaf Marie Turin (14) en 
Susanne Breuse (20) een opleiding tot ‘couturière’.

Het was niet toegestaan om zonder medeweten van de 
kerkenraad van werkgever te wisselen, ook al bood deze 
een hoger loon. 
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9. samh, awg, inv. nr. 54: Aan de chirurgijn Willem Slingerland voor 
genezing en aderlaten van het kind van Jean Chambon en Jean Pas-
set 7.10.0.
10. samh, awg, inv.nr. 56: Ik, ondergeschreven Jan Atkins bekenne 
verhuurt te hebben aan de opzienders van de Walsche kerk tot Gou-
da een huijsje, staande in de Rosendaal, bewoont werdende bij Jean 
Turin en zijn familie voor een somme van 16 stuivers per week, is 
per jaar 41.12.0.
11. samh, Kopie trouwboek Waalse gemeente, inv. nr 33: 27 juli 1749: 
Daniel Passet, geboren in de vallei Pragela in de Dauphiné en Adri-
ana de Boer jonge dochter uit deze stad.

Paus Franciscus vroeg in juni 2015 vergeving voor de bloedige vervolgin-
gen van de Waldenzen in voorbije eeuwen

(Markt), Kleiweg, Kleiwegsteeg, Kuiperstraat, Bogen, 
Naaierstraat en het Kottensteegje.10

Trouwen en nakomelingschap

Gaandeweg de tweede helft van de 18e eeuw waren kin-
deren van de Piëmontese vluchtelingen zich steeds min-
der bewust van hun buitenlandse afkomst, met uitzon-
dering van hun Franse achternaam. Velen trouwden met 
een Nederlandse man of vrouw.11 Tussen 1735 en 1796 
werden 42 jongens en meisjes geboren, waaronder zes 
van de derde generatie. De doopnaam Marguerite ver-
anderde in het oer-Hollandse Grietje, Magdalaine werd 
Lena, Jean Pierre Jan Pieter en Jean Turin noemde men 
gewoon Jan Turijn. 

Tenslotte

Nakomelingen van de Waldenzen waren in de 19e eeuw 
ruim vertegenwoordigd in de pijpenindustrie. Verdien-
den vrouwen daar hun brood met eenvoudige werk-
zaamheden, Adriana Lens-Passet, moeder van vier kin-
deren, klom op tot ‘pijpenfabrikante’. Nadat haar man 
was overleden, trouwde zij in 1826 met Adrianus Dirks 
van der Want, een vakgenoot. Willem en Adrianus Passet 
oefenden respectievelijk het beroep uit van kleermaker 
en zeilmaker.

Een bekende Goudse naam is die van Arend de We-
ger, hij trouwde in 1876 met Elisabeth Adriana Passet. 
Lena Turin, geboren omstreeks 1791, was mutsenmaak-
ster voor het 4e regiment infanterie te Gouda, zij werd 

de vrouw van pijpmakersknecht Adrianus Sparnaaij. Zo 
gingen deze volkomen geïntegreerde nakomelingen van 
de Waldenzen op in de Goudse burgerij. 

De Waldenzen in de 21ste eeuw

In Italië werden de Waldenzen gediscrimineerd tot ze in 
1848 burgerrechten kregen. Hun belangrijkste leefge-
bied bevindt zich nu westelijk van Pinerolo, met Torre 
Pelice als hoofdplaats. Daar bevindt zich ook een mu-
seum over de geschiedenis van de beweging. De hoofd-
zetel is gevestigd in Rome.

De Waldenzische kerk werd op 26 mei 1947 bij wet 
erkend en is nu de belangrijkste protestantse geloofs-
gemeenschap in Italië met 30.000 leden. Samen met 
 Argentinië en Uruguay bedraagt hun aantal 45.000.

In 1993 vond er een ontmoeting plaats tussen kardi-
naal Joseph Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI) en 
professor Paola Ricca, hoogleraar aan het Waldenzisch 
Seminarie te Rome. Het was de eerste ontmoeting tus-
sen vertegenwoordigers van twee verschillende geloofs-
richtingen, die sinds acht eeuwen van elkaar gescheiden 
waren. 

Op 12 maart 2000 vond in de Sint-Pieter te Rome een 
openbare gebedsbijeenkomst plaats, met schuldbelijde-
nissen, uitgesproken door kardinaal Ratzinger en paus 
Johannes Paulus II.
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niet te vergeven schreef de synode “dat God de nieuwe 
betrekkingen tussen onze kerken zal veranderen” en dat 
ze uitziet naar nieuwe samenwerking met katholieken.

Geraadpleegde bron:
samh Archief Waalse Gemeente 1730-1818, inv. nrs. 
53-57.

Het biljet van aangeving van het overlijden van Maria Lantelme. Het moest aan de koster van de kerk worden overhandigd, waarna begrafenis 
op het kerkhof was toegestaan (samh)
 

In juni 2013 bezocht paus Franciscus een Waldenzer 
kerk in Turijn en bad met de kerkleiders aldaar het On-
zevader. Hoewel door de paus geuite spijtbetuigingen 
werden gewaardeerd, wees de Waldenzische synode ze 
vooralsnog af. De leden durfden niet te spreken namens 
degenen “die hun getuigenis van het evangelische ge-
loof met hun bloed en ander lijden hebben betaald om in 
hun plaats vergiffenis te schenken”. Los van de keus om 
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straat? Ik heb even nagedacht of ik aan zo’n Gouwe Ver-
haal mee wilde doen. Ik heb vast niet zo veel te vertel-
len als die mevrouw Ten Bergen die eerder in de Tidinge 
stond. Maar mijn dochter zei: “Ma, dat moet je doen!” 
Die mevrouw was trouwens ook een echte Goudse. Maar 
zij was hervormd en kwam uit een middenstandsgezin, 
terwijl ik uit een katholiek arbeidersmilieu kom. Zeker 
vroeger waren dat genoeg verschillen om elkaar nooit 
tegen te komen.

Beginnen we bij het begin? Ik ben op 12 december 1933 
geboren in een huis aan de Bogen. Ik weet er weinig 
meer van, alleen dat we boven woonden. Officieel heet 
ik Jantje de Jong. Zoals toen gebruikelijk was, ben ik 
als oudste dochter vernoemd naar de moeder van mijn 
moeder: Jantje Joosten. Mijn vader was plateelbakker. 
Hij werkte bij een bedrijf aan de Karnemelksloot, maar ik 
weet de naam niet meer.”

Oranjehofje

“Toen ik een jaar of drie, vier was, verhuisden we naar 
het Oranjehofje aan de Raam. Daar werden nog zes kin-
deren geboren. Ik ben de oudste van acht en… ze leven 
allemaal nog! Het grootste deel van mijn jeugd heb ik op 
het hofje gewoond. Wat ik altijd jammer vond, was dat 
Oranjehofje niet het officiële adres was. Dat was Raam 
160. Ik snapte nooit waarom het Buurtje wel een straat-
naam was, maar het Oranjehofje niet. Het werd ook al 
niet genoemd in het boekje dat over de hofjes in Gouda 

Janny Massar-de Jong (foto Nico J.Boerboom)

Janny de Jong en haar tweeling Wim (links) en Arie de Jong, zittend op 
het Oranjehofje circa 1937 (collectie Massar-de Jong)

gouwe verhalen

Janny Massar-de Jong 

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

Gert Jan Jansen

 Janny Massar-de Jong (1933)
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erom vroegen. Aan de Keizerstraat had je ook de Hen-
riëtte Hoffmankeuken, waar we noodgedwongen in de 
rij moesten staan. We gingen ook wel naar de Gouwe, 
waar ter hoogte van dokter P. de Boer, onze huisarts, 
aardappelschepen werden gelost. Bij het leegmaken van 
de zakken vielen er aardappels op de grond, die wij dan 
snel onder onze jas stopten. De Duitse soldaten die erbij 

verscheen. Ik vond het leuk te horen dat de gemeente-
raad een paar jaar terug het Oranjehofje alsnog heeft 
aangewezen als officiële straatnaam. 

Vanaf de Raam ging je het hofje binnen door een smal-
le poort. De acht huisjes stonden aan de rechterkant. 
Links had iedereen een schuurtje en een flinke tuin. 
Daarachter lag een plateelfabriek aan het Japieserf. Ons 
huis was eigenlijk een tweekamerwoning. Oorspronkelijk 
was beneden een kamer-en-suite, maar de schuifdeuren 
waren eruit. Daar was de bedstee van vader en moeder, 
waar de kinderen geboren zijn. Aan de achterkant van de 
kamer was de gootsteen; een keukentje kon je het niet 
noemen. Het gasstel stond in de kamer. In het begin was 
er geen elektriciteit. Er hing een lamp met een gaskousje 
en daarvoor moest je bij de gasfabriek op het Nonnen-
water muntjes kopen. In de kamer stond een kolenka-
chel, waarvan de afvoer via een lange pijp naar het dak 
ging. Boven sliepen alle kinderen. Door die pijp was het 
er in de winter niet zo koud. Bovendien had mijn vader 
het dak een beetje afgeschermd met de glazen deuren 
van de kamer beneden. Pas geleden ben ik nog een keer 
wezen kijken. Toen ik aan een mevrouw vertelde dat ik 
daar jaren had gewoond, zei ze: ‘U mag wel even binnen 
kijken.’ Nou, er was niets meer te herkennen.”

Oorlog

“Ook de oorlog heb ik daar meegemaakt. Als ik daar-
aan denk, komen allerlei gebeurtenissen bij me boven. 
Meestal hebben ze met angst of met eten te maken. Ik 
vergeet nooit dat er in 1943 een bom vlak over ons huis 
vloog en terechtkwam in de Nobelstraat. Daar is iemand 
bij omgekomen. Ik zei al dat alle kinderen op de zolder 
sliepen. Meteen na dat bombardement is vader naar bo-
ven gegaan om de deuren weg te halen die aan de zolder 
hingen. Hij was bang dat wij bij een volgende aanval on-
der de glasscherven zouden komen. Ik herinner mij dat 
we als kind nog wel eens naar de Keizerstraat trokken. 
De scholen daar waren gevorderd door de Duitsers, maar 
dat waren niet allemaal kwade lieden. Elke dag werd er 
soep gekookt en heel vaak kregen wij wat mee, als we 

Ingang Oranjehofje met officieel straatnaambordje in 2017 (foto Nico 
J. Boerboom)
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den hem de locoburgemeester, dat klonk belangrijker. 
Het pontje over de Turfsingel, waar nu de Guldenbrug 
is, komt ook bij me boven. Opa en oma Joosten woon-
den aan de Herenstraat en daar gingen we elke zondag 
naar toe. Ik herinner me de brand in molen de Koren-
bloem. Was dat in 1949? Vanuit ons huis zagen we de 
lucht spectaculair gekleurd door rondvliegende gloeien-
de graanresten. Waar we als kind absoluut niet mochten 
komen was het Roomsche Hofje vlakbij molen De Roode 
Leeuw. Waarom? 

Konden de bejaarden geen kindergeluiden verdragen? 
Een belangrijk man in onze wereld was agent Koot, want 
daar moest je voor oppassen. Als hij langs kwam, riepen 
we, goed verscholen:

Pliessie Koot
Brak zijn poot
Over een stukje olienoot

De agent en de dokter kwamen een beetje uit een ‘an-
dere wereld’. Onze huisarts dokter De Boer was er een 
van het oude soort, waar je als arbeider niet veel tegen 
durfde te zeggen. Tegenwoordig is dat anders. Ik ben nu 

stonden, zagen het heus wel, maar meestal lieten ze het 
toe. Ik ben ook een keer met mijn moeder mee geweest 
naar Waddinxveen om eten te zoeken. Er kwamen vlieg-
tuigen over en een Duitse soldaat die achter een muur-
tje stond, begon te schieten. Toevallig stond er ook een 
paard en wagen van stalhouderij Dekker. Dat beest ging 
ontzettend te keer. Zoiets vergeet je niet.”

De Raam

“De bevrijdingsfeesten op de Raam waren geweldig. Al-
les versierd, een prachtig gezicht. Heel jammer dat de 
Raam later is dichtgemaakt. Alle bewoners waren er te-
gen, maar toch werd er geen actie gevoerd. Dat het om 
hygiënische redenen was, heb ik nooit gehoord. De ge-
meente en de middenstand vonden dat er meer ruimte 
nodig was voor de auto.

Vlak na de oorlog zijn we verhuisd. Ik denk dat het 
1947 was. We gingen naar Raam 14, dicht bij de Verlo-
renkost. Daar is later nog mijn jongste zus geboren. Ze is 
een half jaar jonger dan onze dochter. Het pand staat er 
niet meer. Dit huis was een stuk groter, het had slaapka-
mers. Alleen waren we onze mooie tuin kwijt. Hier was 
alleen een kleine achterplaats. 

De Raambuurt was geweldig om als kind op te groeien. 
Er is in jullie krantjes vast wel eens vaker over geschre-
ven, maar mag ik toch een paar dingen noemen? Indruk-
wekkend was Jongerius op de hoek van de Raam en de 
Vlamingstraat, want daar werden paarden beslagen. Als 
kind vroeg je dan of dat kappen geen pijn deed. Dan zei 
hij: ‘Nee hoor; ze zij zelfs blij, je hoort toch hoe ze hin-
niken!’ Als je thuiskwam, zei mijn moeder meteen: ‘Jullie 
zijn zeker weer bij Jongerius geweest.’ Ze rook het met-
een. Later is daar de babywinkel van Bambino geweest. 
Nu zit er FoodCenter Fourka. Als kind had je speciale be-
langstelling voor de bakkerijen. Epping bijvoorbeeld, of 
Schulz. Je had de winkel van kruidenier De Zeeuw. We 
trokken de hele buurt door en hadden altijd veel plezier. 
Kapper Melkert zat op de hoek van de Raam en de Kui-
perstraat. Ook op de Raam zaten slager Van der Kist en 
drogisterij Polet. Polet werd wethouder, maar wij noem-

Janny de Jong, 18 jaar, voor een lantaarnpaal in de 
Van der Palmstraat (collectie Massar-de Jong)
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maar dat kon niemand voorzien. Ik kreeg suikereczeem 
aan de handen. Ik kon daar niet blijven. Het duurde lang 
voordat het genezen was en al die tijd was ik weer thuis. 
Daarna kon ik aan de slag bij de sigaren- en sigaretten-
winkel van de dames Punt aan de Turfmarkt, vlakbij het 
Admiraalshuis.”

Siem Massar

“Op een bepaald moment werden jongens interes-
sant. Met een vriendin ging ik de bekende stijfselbaan 
op: zondagmiddag de Kleiweg op en af, van de Markt 
tot aan de zaak van Potharst. Als je geld had, ging je nog 
een ijsje kopen bij Leenheer op de Tiendeweg, maar dat 
gebeurde niet vaak. Je moest thuis alles afdragen wat je 
verdiende. Ik kreeg alleen wat zakgeld. Toch ben ik niet 
via de stijfselbaan aan mijn man gekomen. Siem Massar 
was bevriend met een broer van mijn vriendin, die aan 
de Tollensstraat woonde. In de verkeringstijd ging je wat 
vaker uit, naar de film bijvoorbeeld in Thalia of in de Reü-
nie. Vooral de zaal van de Reünie herinner ik me goed. Je 
moest daar een trappetje op om de kaartjes te kopen en 
ging dan linksaf de zaal in. Ze waren daar heel streng met 
de leeftijdscontrole. Voor mij lastig want ik was klein en 
destijds ook nogal mager. Ik ben nog een keer tegenge-
houden bij een film voor boven de achttien, toen ik al 
getrouwd was en we al een kind hadden. 

Mijn man is van 1929: Simon Johannes Massar. Zijn 
vader is altijd broodbakker geweest bij Wever op de 
Kleiweg. Zijn moeder was een Van Loon. Die hadden een 
snoepwinkeltje en ijszaak aan de Herenstraat. Siem was 
schilder van zijn vak. Hij werkte in het begin bij Kamer-
mans aan Achter de Vismarkt. Later was Provinciale Wa-
terstaat Zuid-Holland zijn werkgever.

Massar, de achternaam van mijn man, komt meer 
voor in Gouda, maar de familie komt oorspronkelijk uit 
Brabant. We kwamen een keer langs een restaurant dat 
heette La Forge du Massard. Toen is mijn man met zijn 
hoofd voor de D gaan staan. Die foto liet hij rondgaan 
in de familie met de boodschap: daar komen wij van-
daan. De Massars in Gouda zijn allemaal familie, maar 
ze lopen de deur niet plat bij elkaar. Koos Massar zul je 

bij mevrouw Vlug op de Nieuwehaven; een fantastisch 
mens.”

Na de lagere school aan het werk 

“In een katholiek gezin gingen kinderen naar een katho-
lieke school. Eerst was dat de school aan de Peperstraat, 
maar later werd dat de Mariaschool op Westhaven 24. 
Die wijziging had geloof ik te maken met de indeling van 
de parochies, dus St. Joseph en O.L.V. Hemelvaart. Heel 
veel kan ik je over school niet vertellen, want doorleren 
na de lagere school was er niet bij. Misschien had ik het 
wel gewild, maar de mogelijkheid werd niet geopperd. 
In een gezin met acht kinderen was elke cent belangrijk. 
Zodra je veertien jaar was, moest je aan het werk. 

Hoe dat ging? Nou, je hoorde dat ergens werk was en 
dan ging je vragen of dat klopte. Zo kwam ik bij suiker-
werkfabriek Bonera aan de Gouwe. Geen gelukkige keus, 

Trouwfoto Janny de Jong en Siem Massar 1955 (collectie Massar-de Jong)
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Akte van de huwelijkssluiting voor de R.K.-kerk in 1955 (collectie Massar-
de Jong)

werd, in 1989, kon hij met de vut. Dat heeft hij gedaan. 
Hij werd huisman, want ik werkte bij V&D en de kinderen 
waren nog thuis. Dat hij alles in huis moest regelen, vond 
hij niet altijd even prettig, zeker niet in een periode dat 
ik met de Goudse Komedie druk was met toneelspelen. 
Dan kon ik wel eens drie avonden in de week weg zijn. 
Toen ik er bij V&D met een speciale regeling uit kon, heb 
ik dat gedaan. Samen hebben we toen mooie reizen ge-
maakt en prachtige jaren beleefd.”

Tollensstraat, Vossiusstraat en Da Costakade

“Na ons trouwen gingen we bij mijn schoonouders inwo-
nen die aan de Tollensstraat woonden. Een eigen huis als 
jong gezin kregen we aan de Vossiusstraat. Daarna werd 
het de Da Costakade. Daar woon ik nu 58 jaar. Altijd met 
plezier, want het is een heel fijne buurt. Het grappige is 
dat onze drie kinderen telkens op een ander adres zijn 
geboren. De oudste, Jan, in de Tollensstraat, dochter 
Anja in de Vossiusstraat en ten slotte Adrie aan de Da 
Costakade. Toen pastoor Bertels langs kwam om te feli-
citeren, vroeg hij: ‘Wanneer gaan jullie weer verhuizen? 
Dan zet ik het vast in de agenda.’ ‘Nee’, zei ik, ‘zo is het 
genoeg.’

Het was toen een huis van r.k.-woningbouwvereniging 
Sint Joseph. Aan de zijkant van het huis zie je een beeldje 
daarvan. Toen we erin trokken had ik het even moeilijk, 
want het was nogal smerig. Er had lang een petroleum-
stel staan walmen, maar de woningbouwvereniging had 
er niets aan gedaan. Gelukkig dat Siem schilder was. Hij 
heeft het zelf helemaal in orde gebracht, ook een hele-
boel andere dingen. Nog steeds heb ik het hier goed naar 
mijn zin. Het is een eenvoudig huis, maar voor mij is het 
een paleisje.

Ik ga niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was, 
want ook vandaag de dag hebben buren en familieleden 
veel voor elkaar over. Goed, de visvereniging Dobbertje 
Boven is er misschien niet meer, maar het contact met de 
buren, zowel aan de zijkant als boven, loopt prima. De 
buurman heeft een prachtige foto uit Griekenland in de 
tuin opgehangen en aan mijn Marokkaanse bovenbuur-
vrouw heb ik veel steun gehad toen mijn man overleed.”

wel kennen: een neef van mijn man en actief op de Oude 
Begraafplaats.

Siem en ik zijn getrouwd op 9 februari 1955. Natuurlijk 
gingen we met een koets van stalhouderij Dekker naar 
het stadhuis en daarna naar de kerk. Het is ingezegend 
door pastoor Frans Bertels. Ik ben toen boos geweest op 
de kerk. Ze zeiden: ‘Jantje, dat is geen naam voor een 
vrouw. We zetten in de akte dat je Johanna heet.’ Ik kon 
dat niet begrijpen. Mag de kerk bepalen dat de naam die 
je hebt, niet goed genoeg is? De trouwreceptie was in 
het katholieke verenigingsgebouw aan de Gouwe, waar 
ook Caecilia oefende. Wij noemden dat ‘Timpy’, maar 
dat was de roepnaam van de beheerder, een man met 
een bult.

We kregen drie kinderen, zeven kleinkinderen en – tot 
op heden – drie achterkleinkinderen. Toen Siem 60 
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zijn, want het kon in die tijd zomaar uitverkocht zijn.
Rond het geloof is veel veranderd. Het is minder aan 

de kerk gebonden en zeker geen reden om niet met ie-
mand om te gaan. Hier in de wijk had je die prachtige 
Sacramentskerk. Fijn dat er nu een gezondheidscentrum 
in zit, maar het vaste punt in je geloof is weg. Zijn de 
mensen van de kerk weggegaan, of is de kerk van de 
mensen weggegaan? Maar ik zal altijd bidden voor het 
slapen gaan. Ook de weesgegroetjes hou ik in ere. Als ik 
in het Gezondheidscentrum Korte Akkeren ben, ga ik een 
kaarsje opsteken in het kapelletje dat daar nog is. Die ri-
tuelen zijn voor mij houvast in het leven. Wat ik nooit zal 
begrijpen is dat mensen gvd zeggen. Begin september 
was Youp van ’t Hek op televisie. Daar kan ik heus wel 
om lachen, maar waarom moet het altijd met grof taal-
gebruik? Op een bepaald moment staat het me zo tegen 
dat ik de tv uitzet.”

Weer aan het werk.

“Toen de jongste naar de lagere school ging, ben ik weer 
gaan werken. Het begrip tweeverdieners bestond nog 
niet, maar ik vond het leuk en mijn man vond het goed. 
Tien jaar heb ik gewerkt bij Speelgoedpaleis Sliedrecht 
aan de Lange Tiendeweg 50 tegenover boekhandel Ver-
kaaik. Later kwam daar een damesmodewinkel. Slie-
drecht had ook een zaak met huishoudelijke artikelen. 
Dat was op de hoek van de Spieringstraat, waar Reisbu-
reau Perdijk heeft gezeten. 

Daarna heb ik veertien jaar bij V&D gewerkt. Het be-
viel me uitstekend, want ik zie graag mensen en ik praat 
graag, of was je dat nog niet opgevallen? Ik werkte vier 
dagen in de week op een vast contract. Maar de pensi-
oenopbouw begon pas, als je er vijf jaar werkte. ’s Mor-
gens zette je de fiets achter in de poort en dan ging je 
met groot plezier aan de slag. De lunch kon je gebruiken 
in de kantine, waar ook de personeelsfeesten werden 
gehouden. Je ging regelmatig op cursus. Ik heb op de 
schoenenafdeling en bij de lingerie gestaan, allebei op 
de eerste verdieping. Bij de schoenen kreeg ik te maken 
met het verschijnsel dat bij sommige mensen de linker- 
en de rechtervoet niet even groot zijn. Slimmeriken los-

Katholiek

“Zowel bij mij thuis als bij mijn man waren ze katholiek. 
De familie Massar was wel iets strenger in de leer. Mijn 
schoonmoeder ging op zondag twee keer naar de kerk, 
ook naar het lof. Mijn eigen moeder ging eigenlijk nooit, 
maar vond het prima dat wij wel gingen. Het katholiek-
zijn kwam in veel aspecten van het leven terug. Wij lazen 
thuis de Nieuwe Zuid-Hollander, een katholieke krant. We 
zijn ons hele leven lid van de kro. Mijn man was lid van 
de K.A.B., de Katholieke Arbeiders Bond. Elke zaterdag 
ging hij de contributie betalen in het kab-gebouw aan 
de Westhaven, nog voorbij het oude postkantoor. Voet-
ballen was erg populair. Als katholiek ging je dan na-
tuurlijk naar donk. Aan alle activiteiten deden we mee. 
Onze jongste zoon wilde eigenlijk bij ona spelen, omdat 
ze beter voetbalden, maar er kwam grote druk vanuit 
de familie om dat niet te doen. Zondagmiddag werden 
de wedstrijden van het eerste gevolgd. Als donk thuis 
speelde vanzelfsprekend daar, maar als ze uit speelden, 
dan liepen we naar het ona-veld. Dan moest je wel vroeg 

Janny Massar-de Jong bij viswedstrijd ‘Dobbertje Boven’ aan de Da 
Costakade (collectie Massar-de Jong)
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1992 60 jaar Die Goude 1992 (Tidinge 1993-1)

Siem Massar en Janny Massar-de Jong bij een personeelsfeest van V&D, 
circa 1985 (collectie Massar-de Jong)

Janny Massar-de Jong (rechts) op het toneel circa 1990 (collectie Massar-de Jong)

ten dat op door bij het passen stiekem de inhoud van 
twee dozen half te verwisselen. Toen een nieuwe klant 
meldde dat er twee schoenen met een verschillende 
maat in een doos zaten, is de werkwijze veranderd. Als 
iemand van dezelfde schoen dozen om verschillende 
maten vroeg, liepen we niet meer weg bij hem weg. In 
mijn tijd mocht je een klant met een vraag helemaal be-
geleiden. Later werd het: het staat ongeveer daar en 
daar, zoek het maar uit. Het is triest hoe het met het wa-
renhuis is gegaan, maar ik had een mooie tijd bij V&D.”

Andere activiteiten 

“Sport was altijd belangrijk in onze familie, zowel om te 
doen als om naar te kijken. Zelf ben ik op gymnastiek-
vereniging Kracht Sport geweest. Zwemmen deden we 
ook graag, zowel in De Trefkuil als in het Spaardersbad. 
Dat was afgelopen toen alleen De Tobbe overbleef. To-
neelspelen heb ik ook heel lang gedaan. Ik ben begonnen 
bij Door en voor ’t Volk, maar een zwager zei dat ik be-
ter bij enos (Eerst Na Oefening Sterk) kon gaan spelen, 
een r.k.-toneelvereniging. enos werd Goudse Komedie. 
Veertig jaar heb ik daar gespeeld . Het was heel fijn. We 

speelden in Concordia en ook in Kunstmin. Ik herinner 
me dat de zaal van Concordia een keer vol stond met 
verrijdbare bedden, toen wij stonden te spelen voor de 
zieken . Ik ben zelfs erelid van de Goudse Komedie ge-
worden. De oorkonde en de herinneringsspeld werden 
uitgereikt door burgemeester Broekens. Hoe ik ontdekt 
heb dat ik dat leuk vond? Ja, dat is eigenlijk ongemerkt 
gegaan. Mijn moeder zei altijd wel: ‘Jij bent een clown.’ 
Bovendien heb ik een stem die duidelijk hoorbaar is. 
Maar in de familie had ik eigenlijk geen voorbeeld. Aan 
mijn kinderen heb ik die liefde voor het toneel niet kun-
nen overdragen. Ze vonden het leuk, dat ik het deed, 
maar zelf doen...

Janny Massar-de Jong aan het werk bij Speelgoedpaleis Sliedrecht circa 
1975 (collectie Massar-de Jong)
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Weet je wat ons gezin ook kenmerkte? Sparen en be-
waren. Mijn man was er sterk in, maar zelf kon ik het ook. 
Siem had diverse hobby’s, waarvoor de spullen het huis 
in stroomden. Naast donk was er de geschiedenis van 
Gouda. Alle boeken wilde hij hebben. Maar ook postze-
gels verzamelen, bierviltjes of balpennen met een bewe-
gend tafereeltje erin. Soms werd het me te veel, maar 
Siem zei dan: ‘Het eet toch geen brood?.’ Zelf spaarde 
ik alle punten, bonnetjes en plaatjes die je bij producten 
kon krijgen. Daar kon ik weer leuke dingen van kopen 
voor de kleinkinderen. Inmiddels ben ik aan het ruimen.”

Slot

“Ruim een jaar ben ik nu alleen. Mijn man is overleden, 
nadat hij zich steeds moeilijker kon bewegen. We gingen 
nog met de Zonnebloem op reis, maar eigenlijk tegen 
zijn zin. Hij wilde alleen door mij verzorgd worden. Hij 
steunde letterlijk en figuurlijk op mij. Voor de buiten-
wacht schaamde hij zich, omdat hij zo afhankelijk was 
geworden. Het is goed dat hem meer leed bespaard is 
gebleven. Gelukkig hebben we ons zestigjarig huwelijk 
nog kunnen vieren. Dat was in de Prinsenhof. 

Je hebt gemerkt dat ik blij door het leven stap. Ik hou 
van gezelligheid, met andere mensen ergens naartoe 
gaan. Ik fiets nog vaak naar de stad en ik heb regelmatig 
contact met de kleinkinderen. Er zit een vaste lijn in mijn 
week. Twee middagen ga ik kaarten in de Bernhardhof. 
Op dinsdag ga ik met het busje naar winkelcentrum Bloe-
mendaal, waar ik een vast clubje mensen ontmoet. Op 
donderdag ga ik naar mijn dochter die met haar man een 
naaimachinewinkel heeft op de Kleiwegstraat. Vrijdag is 
mijn werkdag thuis en op zaterdag ga ik de stad in. Bij La 
Place gebruiken we dan iets, want dat was vroeger van 
V&D. Zondag heb ik vrij. 

Ik wil beslist niet weg uit Gouda. Natuurlijk heb je je 
huis en je familie, maar ook die rij van jaarlijkse gebeur-
tenissen geven je leven kleur. De Goudse kermis bijvoor-
beeld. Wel steeds duurder, maar je wilt ernaartoe voor 
de kleinkinderen. Denk aan de braderieën en de Oranje-
markt. Je hebt de concerten in de Sint-Jan en die in het 

Houtmansplantsoen. Daar geniet ik van en na afloop ga 
ik de organisatie bedanken. Zaterdag op de Markt kom 
je altijd iemand tegen die je kent. Heel gezellig. Ik hoop 
er nog jaren van te genieten.”

Janny Massar-de Jong (foto: Nico J. Boerboom)
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lezingen 2017
23 november  11e Waterconferentie 
  ‘Gouda, stad op stelten’ 
Het Gouds Watergilde (Werkgroep van de Historische 
Vereniging Die Goude)

 
27 november Sophie Oosterwijk:
‘Miniatuurvolwassenen? Het beeld van het kind in de 
westerse kunst’
 
29 januari  Vera Hoorens: 
Jan Wier een ketterse arts voor heksen
 
19 februari  Frans Vandenhende:
Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens WO I, in het 
spoor van Emiel de Bruyne

AgendaAuteurs

Paul H.A.M. Abels is historicus en redactielid van de 
Tidinge

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

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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Harboldus Thombergius, een Duitse grondlegger  
van het Goudse remonstrantisme
Paul H.A.M. Abels

Drinkwater in Gouda na 1945
Harrie Timmer

De Waldenzen of Piëmontezen in Gouda,  
…van vluchteling tot ambachtsman 
Henny van Dolder

Gouwe Verhalen: Janny Massar-de Jong vertelt
Gert Jan Jansen
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