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Van de redactie

Dit jaar start de Tidinge met twee artikelen van bijzonde-
re en een van actuele aard. Om met het laatste te begin-
nen Henry Hermsen heeft in het kader van de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen een overzicht geschreven 
van de Goudse stembusuitslagen van de laatste honderd 
jaar.

Bijzonder is het artikel van Jean-Philippe van der Zwa-
luw over Anna van Hensbeek in twee afleveringen. Zijn 
onderzoek werpt een totaal ander licht op de beeldvor-
ming rond deze vrouw die de geschiedschrijvers tot nu 
toe hebben gezien als een voorvechtster van de vrou-
wenbeweging. Om het spannend te houden wordt in dit 
nummer een klein tipje van de sluier opgelicht, in het 
tweede nummer van dit jaar zal Van der Zwaluw met 
sterk onderbouwde argumenten Anna een andere plaats 
in de landelijke en Goudse geschiedschrijving geven. Het 
nummer met deze belangrijke onthullingen over haar 
persoon komt in mei van dit jaar uit.

Bijzonder in een ander opzicht is de gedetailleerde 
speurtocht door de archieven van het samh en het Na-
tionaal Archief van Erik Kooistra naar het kruithuis. Een 
dergelijk gebouw heeft vlak bij de kazerne gestaan. 
Waarom weten wij zo weinig van dit gebouw? Waar heeft 

het precies gestaan en wanneer is het gebouwd? Erik 
geeft er een antwoord op.

Onze medewerker Gert Jan Jansen is van oorsprong 
een Geldersman. Daar komt hij graag voor uit. En als hij 
een kans ziet om tussen Gelderland en Gouda een brug 
te slaan, laat hij die niet liggen. De Gelderse dichter 
A.W.C. Staring heeft in Gouda zijn jeugd doorgebracht 
en Gert Jan Jansen geeft daar een beeld van. 

Hij verzorgt natuurlijk ook de rubriek Gouwe verhalen 
nu met als hoofdpersoon Piet Revet.

Ter afsluiting kan ik u mededelen dat de redactie ver-
sterking heeft gekregen in de persoon van Adri van den 
Brink. Adri was lange tijd voorzitter van Die Goude. De 
redactie hoopt veel van zijn kennis en ervaring te kunnen 
profiteren.

Paul van Horssen

Handtekening van Anna van Hensbeek (samh)
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Een controversiële ‘VroedVrouw voor Buyte’ (I) 

feiten en fictie in het leven van anna van hensbeek (1750-1808)

Jean-Philippe van der Zwaluw

Het 18e-eeuwse uithangbord van de Goud-
se vroedvrouw Anna van Hensbeek, te be-
wonderen in Museum Gouda, is zeer waar-
schijnlijk anno 2018 het enige in zijn soort 
dat bewaard is gebleven. Dit roept als van-
zelf de vraag op: wie was nu eigenlijk Anna 
van Hensbeek? Afgezien van haar bord 
– met de opmerkelijke tekst ‘VroedVrouw 
voor Buyte’ – heeft ze ons niets persoonlijks 
nagelaten: geen portret, geen brief, geen 
geschrift. Toch wordt er al ruim zestig jaar 
over haar geschreven. Publicaties die onder 
meer hebben geleid tot haar opname in het 
pantheon van de vrouwenbeweging en tot 
de vernoeming naar haar van een straat in 
Gouda. Maar als we de feiten op een rijtje 
zetten, wat klopt er dan van wat er over haar 
is geschreven?

Anna van Hensbeek wordt geboren in het huis dat haar 
ouders Dirk van Hensbeek en Alida de Bruijn anderhalf 
jaar eerder hebben gekocht: Kleiweg 82 in Gouda.1 Ze 
wordt op 6 mei 1750 gedoopt in de Sint-Janskerk2 en is 
het tweede kind in een gezin van uiteindelijk zeven, van 
wie er vijf de volwassen leeftijd zullen bereiken.3 Anna en 
haar broers en zussen zijn de nazaten van de welgestelde 
Goudse burgemeester Dirck Corneliszn. van Hensbeeck 

Burgemeester Dirck Corneliszn. van Hensbeeck van Gouda, schenker van 
glas nr.9, afgebeeld met zijn vrouw en het familiewapen afgebeeld (detail 
glasnr. 9 Sint-Janskerk Gouda; foto auteur)

Geboortehuis van Anna van Hensbeek, Kleiweg 82; nu een winkel voor 
mobiele telefoons (foto auteur)
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Kansel van de Dorpskerk in Bodegraven (foto auteur)

(ca. 1502-1569), schenker van het Goudse Glas nr. 9 (de 
aankondiging van de geboorte van Johannes).4 De jonge 
Anna groeit op aan de Kleiweg, leert lezen, schrijven, 
rekenen en godsdienst op een school in de binnenstad 
en heeft als oudste dochter van een welgestelde koop-
man5 een relatief onbezorgde jeugd. Niets lijkt erop dat 
ze ooit zal moeten werken om in haar levensonderhoud 
te voorzien.

Haar leven verandert als haar vader krankzinnig wordt, 
eind 1764 op verzoek van Anna’s oma en moeder in een 
‘verbeterhuis’ (= gesticht) wordt geplaatst6 en daar op 14 
januari 1765 overlijdt.7 Niet lang na zijn begrafenis besluit 
moeder Alida namelijk elders een nieuwe start te maken. 
Ze verkoopt in juli voor 925 gulden het pand Kleiweg 828 

en vertrekt in september met drie van haar kinderen, on-
der wie Anna, naar het net boven Alphen aan den Rijn 
gelegen Oudshoorn.9 Dit dorpje bevalt blijkbaar matig, 
want reeds op 9 juli 1766 verkrijgt zij van dominee Pot 
aldaar een attestatie (bewijs van kerklidmaatschap) en 
vertrekt met haar kroost naar Bodegraven, waar ze haar 
intrek neemt in een huis aan de Zuidzijde, de polderdijk 
ten zuiden van de Oude Rijn. 10 

Eerste terugkeer

Anna woont dus vanaf haar zestiende in Bodegraven. 
Zusje Adriana en broertje Cornelis gaan naar de dorps-
school van meester Gerrit Baas, voor Anna is er geen ver-
volgonderwijs. Zij leidt vooralsnog het rustige leven van 
een welgestelde “jongedochter”. Haar aanwezigheid in 
Bodegraven laat pas zes jaar later een spoor na, op 26 
mei 1772, wanneer ze als lidmaat van de Nederduitsch 
Gereformeerde Gemeente van Bodegraven wordt aange-
nomen na in de Dorpskerk belijdenis te hebben gedaan. 
Zij wordt daarna echter niet ingeschreven in het lidma-
tenboek omdat zij kort daarop al een attestatie voor 
Gouda komt ophalen.11 

Haar moeder Alida heeft namelijk besloten met haar 
kinderen terug te keren naar Gouda. Alida en doch-
ter Anna melden zich medio 1772 met attestatie bij de 

1. Zie Repertorium C.J. Matthijs, ‘oud kadaster Gouda’, deel Kleiweg, 
onder Kleiweg 82.
2. Streekarchief Midden-Holland, collectie Gouda (samh), Ne-
derduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke registers, Dopen 
1719-1756, 545.
3. Ibidem, Dopen 1719-1756, 463 en 640; Dopen 1756-1781, 23, 80, 173 
en 257; Gaardersregisters, Begraven 1730-1766, ongenummerde pa-
gina’s beginnend bij resp. 5 augustus 1756 en 2 januari 1761; Begra-
ven 1766-1805, ongenummerde pagina beginnend bij 13 juni 1794; 
Registers van de Burgerlijke Stand, Overlijden 1830-1834, Jaar 1832, 
nr. 128; C.J. Matthijs, De takken van de dorre boom, 58 en 62.
4. C.J. Matthijs, De takken van de dorre boom, 9-11, 35 en 56-57.
5. Zie de bedragen aan geheven impost bij overlijden in samh, 
Gaardersregisters, Begraven 1730-1766, ongenummerde pagina’s 
beginnend bij 5 augustus 1756 resp. 2 januari 1761.
6. Zie C.J. Matthijs, De takken van de dorre boom, 52, en A. Schmidt 
op de website knaw, Resources Huygens, Digitaal Vrouwenlexicon, 
lemma ‘Anna van Hensbeek’, webpagina http://resources.huygens.
knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Hensbeek.
7. Streekarchief Rijnlands Midden, collectie Koudekerk, Archief van 
de gaarder van Koudekerk, 1685-1811, toegangsnr. 145.1.12-1, inv.nr. 
1, 1.
8. Zie samh, Gaardersregisters 40e/80e penning, AC 59, inv.nr. 123, 
011v.
9. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke regis-
ters, Attestaties Sint-Janskerk 1660-1687, 1719-1804, ongenummerde 
pagina beginnend bij 23 augustus 1765.
10. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, collectie Bodegraven (rhc), 
Kerkelijke registers, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Lid-
maten 1757-1870, 42.
11. Ibidem, 90.
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de aantekening dat zij naar deze stad vertrekt.16 Ze laat 
de deur naar Gouda evenwel openstaan. Ze laat zich niet 
meteen inschrijven bij een kerk in Rotterdam en laat zich 
ook niet uitschrijven als poorteres van Gouda. Haar Rot-
terdamse avontuur eindigt inderdaad al snel. Op 3 april 
1777 overlijdt namelijk haar inmiddels reeds minder ge-
fortuneerde oma Susanna Blok,17 en Anna keert terug 
naar de Zeugstraat in Gouda. Waarschijnlijk wil ze haar 
moeder met allerlei praktische zaken alsook haar zusjes 
en broertje helpen.

 gereformeerde gemeente aldaar.12 Aangezien Alida in 
overleg met haar schoonmoeder Susanna Blok de han-
delszaak van haar overleden man gaat voortzetten,13 

neemt laatstgenoemde Alida’s kinderen, onder wie 
Anna, in haar huis aan de Zeugstraat 96 op, recht achter 
de Waag. Hier worden ze herenigd met de twee andere 
kinderen van het gezin, Dirk en Susanna, die al die jaren 
in Gouda bij hun oma zijn gebleven.14 

Anna is inmiddels 22 en lijkt nog steeds een onbezorgd 
leven tegemoet te gaan. Haar oma leeft in welstand, haar 
moeder gaat het nog redelijk lopende familiebedrijf run-
nen. Met haar ‘familiepapieren’ ligt een huwelijk met een 
jongeman van gegoede afkomst het meest voor de hand. 
Dat ze in deze Goudse jaren (1772-1776) interesse toont 
voor het vroedvrouwenberoep, is dan ook onwaarschijn-
lijk. Ze zal ongetwijfeld de hoge sterfte onder kinderen 
hebben opgemerkt en de verhalen over ruwe en on-
kundige vroedvrouwen hebben gehoord, maar stappen 
richting genoemd beroep heeft zij niet gezet. Zo staat 
zij bijvoorbeeld op geen enkel moment als leerlinge van 
een “geadmitteerde” [= toegelaten] (stads-)vroedvrouw 
ingeschreven.15 

Voorjaar 1776 besluit Anna op eigen benen te gaan 
staan en haar geluk in Rotterdam te beproeven. Op 8 
april dat jaar haalt ze een attestatie bij haar kerk met 

12. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke re-
gisters, Lidmaten 1638-1819, ongenummerde pagina beginnend bij 
28 juni 1772.
13. Zie C.J. Matthijs, De takken van de dorre boom, 61.
14. Zie samh, Oud-notarieel archief, inv.nr. 977, folio 1162.
15. samh, AC 79 Archief van het Chirurgijnsgilde, archief Collegie 
der Vroedkunde, inv.nr. 18 Resolutiën, 1756-1805 (voortaan: Resolu-
tieboek College der Vroedkunde), folio 41v-74.
16. Zie samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke 
registers, Attestaties Sint-Janskerk 1660-1687, 1719-1804, ongenum-
merde pagina beginnend bij 31 maart 1776.
17. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke regis-
ters, Begraven 1696-1790, 255.
18. RHC, Gaardersregisters, Trouwen, begraven 1711-1805, onge-
nummerde pagina beginnend bij 26 mei 1777.
19. RHC, Kerkelijke registers, Lutherse kerk, Items 5 en 6, boek 12 
Dopen 1629-1812, ongenummerde pagina beginnend bij 20 novem-
ber 1729.
20. Zie Nationaal Archief, collectiegebied Overzee, archief VOC 
Opvarenden, pag. 99, registratienummer 12904; en RHC, Gaarders-
registers, Trouwen, begraven 1711-1805, jaren 1751-1795, pagina be-
ginnend bij 14 maart 1766.
21. Voor de dopen: RHC, Kerkelijke registers, Lutherse kerk, Items 5 
en 6, boek 12 Dopen 1629-1812, ongenummerde pagina’s beginnend 
bij 21 november 1723, 29 april 1725, 25 juli 1727, 6 februari 1729 resp. 
18 augustus 1731. Voor de aangiftes van overlijden: RHC, Gaarders-
registers, Trouwen, begraven 1711-1805, jaren 1711-1730, pag. 102, 112 
resp. 130 en jaren 1730-1751, ongenummerde pagina’s beginnend bij 
19 januari 1741 resp. 1 september 1731.
22. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke re-
gisters, Trouwen 1771-1811, 1629-1635, 162.
23. RHC, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke regis-
ters, Klapper op dopen 1791-1812, 1700-1790, Dopen 1647-1812 Trou-
wen 1653-1795, ongenummerde pagina beginnend bij 3 oktober 1777.

Woonhuis Zeugstraat 96 van oma Susanna Blok (foto auteur)
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24. Zie RHC, Kerkelijke registers, Nederduitsch Gereformeerde Ge-
meente, Lidmaten 1757-1870, inv.nr. 30, telling lidmaten, ongenum-
merde pagina.
25. Zie dr. J. Schouten, ‘Anna van Hensbeek (1750-1808) – Een Goud-
se vroedvrouw om U tegen te zeggen’. In Wie waren zij? Een reeks 
van Goudse mannen en vrouwen, die men niet mag vergeten, 129.
26. RHC, Kerkelijke registers, Lutherse kerk, Items 5 – 6 boek 12 Do-
pen 1629-1812 -- boek 13 Klapper op dopen 1630-1812, ongenum-
merde pagina beginnend bij 12 juli 1778.
27. Ibidem, ongenummerde pagina beginnend bij 19 augustus 1778.
28. RHC, Gaardersregisters, Trouwen, begraven 1711-1805, onge-
nummerde pagina beginnend bij 27 oktober 1781.
29. Zie dr. J. Schouten, ‘Anna van Hensbeek (1750-1808) – Een Goud-
se vroedvrouw om U tegen te zeggen’. In Wie waren zij? Een reeks 
van Goudse mannen en vrouwen, die men niet mag vergeten, 129.
30. Gegevens ontleend aan RHC, Dorpsbestuur Bodegraven 1530-
1813, inv.nr. 152, Kohieren van de 'buurschatting', omslag van de 
dorpslasten over de inwoners, deels met afschrift, over den Jaare 
1780 t/m 1787.

Dit tijdelijke verblijf in Gouda blijkt van korte duur. 
Al na enkele maanden maakt ze kennis – mogelijk her-
nieuwd – met de twintig jaar oudere Maarten van der 
Piek uit Bodegraven, sinds kort weduwnaar van de Goud-
se Eva van Cassij.18 Maarten is gedoopt op 25 juni 1730 in 
de lutherse kerk van Bodegraven,19 is van beroep aanne-
mer, timmerman en glazenier en heeft al jaren geleden 
zowel zijn ouders20 als zijn broers en zussen verloren.21 
De kennismaking leidt tot huwelijksplannen. Hoewel 
Anna bij hun verloving nog in Rotterdam woont, neemt 
ze voor deze gelegenheid officieel haar intrek bij haar 
moeder aan de Turfmarkt in Gouda alwaar ze een attes-
tatie verkrijgt22 om op 26 oktober 1777 in de Dorpskerk 
van Bodegraven met Maarten in het huwelijk te treden.23 

Het stel vestigt zich in het huis van Van der Piek aan de 
Noordzijde in die gemeente.24 Anna houdt hierbij wel 
haar opties open. Als ze zich op 17 maart 1778 als in-
woonster van Gouda laat uitschrijven, vraagt en verkrijgt 
ze van het stadsbestuur een akte waarin staat dat ze al-
tijd naar Gouda mag terugkeren.25 

Ruim tien jaar verblijft Anna met haar man in Bode-
graven. Het stel krijgt twee kinderen. Op 12 juli 1778 
houden ze in de lutherse kerk hun dochter Trijntje ten 
doop,26 en op 29 oktober 1780 krijgt deze er een broertje 
bij: Dirk.27 Het ongeluk blijft hen evenwel niet bespaard, 
want reeds op 8 januari 1782 moet Maarten de dood van 
zijn zoontje aangeven. Het stel behoort dan al tot de on-
bemiddelden want de aangifte geschiedt pro Deo.28 Mo-
gelijk werkt Anna in de jaren die volgen voor het eerst af 
en toe als leerling- of assistent-vroedvrouw in Bodegra-
ven.29 Ook hiervan is in officiële documenten, waaronder 
met name de rekeningen van de gemeente Bodegraven, 
niets terug te vinden. Hoe het ook zij, als dit het geval 
is, zal ze er weinig geld mee hebben verdiend. In 1780 
wordt Maarten reeds voor een gering bedrag aangesla-
gen voor de lokale belastingen, daarna gaan die bedra-
gen verder omlaag en vanaf 1785 verdwijnt hij zelfs uit de 
registers, waaruit blijkt dat het gezin als zeer armlastig 
wordt gezien.30 Het stel bespreekt ongetwijfeld wel eens 
of ze niet beter naar Gouda of elders kunnen vertrekken.

Dorpskerk van Bodegraven (foto auteur)
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Kleiweg 79-81. Woonhuis van Anna’s moeder Alida de Bruijn na haar 
terugkeer in Gouda 1772 tot haar dood in 1788 (foto auteur)

Tweede terugkeer

Het overlijden van Anna’s moeder Alida de Bruijn in 
februari 1788 31 vormt wellicht het laatste duwtje dat 
Maarten en Anna doet besluiten hun geluk in Gouda te 
beproeven. Anna heeft als geboren Goudse een voor-
sprong want ze beschikt nog over het Goudse document 
uit 1778. De armoede in de stad en de behoeftige om-
standigheden van het gezin maken de regenten echter 
huiverig om hun toezegging onvoorwaardelijk gestand te 
doen. Eerst willen zij de verzekering van het armbestuur 
van Bodegraven dat Anna en haar gezin in geval van arm-
lastigheid niet tot last van Gouda zullen komen.32 Nadat 
deze toezegging is gedaan, krijgt zij op 26 april 1788 

31. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke re-
gisters, Begraven 1696-1790, 405.
32. Zie dr. J. Schouten, ‘Anna van Hensbeek (1750-1808) – Een Goud-
se vroedvrouw om U tegen te zeggen’. In Wie waren zij? Een reeks 
van Goudse mannen en vrouwen, die men niet mag vergeten, 129.
33. samh, Admissies voor (tijdelijke) vestiging, 1727 – 1792, AC 80, 
inv.nr. 246/54.
34. Ibidem, inv.nr. 246/16.
35. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke re-
gisters, Lidmaten 1638-1819, ongenummerde pagina beginnend bij 
12 april 1789.
36. samh, Gaardersregisters, Begraven 1766-1805, ongenummerde 
pagina beginnend bij 7 oktober 1791.
37. Dr. J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 
Goude, Bijlagen, onderdeel Stadsvroedvrouwen, Bijlage 2, 611-612.
38. Resolutieboek College der Vroedkunde, 102.

 admissie voor onbepaalde tijd.33 Maarten en Trijntje krij-
gen drie dagen later admissie voor tijdelijke vestiging, 
geldig voor een jaar, een document dat de jaren daarna 
telkens voor een jaar wordt verlengd; dit zal op 5 juli 
1791 voor het laatst gebeuren.34

Het stel betrekt een huurwoning aan de Kattensingel,35 

maar verhuist tussen voorjaar 1789 en najaar 1791 naar 
de Kleiweg, waar Maarten op 27 oktober 1791 overlijdt. 
Anna hoeft geen impost voor het begraven te betalen.36 

Waar ze precies aan de Kleiweg heeft gewoond, valt niet 
te achterhalen. Aangezien het een zo goedkoop mogelijk 
onderkomen moest zijn, er wordt van een laag inkomen 
en een erfenisje geleefd, betreft het óf een etage in de 
binnenstad, óf een kleine woning buiten de stadsmuren, 
waar de Kleiweg in deze jaren nog doorloopt over wat nu 
de Spoorstraat, de Ridder van Catsweg en de Bloemen-
daalseweg heten. Gezien latere ontwikkelingen lijkt de 
laatste optie het waarschijnlijkst, maar zekerheid is er 
zoals gesteld niet.

In 1790 geeft Anna voor het eerst aanwijsbaar blijk 
van interesse voor het vroedvrouwenvak. Zij vraagt de 
stadsvroedvrouwen haar als leerlinge aan te nemen.37  

Wij weten dit omdat ze zich op 3 januari 1791 bij het Col-
lege der Vroedkunde beklaagt over de afwijzingen die ze 
heeft gekregen. En dat terwijl stadsvroedvrouwen vol-
gens artikel 8 van het aanvullende reglement “Rakende 
het ampt der stadsvroedvrouwen” verplicht zijn leerlin-
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zij eerst examen te doen. Artikel 4 van de gewijzigde 
 Ordonnantie en Reglement op de Vroedkunde bepaalt 
dat alleen tot het examen worden toegelaten “wettig 
getrouwden of weduwen, van de protestantsche religie, 
staande te goeder naam en faam bekent, die behoorlijk 
konnen lesen en schrijven en welke tevooren in de vroed-
kunde zijn onderweesen. Dewelke moeten zijn gebooren 
burgeressen of hun burgerregt verkreegen hebbende, 

gen aan te nemen. Maar als zij een oproep krijgt om voor 
het college te verschijnen en haar klacht te uiten in aan-
wezigheid der stadsvroedvrouwen, komt ze niet opda-
gen.38 Waarom ze niet verschijnt, is onduidelijk. Wellicht 
heeft ze weinig vertrouwen in de goede afloop of wil ze 
de verhouding met haar mogelijk toekomstige collega’s 
niet op scherp zetten.

Als Anna in Gouda vroedvrouw wil worden, dient 

Anna van Hensbeeks handtekening op de overlijdensaangifte van haar man Maarten van der Piek, gedaan op 27 oktober 1791, is de enige tekst van haar 
hand die ons anno 2018 is overgeleverd (samh)
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met een wettig geadmitteerde vroedvrouw meede heb-
ben gegaan bij baarende vrouwen den tijd van twee jaar-
en en onder opsigt van derselver leermeesteresse zelve 
ten minsten zes kinderen gehaald hebben, en omtrent 
moeder en kind alles verrigten, wat vereischt word.”39 

Eerdere ervaring in Bodegraven of elders telt niet. Ar-
tikel 9 stelt het duidelijk: “Geen acten, buyten de stad 
verleent, sullen hier te baat komen, dog sullen vroed-
vrouwen, van elders komende, opnieuws moeten wor-
den geëxamineert en bij [= door] heeren Burgemeesteren 
geadmitteert.”40 Eerdere slechte ervaringen hebben de 
leden van het College der Vroedkunde namelijk geleerd, 
dat sommige vrouwen die elders het vak van vroedvrouw 
zeiden te hebben beoefend, niet de geringste kennis van 
het vak bezaten. Dit had zelfs gegolden voor vrouwen 
die een attestatie van een gerespecteerd professor in de 
geneeskunde bij zich hadden.41 

In de loop van 1791 gaat Anna’s zieke echtgenoot snel 
achteruit. Anna besluit daarom in het derde kwartaal dat 
jaar een nieuwe poging te wagen. Ze wendt zich tot dé 
autoriteit in Gouda wat de verloskunde betreft: dokter 
Cornelis Bleuland. Deze heeft zich in de verloskunde 
gespecialiseerd en in januari 1760 het Goudse examen 
in de vroedkunde met goed gevolg afgelegd. Hierdoor 
is hij onder meer tot stadsvroedmeester en praeses [= 
voorzitter] van het College der Vroedkunde benoemd. 
Cornelis is overigens de oom van de later nog beroem-
dere stadsdokter, hoogleraar, rector magnificus en ge-
neesheer van de koning, doctor Jan Bleuland (1756-1838) 
naar wie het Bleulandziekenhuis (thans het Groene Hart 
Ziekenhuis), de Bleulandweg en het Bleulandpad zijn 
vernoemd. 

Tot haar geluk verklaart deze ervaren man zich bereid 
haar als leerlinge aan te nemen. Geld zal ze de komende 
twee jaar nauwelijks verdienen, maar ze hoopt dat een 
leerlinge van de stadsvroedmeester na voltooiing van de 
voorgeschreven termijn van twee jaar niet van het exa-
men zal worden geweerd. Waarschijnlijk sterkt dokter 
Bleuland haar in die gedachte. Hij is waarschijnlijk blij 
een naar het schijnt enigszins ervaren en in elk geval zeer 
gemotiveerde leerling-vroedvrouw onder zijn hoede te 
krijgen. Wellicht belooft hij haar te zijner tijd zijn ge-

wicht als praeses van het College der Vroedkunde voor 
haar in de schaal te zullen werpen. Hoe het ook zij, Anna 
zet eind 1791 op 41-jarige leeftijd onder de hoede van 
dokter Cornelis Bleuland haar eerste gedocumenteerde 
stappen op het terrein van de verloskunde.

Vroedvrouw of stadsvroedvrouw?

Twee jaar van leren en werken verstrijken. Op 21 oktober 
1793 presenteert ze zich bij het College der Vroedkunde 
met het verzoek tot het examen te worden toegelaten. 
Ze erkent dat ze niet als leerlinge bij een geadmitteerde 
vroedvrouw is ingeschreven, maar voert praktijkervaring 
in Bodegraven en haar opleiding bij dokter Bleuland aan. 
Het college acht zichzelf niet bevoegd om over deze af-
wijking van de voorschriften te beslissen en verwijst haar 
naar de “heeren burgemeesteren”.42 Anna richt nu een 
verzoek aan de burgemeesters, waarin ze tevens een 
leerperiode onder stadsvroedvrouw Rachel van der Hiel 
aanvoert. Dit is opmerkelijk, want noch in 1772-1776 
noch in 1784 (Van der Hiels jaar van overlijden) staat ze 
als leerlinge van Van der Hiel ingeschreven.43 

Uiteraard nemen de burgemeesters zo’n besluit niet 
zonder advies van het College der Vroedkunde. Hun 
verzoek wordt op 2 december door genoemd college 
besproken, en besloten wordt dr. Verboom en dr. Bleu-
land namens het college met een positief advies naar de 
burgemeesterskamer te sturen.44 Na enige beraadslaging 
besluiten de burgemeesters Anna enkele dagen later dis-
pensatie te verlenen van artikel 4 oftewel de leerlingen-
eis en haar tot het examen toe te laten, overwegende 
dat, zij “in effecte [= feitelijk] aan de intentie van het 
bovengenoemde gereguleerde voldaan hebbende”.45 

De hele procedure neemt uiteindelijk nog geen drie 
maanden in beslag. Op 10 januari 1794 kan zij het exa-
men afleggen. Tijdens dit examen wordt ze een uur lang 
ondervraagd over de vrouwelijke anatomie, kenmerken 
van de zwangerschap en de natuurlijke verlossing, en 
een uur lang over de onnatuurlijke bevalling, verzorging 
van moeder en kind na de geboorte en het toedienen 
van een klysma.46 Anna slaagt voor haar examen, waarbij 
het ongetwijfeld helpt dat haar mentor Cornelis Bleuland 
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39. Aangehaald in dr. J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de 
stede van der Goude, onderdeel Vroedvrouwen, Bijlage 3, 612.
40. Ibidem.
41. Ibidem, 359.
42. Resolutieboek College der Vroedkunde, folio 102.
43. Ibidem, folio 87v-90.
44. Ibidem, folio 102.
45. Ibidem, folio 103.
46. C. Gaemers, ‘Stadsvroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’. In De 
Schatkamer 16-2, 38.
47. Dr. J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 
Goude, Bijlagen, onderdeel Stadsvroedvrouwen, Bijlage 4, 614.
48. Resolutieboek College der Vroedkunde, folio 103-103v.
49. Zie J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 
Goude, 368, overgenomen in dr. C.J. Matthijs, De takken van de dorre 
boom – Genealogie van de Goudse familie Van Hensbee(c)k, 59; 
in dr. J. Schouten, ‘Anna van Hensbeek (1750-1808) – Een Goudse 
vroedvrouw om U tegen te zeggen’. In Wie waren zij? Een reeks van 
Goudse mannen en vrouwen, die men niet mag vergeten, 132; in dr. 
J.G.W.F. Bik, ‘Anna van Hensbeek, stadsvroedvrouw’. In Tidinge van 
Die Goude, jaargang 6, nummer 4 (oktober1988), 87; en C. Gaemers, 
‘Stadsvroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’. In De Schatkamer 16-2, 
45 (tabel).
50. Zie C. Gaemers, ‘Stadsvroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’. In De 
Schatkamer 16-2, 45 (tabel).
51. J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der Gou-
de, onderdeel Stadsvroedvrouwen, Bijlage 2, 611.

hoofdexaminator is. Korte tijd daarna mag zij de Eed 
van de Vroedvrouwen afleggen die sinds 4 januari 1777 
geldt, alvorens haar akte in ontvangst te nemen:

“Dat beloove en zweere ik, vroedvrouwe, dat ik tot 
dienst, voordeel en gezondheid van de vrouwen, daar 
ik bij verzogt zal worden, alle mijne wetenschap naar 
mijn uiterste vermogen zal aanwenden en alle onheilen 
tragten te verhoeden. 
Dat ik nimmermeer door beede, winst ofte gaave eenige 
zwangere vrouw iets zal ingeeven ofte andere middelen 
zal gebruiken, dat een misdragt ofte kwaad zal mogen 
veroorzaken, maar alles ten besten raaden.
Beloove en zweere mede, dat ik alle ongetrouwde vrou-
wen, in de uiterste nood zijnde van baaren, met eede 
zal doen verklaaren wie de vader van de vrugt is. Ende 
’t selve gedaan sijnde, daadelijk na de verlossing zulks 
den Officier zal bekend maken.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” 47

 

Na het afleggen van deze eed ontvangt zij haar “acte van 
admissie” die zij op 5 februari 1794 aan de leden van het 
College der Vroedkunde toont. Hiermee is zij gerechtigd 
op Gouds grondgebied een praktijk als vroedvrouw te 
openen. In de notulen van de vergadering van genoemd 
college vinden we op deze datum namelijk de volgende 
beknopte aantekening:

“Anna Hensbeek, Wed. wijl. Maart. van der Pike, heeft 
haaren acte van admissie [= toelating] vertoont tot den 
oeffening der verloskunde binnen dezen Stadt bij [= 
door] HH. Burg aan haar verleend, mits zich in alles re-
guleerende naar het reglt. op den vroedk. – verder buy-
ten het gewoone, niets van aanbelang voorgevallen.” 48 

In tegenstelling tot wat in de literatuur tot nu toe is 
geschreven,49 is zij dus niet aangesteld als stadsvroed-
vrouw, noch in zijn algemeenheid, noch specifiek voor 
het vierde kwartier. Dat laatste zou sowieso om twee re-
denen niet mogelijk zijn geweest. Ten eerste zijn er op 5 
februari 1796 al vier stadsvroedvrouwen: Catharina van 
Eijbergen, Johanna Borsteeg, Antje Nagel en Willemijn-
tje van der Schel.50 Alleen een eventuele aanstelling tot 
vijfde stadsvroedvrouw, voor de buitenwijken, zou daar-
om eventueel een optie kunnen zijn (zie hieronder). Ten 
tweede wordt een stadsvroedvrouw niet benoemd voor 
een specifiek kwartier maar als “laatste op de lijst”, die 
het kwartier krijgt toegewezen dat de reeds in functie 
zijnde stadsvroedvrouwen niet hebben gekozen. 

Artikel 2 van de speciale bepalingen “Rakende het 
ampt der stadsvroedvrouwen” 51 bepaalt namelijk dat 
iedere stadsvroedvrouw een kwartier moet bedienen en 
wel “soodat de oudste in rang de voorkeur sal hebben, 
wat quartier zij sal bedienen en soo de tweede en de 
derde vervolgens; sullende de vijfde of jongste vroed-
vrouw de buytenstad bedienen en ingevalle het getal 
van de vijf vroedvrouwen na het overlijden of verlaten 
van één van dezelve van de stad, mogte werden geredu-
ceert tot op vier, dat alsdan de buytenstad zal verdeelt 
worden onder de vier vroedvrouwen, …” De stadsvroed-
vrouw met de meeste dienstjaren mag dus als eerste een 
kwartier uitkiezen, ze krijgt niet automatisch het eerste 
kwartier. De laatst aangestelde moet het kwartier nemen 
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zijn geweest. Ten eerste heeft zij net examen gedaan en 
dus praktisch geen ervaring. En ten tweede is er op dat 
moment in Gouda nog nooit een vijfde stadsvroedvrouw 
aangesteld (en dat zal ook nadien nooit gebeuren). 

Haar aanstelling tot stadsvroedvrouw begin 1794 is 
dus fictie. Wel is Anna “geadmitteerd vroedvrouw” ge-
worden. Dit betekent dat zij in Gouda als kleine zelf-
standige de verloskunde mag beoefenen. Anna laat dus 
een uithangbord in ruitvorm maken en bevestigt dit met 
een metalen stang aan de gevel van haar woning aan de 
(verlengde) Kleiweg. Vrijwel zeker laat ze de tekst “Anna 
van Hensbeek, VroedVrouw” erop aanbrengen. Iedere 
voorbijganger weet hierdoor voortaan dat in haar huis 
een erkende verloskundige woont, die echter geen ei-
gen kwartier heeft en geen openbaar ambt vervult. Zij 
mag alleen zwangere vrouwen helpen die niet tot de 
categorie “arme en onvermogende” vrouwen behoren, 
vrouwen die haar diensten kunnen betalen. En dat gaat 
zij dan ook doen.

Over hoe het Anna van Hensbeek verder vergaat, over 
de feiten en vooral ook de fictie, kunt u lezen in het 
tweede deel van dit artikel, dat u in een volgende editie 
van de Tidinge aantreft.

dat de drie anderen niet hebben gekozen, en dat hoeft 
niet het vierde kwartier te zijn. 

Dat Anna bij deze gelegenheid ook niet als vijfde 
stadsvroedvrouw is aangesteld, moge blijken uit een 
vergelijking met een tekst uit hetzelfde resolutieboek, 
maar dan betrekking hebbend op de “Ordinaire verga-
dering, Gehouden op Maandag den 5 dec. [1796]”. Hier 
lezen wij onder meer het volgende:

“Anna Sibbes heeft aan de vergadering vertoond het 
hier onder geinsereerd [= ingevoegd] extract uit de re-
solutiën van het committé civil zijnde van deezen in-
houd:
Extract uit het resolutie boek van het committé civil der 
stad Gouda.
Anna Sibbes, op den 17 Nov 1790 als vroedvrouw bin-
nen deeze stad geadmitteerd, en bij de Municipaliteit 
deezer stad aangesteld zijnde tot stadsvroedvrouw in 
plaatse van Wilhelmina van der Schel overleden, op een 
tractement van twee hondert Guldens ’s jaars, mits 
zich reguleerende naar de ordonnantie en reglement op 
de vroedkunde binnen deeze stad den 11 october 1756 
geärresteerd en ampliatie van dato 4 Jan. 1777 heeft 
den eed van zuivering in conformité van de resolutie van 
haar Ed: groot mog: in dato 23 jan. 1746, als mede den 
Eed als stadsvroedvrouw in handen van den praesident 
van ’t Committé civil, den burger Arij Mullart afgelegd.
Actum bij ’t Committé civil den 16 Nov: 1796 accordeerd 
met de voorsz: resolutie.
J: D: van der Burch” 52

We zien de vermelding van het openbare ambt stads-
vroedvrouw, de naam van degene die ze opvolgt, het 
jaarsalaris alsmede een tweetal eden die zijn afgelegd: 
de eed van zuivering en de eed als stadsvroedvrouw. 
Ware Anna van Hensbeek op 5 februari 1794 werkelijk 
tot stadsvroedvrouw benoemd, dan hadden we al deze 
elementen in het Resolutieboek teruggevonden om-
dat het om de vervulling van een publieke functie gaat. 
Maar dat is niet gebeurd, waarbij het totaal ontbreken 
van enige verwijzing in de notulen naar het ambt “stads-
vroedvrouw” het veelzeggendst mag heten. Haar aan-
stelling zou overigens in meer dan één opzicht uniek 52. Resolutieboek College der Vroedkunde, 109v.
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het afdelingen van landelijke partijen, soms partijen die 
alleen lokaal actief waren. De sgp (Staatkundig Gerefor-
meerde Partij) is in Gouda de partij die het langst be-
staat, sinds 1918. 

Voor het beschrijven van de ontwikkelingen is een 
verdeling in drie periodes gemaakt. De eerste periode 
loopt vanaf het begin van het algemeen kiesrecht in 1915 
tot aan de Tweede Wereldoorlog. Dit is een logische af-
ronding omdat tijdens de oorlog het democratische pro-
ces uiteraard werd stopgezet. De tweede periode loopt 
vanaf de eerste naoorlogse verkiezingen in 1946 tot aan 
de jaren tachtig. Hiervoor is gekozen omdat vanaf de 
verkiezingen in 1982 de lokale partijen een duidelijke 
nieuwe machtsfactor gingen vormen. De laatste periode 
loopt dan van 1982 tot heden.

De Nederlandse politiek kenmerkte zich door de tijd 
heen door twee fronten: “het front tussen confessiona-
lisme en modernisme en dat tussen arbeid en kapitaal”.2 

De kiezer heeft gesproken 
100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in gouda

Henry Hermsen

Hoe stemden de Goudse burgers de afgelo-
pen honderd jaar? Naar welke partijen ging 
hun voorkeur uit? In dit artikel wordt een 
overzicht gegeven van de ontwikkelingen bij 
de verkiezingen voor de Goudse gemeente-
raad die sinds de invoering van het nieuwe 
kiesstelsel in 1919 gehouden zijn.

In 1919 kon er voor het eerst volgens het algemeen kies-
recht gestemd worden voor de gemeenteraad. Twee jaar 
eerder was de stemplicht uitgebreid. Eerst mochten al-
leen mannen die over een zekere rijkdom beschikten 
stemmen, maar nu werd de stemplicht voor alle man-
nen van 23 jaar en ouder ingevoerd en mochten vrouwen 
verkozen worden. Bovendien werd het meerderheids-
stelsel met districten afgeschaft. Tot die tijd was Neder-
land verdeeld in meerdere districten waarbij degene die 
de meeste stemmen behaalde in dat district verkozen 
was. Voortaan werd er gestemd volgens het systeem van 
evenredige vertegenwoordiging. Dat betekende dat alle 
uitgebrachte stemmen evenredig verdeeld werden over 
alle zetels. In 1919 kregen ook de vrouwen actief stem-
recht, hoewel dat pas in 1920 inging zodat ze niet mee 
konden doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 
1919.

De afgelopen honderd jaar hebben 44 verschillende 
partijen deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen in Gouda.1 Sommige partijen deden slechts één keer 
mee, andere bleven (veel) langer bestaan. Soms waren 

De raadzaal (later de trouwzaal) in het oude stadhuis in 1921 (samh)
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sdap (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) was met 
ongeveer 30% van de stemmen de grootste partij, ge-
volgd door de katholieke rksp (Rooms-Katholieke 
Staatspartij) met ongeveer 25%. De grootste verschei-
denheid aan partijen vinden we vooral binnen de confes-
sionele stroming, en dan met name bij de protestants-
christelijke partijen. 

De linkse stroming

De uitbreiding van het kiesrecht naar alle mannen van 
23 jaar en ouder pakte goed uit voor de socialisten bij 
de verkiezingen in 1919. De sdap behaalde bijna een 
derde van de stemmen en kwam in één keer met 6 ver-
tegenwoordigers in de 21 zetels tellende gemeenteraad. 
De socialisten waren daarmee gelijk de grootste fractie. 
Terwijl de partij nog discussieerde over de vraag of ze nu 
ook een wethouder moest leveren, werd er voor hen be-
sloten want de andere partijen wilden niet samenwerken 
met een sdap-wethouder.3 Ook in de jaren erna bleef de 
sdap met ongeveer 30% van de stemmen de grootste 
partij. In de jaren dertig was de partij met 8 zetels ver-
reweg de grootste fractie in de gemeenteraad. 

Daarbij speelde waarschijnlijk mee dat de sdap nau-
welijks concurrentie had op links. De enige andere linkse 
partij bij de meeste verkiezingen was de Communisti-
sche Partij Holland (vanaf 1935 Communistische Partij 
Nederland – cpn). Deze partij speelde voor de Tweede 

sdap-affiche uit 1919 van Albert Hahn jr. [D.J.Elzinga en G. Voerman, 
Om de stembus, Verkiezingsaffiches 1919-1998, (Groningen 1992)]  

1. Voor de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen is gebruik 
gemaakt van diverse jaargangen van de Goudsche Courant en van 
uitgaven van de Gemeente Gouda.
2. J. van Doorn, ‘Schets van de Nederlandse politieke traditie’, in: J. 
de Beus, J. van Doorn, P. de Rooy, De ideologische driehoek. Neder-
landse politiek in historisch perspectief (2e herziene druk; Amster-
dam 1996), 9-51, aldaar 28.
3. J. Kompagnie (red.), Gouda vooruit! Honderd jaar sociaal-demo-
cratie in Gouda 1896 – 1996. Een gedenkboek (Gouda 1996), 43-45.
4. Goudsche Courant, 20 mei 1919.
5. J. Bosmans, ‘Het maatschappelijk-politieke leven in Nederland 
1918-1940’, in: D.P. Blok e.a. (red.), Algemene Geschiedenis der Ne-
derlanden, deel 14 (Haarlem 1979), 200-252, aldaar 212.
6. M. H. Klijnsma, Om de democratie. De geschiedenis van de 
Vrijzinnig-Democratische Bond, 1901-1946 (Amsterdam 2008), 727.

Per periode zijn de verschillende landelijk opererende 
politieke partijen daarom samengebracht in een aantal 
politieke stromingen: de linkse stroming, de liberale 
stroming en de confessionele stroming. Daarnaast is er 
nog de groep van overige partijen, waarin vooral de loka-
le partijen zijn opgenomen en verder enkele partijen die 
niet duidelijk bij één van de stromingen zijn in te delen.

De situatie voor de Tweede Wereldoorlog

In de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog was er 
sprake van een redelijk stabiele situatie wat betreft de 
zetelverdeling in de gemeenteraad. De socialistische 
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Wereldoorlog een marginale rol in Gouda en wist bij de 
lokale verkiezingen steeds niet meer dan 1 à 2 procent 
van de kiezers te trekken, waardoor ze geen zetels in 
de gemeenteraad kon veroveren. Bij landelijke en pro-
vinciale verkiezingen in de jaren dertig deed de CPN het 
trouwens wel beter in Gouda en verdubbelde het aantal 
stemmers op deze partij. 

In 1935 kreeg de sdap met nog een speler op links te 
maken. Voor het eerst deed de Revolutionair-Socialis-
tische Arbeiderspartij (rsap) mee met de lokale verkie-
zingen en behaalde 2,4% van de stemmen. De vraag is 
waar deze stemmen vandaan kwamen, aangezien ook 
de sdap en de cpn licht wonnen. De liberalen verloren 
stemmen, maar het lijkt me niet waarschijnlijk dat die 
rechtstreeks naar de zeer linkse rsap gingen. Mogelijk 
is het antwoord dat vooral voormalige aanhangers van 
de Vrijzinnig-Democratische Bond (vdb) de voorkeur ga-
ven aan de sdap boven de liberale Vrijheidsbond, terwijl 
tegelijkertijd een deel van de socialistische achterban 
radicaliseerde en zijn stem gaf aan partijen links van de 
sdap.

De liberale stroming

De Goudsche Courant beschreef na de eerste algemene 
verkiezingen in 1919 de “teleurstelling dat de liberale 
groepen er niet in hebben mogen slagen hun aantal ze-
tels hoger dan 4 te brengen”.4 Voorheen waren de li-
beralen de dominante factor in de politiek geweest, 
maar nu moesten zij genoegen nemen met 20% van de 
stemmen. Dit was in overeenstemming met de lande-
lijke trend want ook na de Tweede Kamerverkiezingen 
van 1918 hadden de liberalen flink moeten inleveren.5 In 
Gouda werden de liberalen, verenigd in de Liberale Unie, 
de derde partij. De sociaal-liberalen van de vdb hadden 
ook aan de verkiezingen meegedaan maar zij haalden 
nog geen 2% van de stemmen, waarmee ze geen zetel 
veroverden.

In de jaren daarna zakte de liberale stroming geleide-
lijk naar zo’n 15% van de stemmen. Binnen deze stro-
ming was er bovendien vaak sprake van verdeeldheid. De 
meerderheid van de liberalen had zich vanaf 1921 ver-

enigd in de Liberale Staatspartij (lsp) onder de naam De 
Vrijheidsbond. Maar daarnaast bleef de vdb bestaan en 
kwam er vanaf 1927 een lokale liberale partij, de Econo-
mische Groep voor Gemeentebelangen (later kortweg de 
Economische Groep). 

De VDB werd in Gouda nooit een belangrijke partij. 
Alleen in 1923 wist ze op eigen kracht een zetel te ver-
overen. Daarmee deed deze partij het in Gouda duidelijk 
slechter dan bij landelijke verkiezingen waarbij vaak 6 à 
7 zetels in de Tweede Kamer behaald werden. Maar zij 
vond haar aanhang vooral in de grotere steden zoals Rot-
terdam en Den Haag.6 In 1935 vormde de partij samen 
met de Vrijheidsbond één lijst onder de naam Vrijzinnige 
Groep, overigens zonder dat dit tot een toename van de 
aanhang leidde. In 1939 kantelde het beeld. De Econo-
mische Groep verloor een groot deel van zijn aanhang. 
Dit kwam ten goede aan de gezamenlijke lijst Vrijzinnige 
Groep die op een totaal van 3 zetels kwam, waarvan er 
een werd ingenomen door een vdb’er.

De confessionele stroming

De confessionele stroming vormde verreweg de groot-
ste stroming binnen de Goudse politiek vóór de Tweede 
Wereldoorlog. Bij elke verkiezing voor de gemeenteraad 
ging ongeveer de helft van de stemmen naar de confes-
sionelen. Maar zij vormden een bontgekleurd gezelschap 
met enerzijds de katholieken en anderzijds diverse pro-
testantse partijen.

De katholieken waren verenigd in de Rooms-Katholie-
ke Staatspartij (rksp), de grootste partij binnen de con-
fessionele stroming. Ze waren tot de Tweede Wereldoor-
log goed voor ongeveer een kwart van de stemmen en 
behaalden hiermee 5 zetels in de gemeenteraad. Zij had-
den nauwelijks te maken met concurrerende partijen. Al-
leen in 1935 deed er een rivaliserende katholieke partij 
mee aan de verkiezingen, de Katholiek Democratische 
Partij. Zij wist echter geen zetel te veroveren.

Het protestants-christelijke deel van de confessionele 
stroming was ongeveer even groot als het katholieke 
deel, maar de stemmen werden over veel meer partijen 
verdeeld. In 1927 deden er zelfs 5 protestants-christe-
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lijke partijen mee, waarbij de Anti-Revolutionaire Partij 
(arp) ook nog eens uitkwam met twee, niet verbonden 
lijsten. 

De arp was de grootste protestants-christelijke partij. 
Op eigen kracht haalde de partij zo’n 13% van de stem-
men. In de jaren dertig vormde zij samen met de chu 
(Christelijk Historische Unie) één lijst onder de naam 
Protestants-Christelijke Groep. Dit kwam hun slagkracht 
duidelijk ten goede want samen werden ze bijna net zo 
groot als de rksp en behaalden ook 5 zetels in de raad.

De Christelijk Sociale Partij, een protestants-chris-
telijke partij die links georiënteerd was en later opging 
in de links-pacifistische Christelijk Democratische Unie 
(chu), wist meestal zo’n 3% van de stemmen te verwer-
ven, waarmee geen zetel veroverd werd. Alleen in 1923 
sleepte ze een uitzonderlijk goede uitslag van ruim 6% 
binnen en behaalde hiermee een zetel in de raad.

De sgp (Staatkundig Gereformeerde Partij) deed vanaf 

1923 mee aan de verkiezingen. De aanhang was vóór de 
Tweede Wereldoorlog vrij stabiel rond de 3%, waarmee 
deze partij geen zetel wist te bemachtigen in de ge-
meenteraad van Gouda.

De overige partijen

De enige belangrijke lokale partij vóór de Tweede We-
reldoorlog was de Economische Groep (voor Gemeente-
belangen). Volgens de Goudsche Courant waren de leden 
van de Economische Groep voormalige aanhangers van 
de liberale partij, “enkele kamelionitische figuren daar-
gelaten, die in politieken zin de kleuren van den regen-
boog pogen in zich te vereenigen”.7 Vooral begin jaren 
dertig vormde de Economische Groep een belangrijke 
concurrent voor de Vrijheidsbond. De aanhang werd bij-
na gelijkelijk verdeeld en in 1931 werd de Economische 
Groep even groot in zetels. In 1939 verloor de Economi-

rksp, affiche uit 1933 [D.J.Elzinga en G. Voerman, Om de stembus, 
 Verkiezingsaffiches 1919-1998, (Groningen 1992)]

chu affiche uit de periode 1930-1935 (Museum Flehite nr. 1003-731)
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leidde tot de Partij van de Arbeid, de katholieken vorm-
den zich om tot een Volkspartij en de liberalen stelden 
de zojuist verworven Vrijheid centraal in hun naam. In de 
jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw zien 
we dat de linkse partijen eerst veel invloed winnen en 
geleidelijk weer verliezen, de liberalen een steeds be-
langrijker rol gaan spelen en de confessionelen steeds 
meer terrein inleveren.

Vanaf 1970 is de stemplicht afgeschaft. Dit gaf een 
grote teruggang in de aantallen kiezers. In 1970 besloten 
bijna 9700 kiezers hun stem niet uit te brengen, waar-
mee ze feitelijk de grootste partij waren. Kiezers van alle 
richtingen bleven weg van het stemhokje, zodat het voor 
de onderlinge verhoudingen niet veel verschil maakte. 
De christelijke partijen leken het minst last te hebben 
van de afschaffing van de kiesplicht. De leeftijd waarop 
mensen mochten stemmen werd in 1963 verlaagd naar 21 
jaar en vervolgens in 1972 naar 18 jaar.

De linkse stroming

De PvdA (Partij van de Arbeid) moest de Doorbraak-ge-
dachte vormgeven; het idee dat in de oorlog ontstaan 
was dat de oude scheidslijnen doorbroken moesten 
worden en het Nederlandse volk als een eenheid moest 
optreden. In de PvdA gingen de vdb, de chu en de sdap 
op, maar zij was vooral een voortzetting van deze laatste 
partij, ook omdat de symbolen van deze partij werden 
overgenomen.

De PvdA was in eerste instantie geen groot succes, 
zowel landelijk als in Gouda.10 De partij haalde bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in 1946 een lager percentage 
van de stemmen dan de sdap bij de laatste vooroorlogse 
verkiezingen. Voor dit tegenvallende resultaat zijn diver-
se oorzaken aan te wijzen. De Doorbraak-gedachte bleek 
na het wegvallen van de gemeenschappelijke vijand toch 
minder prominent dan verwacht. De communisten had-
den met hun aandeel in het verzet landelijk veel krediet 
opgebouwd en konden dat bij de eerste naoorlogse ver-
kiezingen verzilveren (waarover straks meer). Dit zal voor 
een deel ten koste van de PvdA zijn gegaan. Bovendien 
hadden de katholieken van de bisschoppen te horen ge-

Burgemeester James in de raadzaal in 1938 (samh)

sche Groep een groot deel van haar aanhang en kwam 
niet terug in de raad.

De nsb (Nationaal-Socialistische Beweging) had het 
in Gouda goed gedaan bij de provinciale verkiezingen in 
1935. Bijna 8% van de kiezers stemde op deze nieuwe 
partij. Maar door een slechte organisatie en lakse ka-
derleden kwam het niet tot deelname aan de gemeente-
raadsverkiezingen.8

Tot slot was er de Neutrale Werkloozen Groep die al-
leen in 1935 meedeed. Over deze groep is geen verdere 
informatie gevonden. Waarschijnlijk was deze groep 
links georiënteerd, blijkens het commentaar in de Goud-
sche Courant dat de 67 behaalde stemmen ten koste wa-
ren gegaan van de sdap.9

Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot de jaren tachtig

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen vertrouwde namen 
van politieke partijen niet terug: de uit de oorlog stam-
mende Doorbraak-gedachte – waarover straks meer – 

7. Goudsche Courant, 24-05-1927.
8. R. van der Wal, ‘Sterke overheid en mondige burger’, in: P.H.A.M. 
Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hil-
versum 2002), 556-585, aldaar 572-573.
9. Goudsche Courant, 27-06-1935.
10. P.J. Oud, Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormge-
ving in Nederland 1840-1940 (9e herziene druk; Assen 1987), 326.
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zodat de verkiezingswinst mogelijk meer een gevolg van 
het landelijke beeld was. De communisten wisten hun 
succes een aantal jaren redelijk vast te houden door hun 
actieve opstelling in de raad. 14 Waarschijnlijk mede door 
de internationale ontwikkelingen in de jaren vijftig (de 
Koude Oorlog, Sovjet-inval in Hongarije in 1956) brok-
kelde de steun voor deze partij echter steeds verder af. 
Begin jaren zestig wisten de communisten nog slechts 

kregen dat ze op de nieuwe Katholieke Volkspartij (kvp) 
moesten stemmen. Dit zal ongetwijfeld katholieke arbei-
ders ervan weerhouden hebben hun stem op de PvdA uit 
te brengen.

Voor een deel kwam het tegenvallende resultaat van 
de PvdA in 1946 ook door een echt lokale kwestie. De 
sdap-wethouder Sanders was tijdens de oorlogsjaren 
nog lang in functie gebleven. Hij had in 1941 zijn ont-
slag aangeboden (samen met de liberaal De Witt Wijnen), 
maar nsb-burgemeester Liera had geweigerd dit te aan-
vaarden.11 Sanders had, nadat hij tevergeefs zijn ontslag 
als wethouder had ingediend, besloten aan te blijven. Hij 
dacht in die positie meer te kunnen bereiken voor ‘de 
mensen’. Bovendien waren er, volgens zijn kleinzoon, 
‘consequenties’ geweest voor zijn gezin als hij was ge-
stopt. Sanders had tijdens een gesprek met de sdap- 
leiding in 1944 toegezegd na de bevrijding een stap terug 
te doen. De sdap stond op het standpunt dat iemand die 
als wethouder was aangebleven, na de oorlog niet te-
rug kon keren in de politiek. Sanders had nog tevergeefs 
een beroep gedaan op de Ereraad voor de zuivering van 
politieke gezagsdragers. Tijdens de verkiezingen in 1946 
kwam Sanders met een eigen lijst; daarmee haalde hij 
450 stemmen (ruim 2%), niet genoeg voor een plek in de 
raad. Maar deze stemmen zijn waarschijnlijk ten koste 
gegaan van de PvdA.

Bij de volgende verkiezingen wist de PvdA wel steeds 
winst te boeken. Het beste resultaat haalde de partij in 
1962 toen ze bijna 40% van de stemmen wist te behalen. 
Daarna bleef de PvdA weer vaker steken rond een derde 
van de stemmen, gelijk aan het vooroorlogse resultaat 
van de sdap.

Voor de Tweede Wereldoorlog speelde de cpn, zoals 
vermeld, een marginale rol in Gouda. Dat veranderde 
in de eerste jaren na de oorlog. In 1946 behaalde ze 
meer dan 12% van de stemmen, goed voor drie zetels.
Het paste in de landelijke trend want bij de verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer gingen de communisten van 
3 naar 10 zetels.12 Dit was ongetwijfeld een beloning voor 
hun aandeel in het verzet tijdens de oorlog. Hoewel er 
ook in Gouda communisten actief waren in het verzet 
is het moeilijk te achterhalen hoe groot hun rol was,13  

Progressief Gouda (samh inv.nr. 443_37)

11. H. Sanders, ‘Willem Sanders: voetbalvoorzitter, wethouder, vak-
bondsman en sociaal-democraat uit roeping. Zijn leven in vogel-
vlucht’,  Tidinge van die Goude 26 (april 2008), 57-64, aldaar 62.
12. Oud, Honderd jaren, 326.
13. H. Hermsen, Macht en moraal in Gouda. Een onderzoek naar de 
strijd tussen herstel en vernieuwing in politieke en morele kwesties 
in Gouda, 1945-1946. (Doctoraalscriptie Universiteit van Amster-
dam, 1991).
14. Van der Wal, Sterke overheid, 579.
15. Oud, Honderd jaren, 333.
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herpakt. In navolging van vdb-leider Oud hadden veel 
voormalige vdb-leden de PvdA weer verlaten. 15 Samen 
met de PvdV hadden zij een nieuwe partij gevormd, 
de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (vvd). Deze 
partij haalde tot begin jaren zeventig zo’n 10% van de 
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda, 
waarmee ze dus nog niet het vooroorlogse resultaat wist 
te benaderen. Een uitzondering vormde 1958 toen de 
vvd ruim 14% van de stemmen wist te behalen. Daarmee 
verdubbelde de fractie van 2 naar 4 zetels omdat er in 
dat jaar net een uitbreiding van de raad naar 23 zetels 
plaatsvond en de vvd beslag legde op beide nieuwe ze-
tels.

In het begin van de jaren zeventig groeide het aantal 
liberale stemmers ineens uitbundig naar ruim 18%, een 
resultaat dat sinds 1919 niet meer was behaald. De toe-
name van liberale kiezers lijkt vooral te maken te heb-
ben met de ontzuiling. De confessionele partijen, en dan 
vooral de katholieken, verloren gestaag kiezers. De ker-
kelijke leiders hadden niet langer invloed op alle aspec-
ten van het leven. De liberale stroming bleef ook in de 
volgende verkiezingen steeds groeien.

De opkomst van de sociaal-liberale Democraten ’66 
(D’66, later D66) ging in eerste instantie niet ten koste 
van de vvd. D66 deed in 1970 voor het eerst mee aan 
de lokale verkiezingen en won direct 2 zetels. Overigens 
had de partij minder kiezers weten te trekken dan bij 
voorafgaande Kamer- en Statenverkiezingen. Vier jaar 
later deed D66 niet mee aan de raadsverkiezingen, maar 
in 1978 kwam zij weer sterk terug met bijna 8% van de 
stemmen, waarmee ze wederom 2 zetels veroverde. De 
liberale stroming behaalde hiermee het beste resultaat 
tot dan toe, bijna 25% van de stemmen.

De confessionele stroming

In 1946 deden er slechts twee confessionele lijsten mee 
aan de raadsverkiezingen. De katholieken hadden zich 
verzameld onder de banier van de Katholieke Volkspartij 
(kvp). De protestants-christelijke partijen kwamen met 
één lijst, weer onder de naam Protestants-Christelijke 
Groep, waarbij zich nu ook de sgp had aangesloten. De 

2% van de kiezers te trekken en verloren ze hun zetel in 
de gemeenteraad; daarmee waren ze terug op het niveau 
dat ze vóór de oorlog bereikten.

In de jaren zestig kwam er voor de PvdA nog een con-
current op links bij, de psp (Pacifistisch-Socialistische 
Partij). De partij kwam eind jaren vijftig voort uit de vre-
desbeweging en veel leden van de PvdA en cpn sloten 
zich erbij aan. De psp maakte een snelle opmars door en 
kwam in 1962 met bijna 4% van de stemmen gelijk met 
1 zetel in de raad. Vier jaar later wist de partij met 5,5% 
nog iets beter te scoren (het bleef wel bij 1 zetel). Daarna 
liep de aanhang snel terug. Bij de verkiezingen in 1978 
deed de partij niet meer zelfstandig mee maar vormde 
een combinatie met de confessionele ppr (Politieke Par-
tij Radikalen, zie hieronder).

De liberale stroming

Na de oorlog ging het in eerste instantie niet goed met 
de liberalen. Een deel van de liberalen (vdb) was naar 
de nieuw opgerichte PvdA gegaan. De restanten van de 
Liberale Staatspartij vormden de Partij van de Vrijheid 
(PvdV). Deze nieuwe liberale partij wist in 1946 nog maar 
7% van de stemmen te halen, een absoluut dieptepunt. 

Vier jaar later hadden de liberalen zich enigszins 

D66 (samh inv. nr. 443_22)
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gpv (samh inv. nr. 443_26)

In 1978 deden de kvp, arp en chu in Gouda voor het 
eerst gezamenlijk mee aan de verkiezingen onder de vlag 
van het Christen-Democratisch Appèl (cda). De vorming 
van het cda was mogelijk geworden, omdat sinds eind 
jaren vijftig de ideologische opvattingen van de partijen 
waren veranderd en oude dogma’s werden losgelaten. 
Dit proces werd versneld door de electorale verliezen in 
de jaren zestig en zeventig.16 De vorming van de nieuwe 
partij leidde tot een bescheiden succes; het cda haalde 
1 zetel meer binnen dan voorheen de kvp en de gecom-
bineerde arp-chu fractie samen.

De overige partijen

Afgezien van de lijst-Sanders in 1946 die hierboven werd 
besproken, deden er in deze periode in Gouda lange 
tijd geen andere partijen mee dan bekende landelijke 
partijen. Maar in 1966 kwam er plotseling een vreemde 
eend in de bijt. De Boerenpartij wist in één keer 2 zetels 
in de Goudse gemeenteraad te verwerven. De landelijk 

protestants-christelijke lijst werd net iets groter (25%) 
dan de katholieke (22%). Net als voor de oorlog wisten 
de confessionele partijen dus gezamenlijk weer bijna de 
helft van de stemmen te trekken. Geleidelijk aan werd 
hun aandeel echter steeds kleiner; eind jaren zeventig 
was dit gezakt naar 40%.

In de jaren vijftig en zestig wisten de katholieken wel-
iswaar steeds meer stemmen te verwerven, maar het 
procentuele aandeel van de katholieken nam in die-
zelfde periode af door de groei van de bevolking. Na de 
afsplitsing van de ppr (Politieke Partij Radikalen) ging dit 
proces versneld door, zodat de kvp in 1974 nog slechts 
12% van de kiezers achter zich wist te krijgen. In 1968 
was de ppr met twee zetels uit de gemeentelijke kvp-
fractie gestapt, maar bij de verkiezingen in 1970 wist de 
partij slechts 1 zetel te veroveren. In 1978 vormde de ppr 
samen met de psp een gecombineerde lijst, maar ze be-
haalden nog geen 5% van de stemmen; minder dan zij 
als zelfstandige partijen hadden behaald. 

Eén keer was er overeenstemming in de protestants-
christelijke gelederen. In 1946 kwamen de toenmalige 
christelijke partijen (arp, chu, sgp) met één lijst. Daarna 
besloot de chu het weer alleen te proberen en wist ja-
renlang een vrij stabiele aanhang van zo’n 7 à 8 procent 
van de kiezers achter zich te krijgen. 

Begin jaren zestig maakte de sgp zich los uit het ver-
band met de arp en wist voor het eerst op eigen kracht 
een zetel te veroveren. In de jaren daarna wist de partij 
bij iedere verkiezing iets te groeien. Als ze in 1978 een 
gecombineerde lijst gaan voeren met de gpv (Gerefor-
meerd Politiek Verbond) weten ze zelfs een tweede zetel 
binnen te halen. De gpv wilde bij het bedrijven van poli-
tiek duidelijk uitgaan van de geboden van de bijbel. De 
gpv was eind jaren vijftig deel gaan nemen aan de lokale 
politiek in Gouda, maar wist nooit meer dan 1% van de 
kiezers te trekken. Maar door de combinatie met de sgp 
leidde dit dus wel tot zetelwinst.

Voor de arp pakte de ontkerkelijking nog slechter uit 
dan voor de kvp. Van ruim 20% in 1949 zakte de partij 
naar minder dan 10% in 1966. In de jaren zeventig vorm-
de de arp weer een gecombineerde lijst met de chu, 
maar ook dat kon de achteruitgang niet stoppen. 
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de jaren tachtig kwamen er nieuwe verhoudingen in de 
raad. Geleidelijk aan werden de lokale partijen steeds 
sterker. Bij de laatste twee verkiezingen wisten zij bijna 
20% van de kiezers te trekken.

Opmerkelijk in deze periode is verder dat de liberale 
stroming een belangrijke factor bleef, de linkse stroming 
in het nieuwe millennium fors moest inleveren, terwijl 
ook de confessionele stroming steeds terrein bleef ver-
liezen.

De Goudse gemeenteraad werd in twee stappen uit-
gebreid: via 33 zetels in 1986 naar 35 zetels sinds 1998. 
Vooral in het nieuwe millennium nam bovendien ook het 
aantal fracties toe; van zeven in de jaren tachtig en ne-
gentig naar elf na de laatste verkiezingen.

De linkse stroming

De grootste partij op links bleef de PvdA. Maar deze 
partij bereikte niet meer de aantallen kiezers die zij in 
de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog achter 
zich wist te krijgen, met uitzondering van 1986. Dat jaar 
behaalde de PvdA ruim 36% van de stemmen en werd 
met 13 zetels verreweg de grootste partij in de gemeen-
teraad. De grote winst van de partij werd vooral gezien 
als een uitvloeisel van landelijke ontwikkelingen (protest 
tegen de bezuinigingen van het kabinet-Lubbers I) en 
van het feit dat voor het eerst stadsgenoten van buiten-
landse afkomst mochten stemmen.17

De verkiezingen van 1986 vormden echter een duide-
lijke uitzondering. Tijdens de andere verkiezingen kwam 
de PvdA nooit meer op het niveau van ongeveer een 
derde van de stemmen zoals in de voorgaande decennia. 
Geleidelijk aan daalde de aanhang van de PvdA steeds 
verder, vanaf 2000 zelfs tot onder de 20%. Maar ook in 
het nieuwe millennium was er een uitzonderlijk jaar. Bij 
de verkiezingen van 2006 wist de PvdA nog ruim 27% 
van de stemmen te halen. Net als 20 jaar eerder lijkt dat 
samen te hangen met de impopulariteit van het zittende 
kabinet, in dit geval kabinet-Balkenende II met cda, vvd 
en D66, dat net als twintig jaar eerder het kabinet Lub-
bers I bezuinigingen doorvoerde. Bij de laatste verkie-
zingen in 2014 wist de PvdA slechts 12% van de kiezers te 

opererende Boerenpartij was een conservatief-liberale 
partij met een nationalistische inslag die voortkwam uit 
een organisatie van Vrije Boeren. Dat deze partij niet al-
leen boeren aansprak blijkt wel uit het feit dat de twee 
raadsleden in Gouda kleine zelfstandigen waren. Het 
succes van de partij in Gouda zal hebben samengehan-
gen met het landelijke succes onder partijleider Hendrik 
Koekkoek. Ook in de twee volgende verkiezingen voor 
de gemeenteraad deed de Boerenpartij nog mee, maar 
behaalde geen zetel meer.

Van de jaren tachtig tot heden

Met de komst van Gemeentebelangen Gouda (gbg) in 

kvp-affiche uit 1967 (http://www.verkiezingsaffiches.nl)

16. R. Zwart, ‘Ideologie en macht. De christelijke partijen en de vor-
ming van het cda’, in: K. van Kersbergen, P. Lucardie en H-M. ten 
Napel (red.), Geloven in macht: de christen-democratie in Neder-
land (Amsterdam 1993), 23-38, aldaar 36-37.
17. Goudsche Courant, 20 maart 1986.
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de partij zich omgevormd tot een linkse, activistische 
partij. Deze partij wist in Gouda tot nu toe een sterk wis-
selend resultaat te halen tussen de 4 en 7%. Daarmee 
bezette de SP wisselend 1 dan wel 2 zetels in de gemeen-
teraad.

De liberale stroming

De sterke opkomst van de liberale stroming in de jaren 
zeventig zette zich in de daaropvolgende jaren gestaag 
door. Het hoogtepunt werd bereikt bij de verkiezingen 
in 1994 toen de liberalen ruim een derde van de stem-
men haalden. vvd en D66 waren bij die verkiezingen 
ongeveer even groot en behaalden beide 6 zetels in de 
gemeenteraad. 

De vvd bleef het in de jaren tachtig en negentig goed 
doen en wist steeds zo’n 15 tot 20 procent van de kie-
zers voor zich te winnen. Vanaf het nieuwe millennium 
zette een geleidelijke daling in. Bij de laatste verkiezin-
gen in 2014 haalde de vvd slechts 9% van de stemmen; 
het slechtste resultaat sinds de Tweede Wereldoorlog. 
De vvd heeft nu nog 3 zetels en is daarmee de vierde 
partij geworden.

De resultaten van D66 zijn veel wisselvalliger. Bij de 
meeste verkiezingen lag het percentage kiezers rond 7%. 
Maar begin jaren negentig was er een uitschieter. Twee 
verkiezingen op rij wist D66 meer dan 15% van de kiezers 
achter zich te verzamelen en werd zij net zo groot als de 
vvd. Dit ging gelijk op met de landelijke ontwikkelingen 
waarbij de partij na de terugkeer van Hans van Mierlo 
als politiek leider tijdelijk een grote sprong had gemaakt. 
Daarna verflauwde het enthousiasme voor D66 weer. Om 
dan bij de verkiezingen in 2014 plotseling te stijgen naar 
17%, waarmee D66 twee keer zo groot als de vvd en met 
6 zetels de grootste partij in de gemeenteraad werd.

De confessionele stroming

De samenvoeging van de katholieken en protestants-
christelijken onder de vlag van het cda is in Gouda geen 
succes gebleken. In de jaren tachtig groeide de partij 
nog wel iets, maar daarna zette de neergang zich steeds 

trekken. Een voor deze partij dramatisch slechte uitslag, 
waarmee ze de derde partij in de Goudse gemeenteraad 
werd.

De kleine linkse partijen (cpn, psp en de – van oor-
sprong confessionele – ppr) zochten in deze jaren sa-
menwerking om het hoofd boven water te kunnen hou-
den. Nadat de psp eerst een lijstverbinding had gehad 
met de ppr, zocht deze partij het in 1982 in de lijstver-
binding met de cpn. Bij de volgende verkiezingen pre-
senteerden de drie partijen zich als lokale lijst onder de 
naam Progressief Gouda. Vanaf 1990 gingen zij verder 
onder de naam GroenLinks, waarbij in het begin de naam 
nog gecombineerd bleef met Progressief Gouda. Gelei-
delijk aan nam de aanhang van GroenLinks iets toe, tot 
bijna 10% in 2002. Daarna wist de partij steeds minder 
kiezers te trekken; in 2014 6%, het slechtste resultaat 
ooit.

Eind jaren negentig was er een nieuwe concurrent op 
links gekomen, de Socialistische Partij (SP). Deze van 
oorsprong maoïstische partij was in de jaren zeventig 
ontstaan als afsplitsing van de cpn. Geleidelijk aan had 

GroenLinks (samh inv. nr. 443_31)
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christelijke partijen het aantal stemmen steeds toene-
men. In 1998 behaalde de lijstcombinatie ruim 10% van 
de stemmen en veroverde hiermee 4 zetels in de raad. 
Daarna moest de sgp het weer op eigen kracht proberen, 
omdat rpf en gpv in 2000 fuseerden tot de nieuwe par-
tij ChristenUnie. De sgp wist bij volgende verkiezingen 
steeds haar zetel te behouden en groeide bij de laatste 
verkiezingen in 2014 zelfs naar 6%, waarmee een tweede 
zetel werd veroverd.

Opmerkelijk was de opkomst van de ChristenUnie. 
Deze partij deed het bijzonder goed in Gouda. Waar de 
partij landelijk genoegen moest nemen met zo’n 3% 
van de stemmen, haalde ze in Gouda vaak meer dan het 
dubbele. Bij de laatste verkiezingen in 2014 was dit zelfs 
9%, waarmee zij de grootste confessionele fractie in de 
Goudse gemeenteraad is geworden.

De overige partijen

Vanaf de jaren tachtig veranderde er iets met de ove-
rige partijen. Waar voorheen deze partijen wel eens een 
uitschieter vertoonden (Boerenpartij in 1966), bleef het 
toch vooral een marginale aangelegenheid. Er waren 
verkiezingen op rij dat er geen enkele lokale partij mee-
deed. En ook in de recente periode bleven er marginale 
partijen die eenmalig meededen aan verkiezingen en 
niet meer dan 1 à 2% van de stemmen wisten te behalen, 
waarmee zij geen zetel veroverden, zoals De andere Par-
tij in 1982, de Vrije Goudse Stads Partij (vgsp) in 1998 en 
Ouderen Politiek Actief (opa) in 2014.

Maar met de opkomst van de nieuwe lokale partijen 
veranderde het beeld, vooral in het nieuwe millennium. 
De opkomst van Gemeentebelangen Gouda (gbg) in 
1982 choqueerde de gevestigde partijen. gbg, een libe-
rale partij die zijn oorsprong vond in het verzet tegen 
de uitbreidingen in Gouda-Oost, veroverde in één keer 3 
zetels. Weliswaar wist de partij deze uitslag bij volgende 
verkiezingen niet vast te houden, maar bleef wel met 
1 zetel in de raad aanwezig. In 1998 was de partij weer 
terug op 3 zetels. In 2002 behaalde de partij zelfs 14% 
van de stemmen (5 zetels), waarmee ze nauwelijks on-
derdeed voor de gevestigde partijen PvdA, vvd en cda. 

duidelijker in. Waar de oorspronkelijke partijen ooit de 
helft van de kiezers wisten te overtuigen, behaalde het 
cda bij de verkiezingen in 2014 slechts 7,5% van de 
stemmen. Het cda deed het in Gouda altijd beduidend 
minder goed dan landelijk, wat voor een deel misschien 
verklaard kan worden doordat de kleinere christelijke 
partijen in Gouda relatief sterk waren. Het cda wist door 
een lijstverbinding met deze partijen in 2014 nog een 
restzetel binnen te slepen waardoor de partij op 3 zetels 
uitkwam.

In de jaren tachtig en negentig deed de sgp steeds 
mee in een gecombineerde lijst met rpf en gpv. De rpf 
(Reformatorische Politieke Federatie) werd in 1975 op-
gericht uit onvrede met de arp. De partij was in ideolo-
gisch opzicht een conservatieve partij die de christelijke 
leer weer duidelijker naar voren wilde brengen, maar was 
in economisch opzicht een sociale partij.

De lijstcombinatie sgp/rpf/gpv deed het goed in 
Gouda. Terwijl het cda aanhang verloor, zagen de kleine 

De Andere Partij (samh inv. nr. 443_39)
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naar kijken. Ten eerste kunnen we kijken naar de trend 
van winst en verlies over de jaren heen. We kunnen ook 
het percentage stemmen in Gouda vergelijken met de 
landelijke uitslag.

Bij de landelijke uitslagen moeten wel twee kantteke-
ningen worden geplaatst. Ten eerste deden partijen niet 
altijd in alle gemeenten mee met de verkiezingen. Als zij 
in minder gemeenten deelnamen was het landelijke per-
centage stemmen uiteraard ook relatief laag. Ten twee-
de kwamen partijen soms in sommige gemeenten met 
gecombineerde lijsten, terwijl zij in andere gemeenten 
met eigen lijsten kwamen. Vooral bij de christelijke par-
tijen kwam dit veel voor. Ook hierdoor kan de landelijke 
uitslag lager zijn. 

Over het algemeen kwam de trend bij de verkiezin-
gen in Gouda overeen met de landelijke trend. Of we 
nu kijken naar de neergang van linkse partijen als PvdA 
en CPN, de neergang van confessionele partijen als arp, 
kvp en cda, de opkomst en vervolgens afkalving van de 
vvd of naar het meer grillige beloop bij D66, de trend 
in Gouda was gelijk aan de landelijke trend. Er zijn twee 
uitzonderingen. Ten eerste groeide de sgp in Gouda fors 
tot 2002, terwijl zij landelijk rond 2% bleef hangen. Dit 
heeft te maken met de gecombineerde lijst met het gpv. 
Toen deze partij in 2002 opging in de ChristenUnie, viel 
de SGP gelijk een stuk terug (maar bleef in Gouda wel 
groter dan landelijk). De tweede uitzondering zijn de lo-

Daarna kreeg GBG echter weer moeite om kiezers te win-
nen en bij de laatste verkiezingen deed ze niet meer zelf-
standig mee, maar als lijstcombinatie met Gouda Positief 
(zie hieronder).

Vanaf 1998 is er een tweede lokale partij actief, Gou-
da’s 50+ Partij. Deze partij, die de belangen van Gouwe-
naars boven de 50 en Gouwenaars met een beperking 
wil behartigen, is sinds die verkiezingen onafgebroken 
aanwezig in de raad. De partij behaalde haar beste re-
sultaat in 2006 met ruim 8% van de stemmen, goed voor 
3 zetels.

In 2010 kwamen er twee nieuwe partijen overtuigend 
de raad binnen. Zowel Gouda Positief als Trots wisten 3 
zetels te veroveren. Gouda Positief is een lokale partij 
met een liberale inslag die zich als alternatief voor de 
landelijke partijen presenteert. Gouda Positief wist tij-
dens de verkiezingen in 2014 in een lijstcombinatie met 
GBG 5 zetels te veroveren. Hiermee werden ze de twee-
de partij in Gouda.

Trots Gouda is de voortzetting van de lijst Rita Ver-
donk (Trots op Nederland). Deze landelijke politica 
splitste zich af van de vvd, na een verloren machtsstrijd 
met Mark Rutte, en stichtte haar eigen partij. In 2010 
behaalde de partij bij de verkiezingen voor de Goudse 
gemeenteraad 9% van de stemmen (3 zetels), maar ze 
wist dit resultaat niet vast te houden. Na de verkiezingen 
in 2014 keerde de partij niet terug in de gemeenteraad.

In 2014 deed de Partij voor de Dieren (PvdD) voor het 
eerst mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. 
Deze landelijke partij werd in 2002 opgericht en wil 
vooral het dierenwelzijn op de politieke agenda zetten. 
De partij weet zich onder leiding van Marianne Thieme 
steeds duidelijker op de kaart te zetten. De PvdD wist 1 
zetel in de Goudse gemeenteraad te veroveren.

Vergelijking met landelijke uitslagen

Vanaf de verkiezingen in 1946 kunnen we de uitslagen 
van de verkiezingen voor de Goudse gemeenteraad ver-
gelijken met de landelijke uitslagen van de gemeente-
raadsverkiezingen.18 We kunnen hier op twee manieren 

De raadzaal in 1980 (samh)
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Besluit

Als we honderd jaar verkiezingen voor de Goudse ge-
meenteraad overzien, vallen een aantal zaken op. Ten 
eerste is er de halvering van de aanhang van de confes-
sionele partijen. Vooral de traditionele christelijke par-
tijen hebben fors moeten inleveren, met uitzondering 
van de sgp. Nieuwkomer ChristenUnie is inmiddels de 
grootste confessionele partij.

De tweede conclusie is dat ook de linkse partijen fors 
hebben moeten inleveren. Ook hier is het vooral de tra-
ditioneel grootste partij die het slecht doet. Bij de laat-
ste verkiezingen behaalde de PvdA nog maar een derde 
van de stemmen uit haar hoogtijdagen. 

De liberalen zijn daarentegen met een opmars bezig. 
Van de jaren twintig tot de jaren zeventig moesten zij 
genoegen nemen met ongeveer 10% van de stemmen. 
Daarna schoten zij omhoog, met 34% in 1994 als voor-
lopig hoogtepunt. Wel zien we sindsdien dat een be-
langrijk deel van het succes bij D66 ligt, ondanks haar 
wisselende verkiezingsresultaten. De vvd levert steeds 
meer kiezers in.

Opmerkelijk is ook dat de Tweede Wereldoorlog geen 
duidelijke scheidslijn bracht in de politieke verhoudin-
gen, in tegenstelling tot wat mensen toen zelf verwacht-
ten. Weliswaar deden de communisten het goed bij de 
eerste naoorlogse verkiezingen en de liberalen relatief 
slecht; dit bleek een tijdelijk verschijnsel. Bovendien wa-
ren de andere vooroorlogse partijen (onder een andere 
naam) direct weer op hun oude niveau.

De meest opmerkelijke verandering vindt plaats vanaf 
de jaren tachtig. Dan worden de lokale partijen een fac-
tor om rekening mee te houden. Hun aandeel is de afge-
lopen decennia steeds meer gegroeid en bij de laatste 
verkiezingen wisten zij bijna een kwart van de kiezers 
achter zich te verzamelen. Of en hoe de hier gesigna-
leerde trends zich zullen doorzetten zal blijken bij de 
stembusgang op 21 maart. Het woord is dan weer aan 
de kiezer!

kale partijen. De groei in Gouda was kleiner en grilliger 
dan landelijk. Omdat deze partijen per definitie allemaal 
vanwege plaatselijke issues stemmen verwerven, is het 
moeilijk hier een algemene oorzaak aan te wijzen.

Kijken we naar de grootte van de partijen in Gouda 
vergeleken met de landelijke uitslagen dan vallen een 
aantal dingen op. De PvdA was in Gouda tot in de jaren 
tachtig veel populairder dan landelijk, met als uitschieter 
1970 toen de partij in Gouda 18% meer stemmen wist te 
winnen dan landelijk. Vanaf 1990 scoort de partij echter 
in Gouda ongeveer gelijk met de landelijke uitslag. An-
dere linkse partijen, zoals GroenLinks en SP, doen het in 
Gouda over het algemeen ook beter dan landelijk.

Bij de liberale partijen zien we dat de vvd tot het nieu-
we millennium in Gouda meestal enkele procenten hoger 
scoort dan landelijk, terwijl zij vanaf 2002 juist enkele 
procenten lager scoren in Gouda. D66 weet in Gouda 
meestal 3 tot 6% hoger te scoren dan landelijk.

Bij de confessionele partijen wist de kvp gelijke per-
centages te scoren in Gouda als landelijk, maar het cda 
heeft het in Gouda altijd beduidend slechter gedaan dan 
landelijk. De protestants-christelijke partijen scoren in 
Gouda altijd juist veel beter dan landelijk, maar vanwege 
de diverse lijstcombinaties is het moeilijk hier verdere 
uitspraken over te doen. Wel is duidelijk dat de Chris-
tenUnie in Gouda een succes is; de partij weet hier in 
procenten meer dan het dubbele van de landelijke stem-
men te behalen.

Hoewel de lokale partijen sinds de jaren tachtig een 
behoorlijk deel van de kiezers achter zich hebben weten 
te krijgen, scoren zij toch minder dan landelijk.

Gouda is dus een stad waarin enerzijds de linkse par-
tijen en anderzijds de protestants-christelijke partijen 
het relatief goed deden en doen als we het vergelijken 
met het landelijke beeld. Dit is opmerkelijk want tegelij-
kertijd zijn dit de partijen die de afgelopen honderd jaar 
het meest hebben moeten inleveren in Gouda.

18. De gegevens van de landelijke uitslagen komen van www.verkie-
zingsuitslagen.nl, geraadpleegd op 10 december 2017. Er zijn geen 
gegevens van de landelijke uitslagen voor de Tweede Wereldoorlog.



26

Ti
di

ng
e 

20
17 Grote kans dat een geboren Geldersman 

verrast opkijkt, wanneer hij buiten de pro-
vinciegrens de naam Staring hoort. Dat 
geldt zeker voor iemand – zoals de schrijver 
van dit artikel – die school ging op de Lo-
chemse Rijks hbs en mms, het latere Sta-
ringcollege, en voor wie het Staringgebouw 
in Wageningen een begrip werd tijdens zijn 
studie. Als een soort herkenningsmelodie 
komen de eerste twee regels boven uit Sta-
rings gedicht De hoofdige boer: 
“Elk weet, waar ‘t Almensch Kerkje staat,
En kent de laan, die derwaart gaat.”

In Tidinge nummer 3 van vorig jaar duikt de naam Sta-
ring op.1 De schrijvers van het artikel over Jan Wourdanus 
geven aan dat dichter A.C.W. Staring als kind in Gouda 
op school is geweest. Wie alle boeken over Gouda gele-
zen heeft, zou het kunnen weten. Jan Schouten maakt 
er melding van in zijn samenvatting van de geschiedenis 
van Gouda in de negentiende eeuw.2 Schrijvend over het 
culturele leven in die eeuw brengt hij daar – met enige 
schroom – twee dichters van naam onder: Hiëronymus 
van Alphen en Anthoni Christiaan Winand Staring. Die 
schroom zal te maken hebben met het feit dat geen van 
beiden lang in Gouda gewoond heeft, terwijl dat ook nog 
eens in de achttiende eeuw was. Van Alphen wordt hier 
in 1746 geboren en woont slechts vier jaar in Gouda. 

De dichter Staring in Gouda

Gert Jan Jansen

Portret van de zesjarige A.C.W. Staring, 1773, olieverf op doek door Pie-
ter Frederik de la Croix (https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Christi-
aan_Winand_Staring)

A.C.W. Staring (in Gelderland hebben ze het nooit over 
Antoni Staring) heeft vanaf 1773 zo’n tien jaar op school 
gezeten in Gouda; eerst op de Franse school van meester 
Willem Muys en daarna –ter voorbereiding op een uni-
versitaire studie – zes jaar op de Latijnse School. 

Starings komst naar onze regio is een gevolg van het 
vertrek van zijn vader Damiaan Hugo Staring in dienst 
van de V.O.C. naar Kaap de Goede Hoop. Moeder Sop-
hia Wijnanda Ver Huell gaat mee. Hun zoon is dan zes 
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in eene groote school en de nachten in de leege slaap-
zaal”. Hieraan komt een eind wanneer Staring in 1778 
naar de Latijnse School gaat, in die tijd gevestigd in het 
voormalige Cellebroedersklooster aan de Groeneweg.5

Hij zal – net als de andere leerlingen ‘uit betere kring’ 
– intern in het schoolgebouw gewoond hebben, want 
dat is voor de ‘scholargie’ een gebruikelijke bron van 
inkomsten.6 Volgens Evers heeft Staring echter ook op 
de  Gouwe bij rector Petrus Dausij thuis gewoond. Dau-
sij brengt de school tot bloei. Evers schrijft over luis-
terrijke promoties die plaatsvinden in het koor van de 
Sint-Janskerk. Staring leert zich vloeiend uit te drukken 
in het Latijn. In die periode schijft hij talrijke gelegen-
heidsgedichten in die taal. In de Nederlandse taal maakt 
hij gedichten op de rector, op familieleden en op school-
vrienden, zoals Willem van Hogendorp, een broer van de 
bekende Gijsbert Karel. Staring schittert voor zijn ver-
trek in 1783 naar de Akademie in Harderwijk met een La-
tijnse oratie, waarvoor hij de gouden penning krijgt. Dat 
moet aan het eind van het jaar gebeurd zijn, want in het 
archief van de Latijnse school bevindt zich een kwitantie 
die aangeeft dat hij voor het volle vierde kwartaal be-
taald heeft. De oratie vindt – anders dan Evers aangeeft 
– plaats in de ‘Fransche kerk’, alias de Gasthuiskerk. Pas 
vanaf 1784 vinden de halfjaarlijkse prijsuitreikingen en 
promoties plaats in het koor van de Sint-Jan.7

Ook schrijver en literatuurcriticus Conrad Busken Huet 
(*1826 – †1886) heeft over Staring en zijn relatie met 
Gouda geschreven.8 Hij meent dat de dichter veel aan 
dat verblijf te danken heeft. “Week na week” gaat hij 
naar de grote Sint-Jan. Volgens Busken Huet heeft Sta-
ring weinig nut getrokken uit de prediking zelf, want de 
bank voor jongelingen staat in de kerk “op zoo grooten 
afstand van den predikstoel (….) dat het niet mogelijk 
was (……) een woord te verstaan”. Hij acht het denkbaar 
dat zij hun blik “laten weiden over de zedigste meisjes 
in het schip”. Er is echter een ander fenomeen in de 
kerk dat volgens Busken Huet Starings onverdeelde aan-
dacht heeft: de Goudse glazen. Daaraan dankt hij voor 
een belangrijk deel “zijn kunstzin, de oud-vaderlandse 
wending van zijn geest, de degelijkheid van zijn talent en 
zijn sympathie voor het romantiseren”. Is het een waar-

jaar. Voor vertrek laat zijn moeder Pieter Frederik de la 
Croix een portret van hem maken.3 De opvoeding wordt 
toevertrouwd aan oom Jacob Gerard Staringh, predi-
kant in Gouderak. Zo beginnen de Goudse leerjaren van 
A.C.W. Staring. In de biografie van Evers4 staat dat zijn 
oom hem in Gouda op de Franse kostschool van meester 
Willem Muys plaatst. Dat is geen toptijd voor de jonge 
Achterhoeker. Muys drinkt nogal veel en de school ver-
loopt. Tenslotte is Staring de enige pupil. Aan zijn zoon 
Wijnand vertelt hij later met afgrijzen over “de avonden 

Tekening van Jan Stellingwerf van het Cellebroedersklooster waar nog in 
Starings tijd de Latijnse School was gevestigd (samh nr. 71573)
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9. Goudsche Courant van 3 maart 1875.

neming van criticus Busken Huet, of een fantasierijke 
veronderstelling? Het moet worden afgewogen tegen de 
mededeling van Evers dat de jonge Staring zich ’s zon-
dags steevast onder het gehoor bevindt van zijn erudie-
te oom die meer dan zestig jaar predikant in Gouderak 
blijft. In de Goudsche Courant wordt in die tijd een an-
dere kanttekening gemaakt bij de opvatting van Busken 
Huet.9 Als de Goudse glazen zo bepalend zijn geweest 
voor de kunstzin van de jongeling Staring, welk een grote 
hoeveelheid kunstzin moet er dan niet ontwikkeld zijn 
bij Gouwenaars die dagelijks en levenslang de gelegen-
heid hebben de ‘kerkelijke kunstgewrochten’ te bewon-
deren? Voor de Goudsche Courant een vraag; voor ons 
een weet. 

Busken Huet neemt in zijn Fantasien ook de Goudse 
Glazen zelf onder de loep. Starings dichterlijke nalaten-
schap mag van hem vergeleken worden met het werk van 
Wouter of Dirk Crabeth: “een geheel, even volmaakt van 
teekening als schitterend van koloriet, zamengesteld uit 
een aantal in zichzelf schijnbaar onaanzienlijke deelen”. 
De literatuurcriticus voorspelt dat deze “brokjes ven-
sterglas, in lood gevat” door het verre nakomelingschap 
geprezen zullen worden als een uit één stuk gegoten 
monument van kunst en arbeid.

Terug naar de aanleiding tot dit artikel. Waarom komt 
Staring ten tonele in Tidinge nr. 3? Volgens Klein, Van 
’t Riet en Rijkelijkhuizen koopt Staring rond 1822 het 
Maerlanthandschrift met de zogenaamde Rijmbijbel van 
een medicus in Zutphen. Jan Wourdanus had het in 1657 
gekregen van zijn leerling Simon van Leeuwen. Zou Sta-
ring bij de koop nog aan Gouda gedacht hebben? 

Bewijs van betaling van het minerval (schoolgeld) door A.C.W. Staring, 
getekend door rector Petrus Dausij van de Latijnse School, voor het 3e 
kwartaal 1782 (foto archief Latijnse school samh)



29

Ti
di

ng
e 

20
17

De tekeningen

De tekening van het kazernegebouw bevat details die 
alleen afgebeeld kunnen worden als de tekenaar de ka-
zerne ook echt gezien heeft. Uit het perspectief blijkt 
echter dat de tekenaar nog veel moest leren. De ver-
houdingen van de gebouwen kloppen niet met de wer-
kelijkheid. Verderop in dit artikel zullen we zien hoe de 
verhoudingen wel hadden moeten zijn. De kazerne is in 
volle omvang getekend zoals deze na de verbouwing van 
1842 eruit is komen te zien. Door het ontbreken van de 
torenspits van de Kleiwegkerk, achter de kazerne, zou 
de tekening vóór 1878 gedateerd kunnen worden, in dat 
jaar wordt de kerk gebouwd. De datering van de tekening 
ligt dan tussen 1842 en 1878. Uit de tekening is op te 
maken dat het kruithuis aan drie kanten water heeft en 
het lijkt alsof het op een eilandje staat waarbij de ingang 
van het gebouw aan de kant van de kazerne gelegen is. 
Ook op de stadskaart van Gouda, gemaakt in 1847 door 
F.S. Kardenier, blijkt een kruithuis te zijn weergegeven.

Het verdwenen kruithuis 

Erik Kooistra

Een tekening van een onbekende maker uit 
een onbekend jaar toont een romantisch 
beeld van de Bleekersingelgracht met op de 
achtergrond het kazernegebouw in Gouda.1 
Een bootje met zes personen vaart rustig 
op de voorgrond langs. Op het open ter-
rein voor de kazerne exerceren soldaten met 
het geweer op de schouder. Behalve naar 
de  kazerne wordt het oog van de kijker ook 
 getrokken naar een solide gebouw aan de lin-
ker zijde. Een gebouw van circa twee verdie-
pingen hoog en voorzien van een tentdak. In 
het bijschrift bij de tekening lezen we dat dit 
het kruithuis is. 

Het genoemde kruithuis op deze tekening roept enige vra-
gen op. In de literatuur over de historie van Gouda is na-
genoeg geen verwijzing naar het bestaan van een kruithuis 
te vinden. Een kruithuis heeft tot doel om buskruit, kogels 
en andere ontplofbare stoffen droog en veilig op te slaan. 
Dat een dergelijk gebouw vlak bij de kazerne gestaan heeft 
is dus niet onlogisch. Maar waarom weten wij zo weinig 
van dit gebouw? Waar heeft het precies gestaan en wan-
neer is het gebouwd? 

De kazerne met kruithuis in Gouda. (foto samh)

1. J. Schouten, Zo zagen zij Gouda (Alphen aan den Rijn 1971) Te-
kening nr. 59.
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Het gebouw staat in de legenda vermeld onder num-
mer 31a en is gepositioneerd aan het einde van het 
schietterrein van de St.-Jorisdoelen. Na uitvergroting 
van die tekening blijkt het kruithuis, op deze kaart, op 
een eilandje te staan wat tevens omzoomd is met bo-
men. Een opvallend verschil tussen de Kardenierkaart 
en de tekening waarmee we dit verhaal begonnen, is de 
positie van het kruithuis ten opzichten van de Kazerne. 
Op de Kardenierkaart staat het kruithuis duidelijk ten 
zuidoosten van het voormalige zwembad, terwijl op de 
eerder genoemde tekening het huis vlak naast het ka-
zerneterrein lijkt te staan. Dus ten noordwesten van het 
zwembad. Wat is er aan de hand? 

Vermoedelijke bouwperiode

Op de plaats waar Kardenier het huisje tekende is op de 
kadastrale kaart van 1828-1830 een lege plek te zien. 
De kadastrale kaart is nauwkeurig en een karakteristiek 
 object als een eilandje met een huisje had men hier ze-
ker op weergegeven. Zodoende is duidelijk dat de bouw-
periode tussen 1830 en 1847 gezocht moet worden. 

Door veranderingen in de structuur van het Ne-
derlandse leger wordt Gouda in 1839 aangewezen als 
 garnizoensstad. In eerste instantie worden in Gouda de 
administratie en het depot van de 14e afdeling Infanterie 
gelegerd. Deze eenheden worden verspreid over de stad 
ondergebracht waarbij de Looihal als centrale kazerne 
dienst doet. Maar met de komst van het 5e bataljon in 
1840, is het centraal legeren van de troepen in de stad 
noodzakelijk.2

In 1841 wordt daarom het voormalige pesthuis, een 
restant van het Maria Magdalenaconvent, verbouwd 
tot kazernegebouw voor onderofficieren. Er wordt een 
verdieping bovenop gezet en het dak wordt verhoogd. 
Een jaar later volgde nog een verbouwing, waarbij het 
gebouw wordt verlengd tot de lengte die het nu heeft. 
Dit werk is in juni 1843 gereed en daarmee is de kazerne 
geschikt voor militair gebruik. Waarschijnlijk is dit het 
moment dat ook het kruithuis wordt gebouwd. Er zijn 
nu immers meer militairen in de stad en er is zodoende 
behoefte aan het centraal opslaan van buskruit. Een aan-

nemelijk jaartal voor de bouw van het kruithuis is dan 
1842 of 1843. 

Verplaatsing

Hoewel over de bouw van het kruithuis geen gegevens 
beschikbaar zijn, is het in 1869 volledig in kaart gebracht. 
Het Nationaal Archief in Den Haag bezit een set tekenin-
gen met daarop enkele aanzichten en doorsneden van 
het kruithuis zoals we dat op de Kardenierkaart uit 1847 
kunnen zien. De tekeningen zijn vervaardigd op 22 maart 
1869 door de Genie in Woerden. Het kruithuis wordt in 
kaart gebracht omdat het moet worden verplaatst. Een 
opvallend gegeven als men bedenkt dat het op dat mo-
ment waarschijnlijk pas 27 jaar oud is. De verplaatsing 
was het gevolg van nieuwbouwplannen voor een tiental 
huizen naast de – eind 1868 gebouwde – Burger Am-
bachtsschool.3 Om de bouw van de woningen mogelijk te 
maken is meer grond nodig dan er beschikbaar is. Door 
ook het terrein van het kruithuis te gebruiken kan men 
de exploitatie wel rond krijgen.4  Het kruithuis moet hier-
voor worden afgebroken, iets wat het leger, onder ver-
antwoordelijkheid van de Eerst Aanwezend Ingenieur in 
Woerden (Ingenieur D.G. Hora Siccama), niet zag zitten. 

Kaart van F.S. Kardenier. (foto samh)
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Voorstel

“Door enige personen is aan de gemeenteraad een ver-
zoek gedaan om afstand van grond tot het bouwen van 
woningen. Onder dien grond is ook begrepen de plaats 
waar het buskruitmagazijn is gebouwd, zodat dit ten 
kosten van de adressanten zouden behoren te worden 
overgebracht naar een ander terrein.” Zo begint de brief 
van burgemeester en wethouders van Gouda gericht aan 
de minister van Oorlog in Den Haag. De heren J.C. van 
Wijk en zijn compagnon J. Mulder stellen in februari 1869 
aan de gemeente voor om, tussen de Ambachtsschool en 
de Lem Dulsteeg, woningen te mogen bouwen. Samen 
met de woningen zal er een kade gemaakt worden ter 
verbetering van de toegang naar het zwembad.5

De gemeente, als eigenaar van de grond, heeft hier in 
principe geen bezwaar tegen, maar zowel de garnizoens-
commandant als de Eerst Aanwezend Ingenieur van de 
Genie hebben zo hun bedenkingen tegen dit plan.6 De 
brief gaat verder: “Alvorens nu te dier zaken een besluit 
te nemen, wensen wij van uwe excellentie te vernemen 
of er ook bezwaren bestaan tegen die verplaatsing, en zo nee, of het uw goedkeuring zou wegdragen dat het 

wordt gebouwd op het terrein van de schietbaan7 of wel 
tussen de kazerne en de zwemschool”.8 Vanuit de ge-
meente worden dus twee locaties voorgesteld om het 
nieuwe huisje te plaatsen. 

De garnizoenscommandant wil niet dat het kruithuis 
verplaatst wordt, hij schrijft aan de Eerst Aanwezend 
Ingenieur in Woerden zijn bezwaren. Hij vindt het niet 
logisch dat het huis geplaatst wordt op het schietterrein 
aangezien dit buitendijks is gelegen en het dikwijls onder 
water staat. 

De plek naast de zwemschool vindt hij te dicht bij de 
kazerne en is niet vrij gelegen. Verder is hij van mening 
dat er geen beschikbaar ander terrein kan worden ge-
vonden.9 

De gemeente blijft welwillend tegenover de aanvra-
gers en draagt voor beide ideeën de voordelen aan. Zou 
het nieuwe magazijn gebouwd worden op een hoek van 
het kazerneplein nabij de stadsvest en omringd worden 
door een sloot, dan verschilt dat dus niets met de be-
staande situatie. Ten opzicht van de bewaking zou het 

Plan voor de verplaatsing van het buskruitmagazijn te Gouda. De oude 
(rechts onder) en de nieuwe locatie (links van het zwembad).(Nationaal 
Archief, archiefnr. 2.13.01,inv.nr. 3551)

2. In 1839 wordt de 14de afdeling infanterie hernoemd en omge-
vormd in de 4de afdeling infanterie en een jaar later 4de regiment 
infanterie.
3. De Ambachtsschool was gebouwd op het terrein dat daarvoor 
tot de Doelen behoorde. Later werd dit gebouw gebruikt als het 
politiebureau Houtmansgracht.
4. Nationaal Archief (NA), 2.13.01, inv.nr. 3551: 1869-04-22 nr. 74G, 
Kruitmagazijn te Gouda, april 1869.
5. NA, 2.13.01, inv.nr. 3551: Brief van Genie 1e stelling Woerden van 
8 april 1869 gericht aan de minister van Oorlog in Den Haag, beho-
rende bij de correspondentie van 16 april 1869 nummer 64. 
6. De Eerst Aanwezend Ingenieur van de Genie is de verantwoor-
delijk bouwmeester van de Genie, op dat moment nog in Woerden, 
enkele jaren later wordt de Genie overgebracht naar Gouda.
7. Het terrein van de schietbaan aan de Schielands Hoge Zeedijk, 
dit is de uiterwaard waar nu Croda een deel van haar fabriek heeft 
staan.
8. NA, 2.13.01, inv.nr. 3551: Brief van B&W van Gouda aan de minis-
ter van Oorlog, 3 maart 1869, No 133. 
9. NA, 2.13.01, inv.nr. 3551: Brief van de Garnizoenscommandant aan 
de Eerst aanwezend Ingenieur in Woerden, 12 maart 1869, afschrift 
No. 25.



32

Ti
di

ng
e 

20
17

de noordelijke zijde is het met een bruggetje verbonden 
met een klein plein. Dit plein is alleen te bereiken via de 
Lem Dulsteeg en Robaarsteeg. Ook de ingang van het in 
1845 gebouwde zwembad is vanaf dit plein te bereiken. 

Het huisje had een grondplan van 4.79 x 4.79 meter 
met een goothoogte van 4.85 meter. Het tentdak had 
een hoogte van ongeveer 2.40 meter. De indeling aan 
de binnenzijde was zeer eenvoudig, bij binnenkomst 
trof men een klein portaal. Vanuit hier gaf een deur naar 
rechts toegang tot een kleine ruimte van 4 bij 2 meter 
net als aan de linkerzijde. Deze ruimten werden gebruikt 
voor de opslag van niet ontplofbare zaken. In het mid-
den van het portaal gaf een trap toegang tot de boven-
verdieping. Op de zolder zorgden twee ronde vensters 
voor lichtinval. Het kruit werd op de bovenverdieping 
opgeslagen. Uit de tekening blijkt dat het plafond van 
de begane grond was geconstrueerd uit zeer solide met-
selwerk. Het dak was vrij losjes bevestigd aan de muren 
waardoor de druk bij een eventuele ontploffing naar bo-
ven weg kon. De muren van het bouwwerk waren met 
een dikte van 30 cm niet veel dikker dan de muren van 
een woonhuis. Het gebouw was gefundeerd op zand, 
dus zonder heipalen. Aan één zijde lag het eiland aan de 
Bleekerssingelgracht. De sloot rond het eiland was onge-

zelfs gunstiger gesitueerd zijn dan nu het geval is. Het 
nadeel is dat het huisje zeer in de nabijheid staat van de 
kazerne waardoor bij een eventueel ongeluk, de uitwer-
king van de ontploffing ook schade aan de kazerne kan 
veroorzaken. “Thans is het gevaar daarvoor veel minder 
groot omdat de kazerne beschermd wordt door een aan-
tal, tussen haar en het magazijn, aanwezige huizen” al-
dus de Eerst Aanwezend Ingenieur. Dat in het geval van 
een ongeluk met het kruithuis zowel de bewoners van 
de huizen aan de Lem Dulsteeg als die aan de Robaar-
steeg een groot probleem hebben, lijkt geen enkele rol 
te spelen. 

Volgens het andere voorstel zou het nieuwe magazijn 
gebouwd worden buiten de stad, nabij de schietbaan 
aan de Schielands Hoge Zeedijk. Hoewel dat terrein dik-
wijls onder water staat zou het kruit opgeborgen kun-
nen worden door een gebouw te maken van twee ver-
diepingen. De verdieping moest boven de kruin van de 
rivierdijk gelegen zijn en de ingang op diezelfde hoogte 
worden geplaatst met de toegang via een houten trap. 
Dit plan heeft tegen zich dat dit object lastig te bewaken 
is aangezien het vrij ver van de kazerne af ligt.10

De enige reden waarom de garnizoenscommandant 
uiteindelijk met de verplaatsing kan instemmen is de 
overweging dat het Rijk gratis een nieuw gebouwd ma-
gazijn zal krijgen, ter vervanging van een oud en vochtig 
gebouw dat langzamerhand gebrekkig begint te worden. 
Uiteindelijk wordt door de Inspecteur-Generaal van For-
tificatiën in Den Haag op 22 april 1869 toestemming ge-
geven om een nieuw kruithuis te bouwen in de oostelijke 
hoek van het kazerneterrein. 

Meting

Aan de eisen van de Genie en de garnizoenscomman-
dant wordt tegemoet gekomen. Het huisje zal in de-
zelfde vorm en afmeting worden teruggeplaatst als het 
bestaande en dit zal gebeuren door het gebruik van de 
goedgekeurde materialen van het oude kruithuis.

Het bestaande kruithuis wordt opgemeten en uitge-
tekend. Uit de metingen blijkt dat het eiland, waarop 
het huisje staat, ongeveer 9 bij 25 meter groot is. Aan 

Plan voor de verplaatsing van het buskruitmagazijn te Gouda. Toestand 
tot 1869 (Nationaal Archief, archiefnr. 2.13.01 Inv.nr. 3551)
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en sluitwerk, dakleien enzovoort zijn uit het oude kruit-
huis afkomstig. Alle tekorten moeten worden bijgeleverd 
door de aannemer. De afbraak en wederopbouw zal op 
kosten van de bouwer gebeuren. 

Niet op tijd gereed 

Uit een brief van de Eerst Aanwezend Ingenieur in Woer-
den van 1 juni 1870 blijkt dat de bouw niet gereed is 
op de afgesproken datum. Aan de directeuren van de 
 Nederlandse Bouwvereniging wordt gemeld dat uit de 
inspectie ter plaatse is gebleken, dat aan de oplevering 
nog enige zaken ontbreken; het pleisterwerk op de bin-
nenmuren is nog niet klaar, de binnendeur kan nog niet 
op slot, de trap heeft nog geen leuningen, de gracht is 
nog niet helemaal klaar en de grindlaag op het pad rond 
het kruithuis moet nog worden aangebracht. “Aangeno-
men de tijd van oplevering reeds 14 dagen verstreken is, 
neem ik de vrijheid, u te verzoeken de directeuren van 
de Nederlandse Bouwvereniging tot het afmaken van het 
werk aan te sporen, opdat de opname er van zou kunnen 
plaatshebben.” Aldus de inspecteur. Binnen tien dagen 
zal het kruithuis afgewerkt worden en de genoemde ge-
breken hersteld zijn.

veer vier meter breed en stond in verbinding met een zijl 
die achter de bebouwing van de Wilhelminastraat (toen 
Vogelenzang genoemd) uitkwam. Dankzij de meetschet-
sen weten we hoe het oude gebouw er heeft uitgezien. 
Wie het oorspronkelijke kruithuis heeft ontworpen of 
gebouwd is niet duidelijk maar uiterlijk gezien vertoont 
het grote gelijkenis met bijvoorbeeld het kruithuis van 
Delft (rechts). 

Bestek

Het bestek11 voor de bouw bepaalt dat het oude kruit-
huis geheel moet worden afgebroken en weer worden 
herbouwd in de noordoostelijke uithoek van het Kazer-
neplein en dat het op 15 mei 1870 moet worden opge-
leverd.12 In het bestek is ieder detail van het werk be-
schreven, veel materialen zoals deuren, trappen, hang 

10 Twee bijkomende problemen zijn dat het kruit op de verdieping 
mogelijk toch last heeft van vocht en daarnaast is men bang voor de 
overwaaiende vonken van de voorbij varende stoomboten.
11. Het bestek van 1 december 1869 beslaat zes pagina’s met hand-
geschreven tekst. samh, 0056.1676. Helaas ontbreekt in het archief 
de bestekstekening.
12. samh, 56.216, Kamerboek 1870, Missive Brief No 62, 1 juni 1870. 

Kruithuis te Delft (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Kruithuis.jpg)

Reconstructie van het eerste kruithuis op basis van de maatvoering uit 
het bestek. (reconstructie auteur)
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huisje dan al bijna 30 jaar staat, zal het waarschijnlijk 
nog veel verder zijn weggezakt. Het derde kruithuisje 
wordt in 1902 op exact dezelfde plek als de voorgaande, 
op het eilandje, herbouwd.17 Dit keer wordt het gebouw 
wel onderheid. Op 16 juli 1902 wordt de nieuwbouw aan-
besteed. Stadsarchitect C.P.W. Dessing is de enige in-
schrijver. Helaas zijn van dit laatste kruithuis geen bouw-
tekeningen terug te vinden.18

Uit een latere periode zijn wel tekeningen van het ma-
gazijn aangetroffen. De muren zijn 40 cm dik en met een 
vierkant grondplan van 4.80 x 4.80 meter is het huisje 
even groot als het vorige exemplaar. Een opvallend ver-
schil met het eerdere huisje is dat nu geen tentdak is 
aangebracht maar een eenvoudig zadeldak. 

Heel lang wordt het nieuwe kruithuis (het wordt dan 
patronenmagazijn genoemd) niet gebruikt. In 1922 ver-
trekt het leger uit Gouda. Gouda is dan geen garnizoens-
stad meer. Hoewel pas in 1925 het terrein in gebruik 
wordt gesteld voor het verhandelen van varkens, blijven 
de kazerne en het patroonmagazijn nog tot december 
1926 eigendom van de Staat. Vermoedelijk heeft het 
gebouwtje toen nog een jaar langer dienst gedaan voor 
de opslag van munitie. Op last van het Departement van 
Oorlog verstrekt de gemeente in 1927 nog een credit 
voor de verhoging van het hek rond het kruithuis.19 Het 
plaatsen van een hoog hek is het gevolg van de demping 
van de gracht rond het magazijn, tijdens de renovatie 
van het zwembad. Door het dempen wordt het terrein 
makkelijker toegankelijk door kwaadwillende personen. 
De opdracht toont ook aan dat in het huisje nog waar-
devolle zaken worden opgeslagen. In juli 1929 worden 
de kazerne en het patronenmagazijn door het Ministerie 
van Oorlog definitief aan de stad Gouda overgedragen. 

Weegbrug

Eind 1933 wordt het huisje verbouwd nadat het ongeveer 
vijf jaar leeg heeft gestaan. De veemarkt is inmiddels 
een van de best lopende en grootste veemarkten van 
Nederland en beschikt daarom over een weegbrug voor 
varkens. Maar vanwege de crisis moet de rundvee stapel 
worden ingekrompen. Hiervoor moeten boeren een deel 

De nieuwbouw van huizen

Nu het kruithuis op zijn nieuwe plaats staat, kan de 
grond naast de Ambachtsschool aan de Nederlandsche 
Bouwvereniging worden overgedragen. Op de restan-
ten van de schietbaan van de St.-Jorisdoelen kunnen de 
gewenste huizen gebouwd worden. De woningen zullen 
hier tot 1976 blijven staan.13 Wanneer de woningen exact 
gereed zijn is niet duidelijk, maar op vrijdag 5 augustus 
1870 besluit de gemeenteraad om aan de nieuwe straat 
tussen de Tiendeweg en de toenmalige Lem Dulsteeg de 
straatnaam Houtmansgracht toe te kennen.14 Het blok 
met woningen zou later de bijnaam ‘De Rodelbaan’ krij-
gen omdat ze na enige tijd flink waren verzakt.15

Waarom het blok met woningen de bijnaam De Rodelbaan kreeg blijkt 
uit deze foto (foto: SAMH 55896)

Het derde kruithuis

Na de afbraak van de eerste en de bouw van het tweede 
kruithuis in 1870 wordt het huisje in of net na de eeuw-
wisseling alweer afgebroken. Uit gegevens uit 187616  
blijkt dat de vloer inmiddels 10 centimeter uit het water-
pas ligt en dat de noordoostelijke muur één centimeter 
uit het lood staat. Het gebouw is niet onderheid en ten 
gevolge van ongelijkmatige zetting van de ondergrond 
is het gebouw scheef aan het zakken. In 1899, als het 



35

Ti
di

ng
e 

20
17

van een raam wat is te gebruiken als loket. Vóór het ge-
bouw wordt een kelder gegraven waarin een weegbrug 
geplaatst wordt. Vanaf 19 oktober 1933 is de weegbrug 
in gebruik. In mei 1946 blijkt de brug behoorlijk vervallen 
te zijn en voldoet hij niet meer aan de gestelde eisen. Het 
weegmechanisme en de brug zelf worden vervangen.20

Als de renovatie klaar is, wordt de brug op 6 mei 1947 
voor het eerst geijkt, hierna volgt elke twee jaar een 
nieuwe ijking. In 1950 wordt de brug wederom gereno-
veerd.21 Door het verhogen van de tonnage kan de brug 
nu ook gebruikt worden voor het wegen van voertuigen 
door de Rijksdienst van het Wegverkeer.

Op 1 maart 1966 wordt de gemeentelijke weegbrug 
opgeheven. Gouda wordt door de Crisis Rundvee Cen-
trale niet langer aangewezen als inleveringsplaats voor 
runderen, en omdat er in de directe omgeving inmid-
dels meerdere particuliere weegbruggen zijn, is het niet 
langer nodig om een gemeentelijke weegbrug te behou-
den.22

Niet lang nadat de weegbrug is opgeheven wordt ook 
het huisje afgebroken.23 Hierdoor is er ruimte voor het 
aanleggen van een verbindingsweg tussen de Lem Dul-
straat en de Korte Vest. Deze nieuwe weg krijgt op 22 
december 1971, dus ongeveer 100 jaar na de eerste 
naamgeving, ook de naam Houtmansgracht.

De veranderde omgeving

In 1923 is het naastgelegen zwembad voorzien van een 
klein huisje met een pompinstallatie. Dit huisje is on-
geveer zo groot als het kruithuisje en voorzien van een 
tentdak. De demping van de gracht in 1927 tussen het 
kazerneterrein en zwembad, zorgt voor een grote veran-
dering. Ineens is er rond het kruithuis meer ruimte be-
schikbaar. Nu kan ook de ruimte tussen het kruithuis en 
het pomphuis van het zwembad benut worden. 

De kade van de Bleekerssingelgracht, langs het kazer-
neterrein, was voorheen van een zacht glooiende oever 
voorzien, deze oever wordt nu vervangen door een ka-
demuur. Als in 1933 de weegbrug wordt gemaakt wordt 
de kade ongeveer twee en een halve meter de Bleekers-
singelgracht ingelegd. Hierdoor ontstaat er nog meer 

van hun vee inleveren. De Goudse veemarkt wordt door 
de Crisis Rundvee Centrale (crc) daarom aangewezen als 
inleveringsplaats voor de runderen. De runderen kun-
nen niet gewogen worden op de varkensweegschaal. 
Hiervoor is er een zwaardere weegbrug nodig. In sep-
tember 1933 besluit de gemeente het kruitmagazijn te 
verbouwen en in te richten als weegbrug. De ingang van 
het oude huisje wordt hierom verplaatst. De oude ingang 
aan de voorzijde wordt half dichtgemetseld en voorzien 

13. Wim Denslagen, De Nederlandse monumenten van geschiede-
nis en kunst (Gouda 2011).
14. Goudse Courant van 10 augustus 1870.
15. Annie van Dijk, Gouda veranderd gezicht 1900-1981 (Groningen 
1982). 
16. NA, 2.13.01 inv.nr. 3635: Vergroting van het kazernement te Gou-
da, no. 63G, 07-10-1876.
17. Hinderwetvergunning, Gemeente Gouda, 2 juli 1902.
18. Goudse Courant van 15 maart 1899.
19. Goudse Courant van 21 oktober 1927.
20. samh, 0520.3644, Weegbrug op het veemarktterrein, 1946-1966.
21. Dit werk wordt uitgevoerd door de firma P. Jongerius uit Gouda.
22. samh, 561.275 en 520.3644, tekeningen aanbrengen betonfunde-
ring onder weegbrug 1946. Goede gedetailleerde tekeningen met 
maten van het weeghuis en de brug, tevens bestek en bijbehorende 
brieven. Ook het besluit tot het opheffen van de weegbrug in 1966.
23. In de Goudse Courant van 30 juni 1967 is een uitgebreid artikel 
geplaatst over het gebruik van het Varkenmarktterrein als parkeer-
plaats. In het artikel is vermeld dat het weeghuisje van de weegbrug 
inmiddels is verdwenen. Dit dateert de afbraak van het huisje tus-
sen maart 1966 en juni 1967.

Het ontwerp van de nieuwe veemarkt uit 1923 met het patronenmaga-
zijn op het eilandje (samh, archiefc.0520.3644)
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nieuw is opgetrokken met een zadeldak en het pomphuis 
van het zwembad voorzien is van een tentdak kunnen de 
twee huisjes met elkaar verward worden. Op de foto is 
bij de rode pijl het kruithuisje en bij de blauwe pijl het 
pomphuisje te zien. Op de foto is de weegbrug aange-
legd en de gracht gedempt. 

Datering van de tekening

De cirkel is bijna weer rond, we zijn aangekomen op het 
punt waar dit verhaal begon, de tekening met de  kazerne 
en het kruithuis. Zoals te zien is op de foto’s van het 
derde kruithuis uit 1902, lijkt dat niet op het huis op 
de tekening. Het huisje op de tekening heeft een tent-
dak maar staat wel vlakbij de kazerne op het eilandje. 
Daardoor weten we dat het gebouw op de tekening het 
tweede (verplaatste) kruithuis moet zijn. De tekening is 
daarmee te dateren tussen 1870 en 1902. Met moderne 
technieken kunnen we het productiejaar van de tekening 
verder benaderen. Met behulp van driedimensionale 
ontwerpsoftware is de kazerne met de omliggende be-
bouwing gereconstrueerd. Uit deze simulatie blijkt dat 
met het gekozen perspectief van de tekenaar ook de 
Kleiwegkerk zonder kerktoren, vanaf de overkant van 
de Bleekerssingelgracht, zichtbaar had moeten zijn. De 
Kleiwegkerk was veel hoger dan de kazerne en de te-
kenaar zou deze dus gezien moeten hebben. Met deze 
methode is vast te stellen dat de tekening moet dateren 
voor de bouw van de Kleiwegkerk; dus tussen 1870 en 
1878. 

De laatste restjes

In 1986 zijn bij voorbereidingen voor de bouw van de 
Nieuwe Markt Passage enkele opgravingen gedaan op 
het terrein en zijn enkele resten van muren gevonden. 
Helaas heeft er toen geen gedegen archeologisch on-
derzoek plaats kunnen vinden. Tot voor kort werden de 
resten toegeschreven aan een voormalige toren van de 

ruimte om de runderen, die per platte schuit worden 
aangevoerd, op het terrein toe te laten. Als later ook 
het naastgelegen terrein van de touwbaan van de firma 
Bellaart door de gemeente wordt aangekocht wordt het 
veemarktterrein nog groter en komt het kruithuis nog 
meer op dit terrein te staan. Na 1945 kan door oor-
logsomstandigheden het zwembad niet meer gebruikt 
worden, het bad wordt gesloten en de restanten afge-
broken. De rest van het terrein wordt bij de veemarkt 
getrokken. Hierdoor komt ook het pomphuisje op het 
veemarktterrein te staan. 

Op de kaart is in blauw de gedempte gracht weerge-
geven. Daaronder ligt de touwbaan van de firma Bellaart. 
Van het kruithuis zelf zijn geen directe foto’s bekend. 
Meestal staat het kruithuis bij toeval op een foto ergens 
op de achtergrond. Doordat het kruithuis in 1902 op-

Op de kaart is in blauw de gedempte gracht weergegeven (Nationaal 
Archief, archiefnr. 2.13.01, inv.nr. 3904)

24. Henny van Dolder-De Wit, ‘Baden en Zwemmen in Gouda tus-
sen 1845-1945’, Tidinge 22, nr 1. 
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foto KLM-Aerocarto (samh)

stadsmuur. Uit het voor u liggende onderzoek blijkt ech-
ter dat het veel waarschijnlijker is dat dit de restanten 
waren van het laatste kruithuis. Helaas ontbreekt in dit 
artikel de ruimte om hier verder op in te gaan.

Tot slot

Er zijn niet veel kruithuizen in Nederland meer over. 
De meeste zijn afgebroken, maar sommige hebben een 
nieuwe functie gekregen. De resterende kruithuizen zijn 
op één hand te tellen. Het Goudse kruithuis vertoonde 
veel gelijkenis met het, nog bestaande, kruithuis van 
Delft. Deze werd in 1660 ver buiten de stadsmuren van 
Delft gebouwd na de ramp met het oude kruithuis in 
1654 waarbij een deel van de stad werd verwoest. Helaas 
is het Goudse kruithuis al weer lang geleden verdwenen, 
het kruithuis was niet bijzonder genoeg en op het laatst 
een sta-in-de-weg. 

Door de vragen die een oude tekening opgeroepen 
heeft, is er weer een klein stukje vergeten Goudse ge-
schiedenis onder de aandacht gebracht. Misschien be-

3D-weergave van het kruithuis en de kazerne vanuit dezelfde stand-
plaats als waarvandaan de anonieme tekening uit het begin van dit 
artikel is gemaakt (tekening auteur)
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staan er toch nog betere foto’s van het laatste kruithuis 
van Gouda. Mogelijk heeft u ze in uw bezit. Neem in dat 
geval contact op met de redactie van dit blad.

Opgraving van de fundering van het kruithuis aan de vooravond van de nieuwbouw aan de nieuwe markt. Het vierkante formaat van 4.80 meter bij 4.80 
meter lijkt hier aanwezig te zijn.(foto: collectie M.van Dasselaar)
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heb ik het meer dan een halve eeuw gedaan. Reken niet 
op een bont levensverhaal, want bij ons stonden twee 
dingen centraal: werk en kerk. Standvastig is misschien 
een goede aanduiding. Ik heb maar één baan gehad. Er 
was – na mijn moeder – maar één vrouw in mijn leven 
en ik woon nog steeds in het huis waar ik geboren ben. 
In een vorige Tidinge las ik dat ook dokter Bik in zijn ge-
boortehuis woont. Ze zeggen weleens dat je daarvoor 
van adel of boer moet zijn.

Ik ben van 11 februari 1930 en geboren op Oosthaven 
64/65. Overgrootvader Pieter Johannes Revet was ver-
versknecht bij Jac. Rost, huis- en rijtuigschilder aan de 
Peperstraat. In 1879 begon hij op de Veerstal voor zich-
zelf. In maart 1894 staat in de Goudsche Courant een ad-
vertentie dat de zaak is verhuisd naar Oosthaven B106. 
Hij heeft het pand voor 3000 gulden gekocht. Het was als 
pakhuis in gebruik bij rederij De IJsel, die de bootverbin-
ding op Rotterdam onderhield. In de akte staan wel zes 
mensen met de naam Van der Garden. Het zal verkocht 
zijn in het kader van een boedelscheiding. In 1909 is het 
omgenummerd tot Oosthaven 65; het bovenhuis is num-
mer 64. 

Mijn overgrootvader had zes broers. Die hebben met 
zijn allen voor heel wat Revetten gezorgd. De meesten 
zijn in Gouda gebleven. Je kreeg de sportzaak Revet 
en de drogisterij Revet en tegenwoordig heb je de au-
tospuiterij en het bouwbedrijf Revet. De naam komt al 
sinds 1640 in Gouda voor. Oorspronkelijk waren het Hu-
genoten die vanuit de Savoie naar Nijmegen trokken. Als 

Piet Revet (foto Nico J. Boerboom)

Goudsche Courant 27-8-1894

gouwe verhalen

Piet Revet 

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

Gert Jan Jansen

 Piet Revet (1930)

39
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gemaakt; zelfs geen trouwfoto. ‘Als je op de foto gaat, 
lig je later op de ouwe markt’, zei mijn moeder. 

Van alle bewoners van de Oost- en Westhaven woon ik 
er waarschijnlijk het langst. Ik hoorde een keer mevrouw 
Paris van de vroegere apotheek vol trots zeggen dat ze 
hier al in 1936 was komen wonen. Toen bedacht ik me 
dat ik er al zes jaar langer woonde. Niet alleen door mijn 
jeugd, maar nog meer door het schildersvak weet ik van 
alle panden wie er in de loop der jaren gewoond hebben. 
Ook de verbouwingen heb ik nog in mijn hoofd, want dan 
kwamen we meestal weer langs. Te gek om te zien wat 
er soms als oud vuil bij de kraak werd gezet. Heel wat 
mooie luiken, kastdeuren en andere ornamenten heb ik 

je precies wilt weten hoe de familie in elkaar zit, moet 
je bij Cor Revet zijn. Die ken je vast wel, want hij is ook 
bezig met de historie van Gouda.“

Huis aan de Haven

“Na de koop van het pand werd er een werkplaats, een 
woning en een winkel ingericht. Eerst zou het woonhuis 
aan de achterkant komen. In de tuin aan de kant van het 
Houtmansplantsoen stonden muren van eerdere bebou-
wing. Maar al tijdens de bouw zag mijn overgrootvader 
dat het voor een flink gezin te klein zou zijn. Daarom 
werd besloten het voorhuis boven in te richten als woon-
huis. Zo is een pand ontstaan, dat je best merkwaardig 
mag noemen. Het voorhuis heeft voor en achter dubbele 
deuren. Na een stukje openlucht volgt het achterhuis dat 
ook dubbele deuren heeft. Een boerensjees kon tot in 
de werkplaats van het achterhuis komen en daar geschil-
derd worden. Aan de kant van de Haven werd de winkel 
ingericht. Dat was gebruikelijk in die tijd. Ook mensen 
die werkloos waren begonnen in de voorkamer een klein 
winkeltje om toch wat geld te verdienen. Snoepgoed zat 
bij iedereen in het assortiment. Na de oorlog heeft mijn 
zus de winkel nog een tijd gedaan: verf, zand en soda, 
zemen lappen.

Vanaf 1900 waren mijn opa en zijn broer samen firmant 
van schildersbedrijf P.J. Revet & Zonen. Er is een kerk-
bord geschilderd waar alle firmanten Revet op staan. In 
1932 kwam mijn vader, Bas Revet, in de zaak; vanaf 1936 
als enig firmant. Mijn ouderlijk gezin woonde toen al een 
aantal jaren op de Haven, nadat ze eerst aan de IJssellaan 
hadden gewoond. Daar waren mijn oudste broer en zus 
geboren. Ik heb altijd begrepen dat mijn moeder liever 
op de IJssellaan was gebleven. Ze kwam een beetje ‘op 
stand’ te wonen en dat hoefde van haar niet zo. Onze 
buren waren de remonstrantse dominee Kramer, kleer-
maker Jaspers, kaashandelaar Den Hertog, en – aan de 
overkant – dokter Eijkman. In 1933 kreeg ik nog een 
broer. Adriaan werd in ziekenhuis De Wijk geboren. Wij 
waren een hervormd gezin. Buiten de kerk en het werk 
hadden we weinig te zoeken. Het zal niet meevallen om 
foto’s uit mijn jeugd te vinden. Die werden gewoon niet 

Piet Revet op de bewaarschool circa 1936 (foto collectie P.Revet)
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Alle firmanten van het schildersbedrijf, in1991 geschilderd door P. Revet 
( foto Nico J.Boerboom)

Diploma vakbekwaamheid 1955 (collectie P.Revet)

een bepaalde hoogte werden er palen in de dijk gezet, 
waartussen vloedplanken werden geplaatst. Daar was 
je eigenlijk aan gewend. In Gouda hebben we ‘de ramp’ 
niet ten volle meegemaakt. Ik weet nog dat we die za-
terdagavond van 31 januari 1953 in de Vorstmanstraat 
bij een oud-medewerker op visite waren. Tegen midder-
nacht kwamen we – natuurlijk een borreltje op – thuis op 
de Haven. Het stormde behoorlijk en er vloog een en-
kele dakpan over straat. Nadat we daar – misschien zelfs 
wel wat lacherig – een opmerking over gemaakt hadden, 
zijn we gewoon naar bed gegaan. Zondagmorgen zagen 
we pas hoe hoog het water in de Haven stond. Het was 
kennelijk over de Havensluis gelopen en de vloedplan-
ken waren weggeslagen. Maar het water was al aan het 
zakken. Later op de dag zag ik de directe gevolgen. Aan 
de Rotterdamseweg waren alle grote iepen omgehakt. 
Ze waren bang dat die zouden omwaaien en dan voor 
scheuren in de dijk zouden zorgen.’

kunnen redden van vernietiging. Toen Gouda Waterstad 
het initiatief nam om verhalen ‘achter de voordeur’ te 
verzamelen, heb ik met Paul Rietjens en Anita Gaasbeek 
een rondgang gemaakt. Van elk pand heb ik verteld wat 
ik ervan wist. Daar is toen het boekje Havenverhalen uit 
voortgekomen. Verder ben ik daar niet bij betrokken.

Gouda was vroeger – meer dan nu – een stad aan het 
water en soms zelfs in het water. Rederij de IJssel van de 
familie Van der Garden had veel panden aan de Oost-
haven en op de Punt in gebruik. Aan de overkant lagen 
de werkplaatsen en pakhuizen van de firma Endenburg, 
een eeuwenoud zeil- en tuigmakersbedrijf. Tot 1953 
kwam het water ook letterlijk de stad binnen. Vooral in 
de herfst had je last van hoog water op de Veerstal. Bij 

Janny de Jong, 18 jaar, voor een lantaarnpaal in de 
Van der Palmstraat (collectie Massar-de Jong)
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je van de dijk afkwam stonden er vaak al wachtposten. 
Ze wilden me een keer aanhouden, toen ik op de fiets 
kwam aanrijden. Toevallig was mijn moeder buiten en 
stonden de deuren open. Ik sjeesde zo naar binnen. Ze 
kwamen achter me aan, maar dachten dat ik de Min-
derbroederssteeg was ingereden. Wat mij het meest is 
bijgebleven zijn de schepen met gewonde soldaten die 
op de Veerstal aanlegden. Het moet september 1944 ge-
weest zijn, toen de opmars van de geallieerden leidde 
tot zware gevechten in Brabant. Kennelijk konden ze niet 
in Dordrecht of Rotterdam terecht. Was dat te dicht bij 
het front of waren daar geen hospitaalbedden meer? Een 
paar weken lang meerden er vrachtschepen af. Wie nog 
kon lopen, strompelde naar het Jozefpaviljoen; anderen 
werden op een platte kar gelegd en afgevoerd. Ik meen 
dat de bestuurskamer van de ambachtsschool was inge-
richt als operatiekamer. Er waren ook een keer Engelse 
krijgsgevangenen bij. Het beeld van die gewonde solda-
ten staat in mijn geheugen gegrift.

Mijn vader had in die tijd nog best wat schilderop-
drachten van de Duitsers, die hij moeilijk kon weigeren. 
Er moesten verkeersborden worden geschilderd en bor-
den worden beletterd. Hier in huis kwam nog regelmatig 
een Joodse klant, maar soms stapte ook een Feldwebel 
binnen om te informeren hoe het stond met een op-
dracht. Die deden dan allebei of er niets aan de hand 
was. Je snapt niet dat het goed gegaan is. Soms ging ik 
mee met mijn vader, bijvoorbeeld toen er grote rode 
kruisen geschilderd werden op het Jozef-paviljoen, de 
ambachtsschool en het Van Iterson-ziekenhuis. Ik weet 
ook nog dat iedereen zijn koperen voorwerpen moest 
inleveren. Vanuit de Krimpenerwaard werden die met 
paard en wagen aangevoerd. Daar heb ik als jongen aan 
de zijkant wel eens wat uit gepikt. Ook voor het stelen 
van een brood was ik niet bang. Het eind van de oorlog 
heb ik niet in Gouda meegemaakt, want ik zat bij een 
boer in het Beijersche. Daar was ik graag.”

Het vak leren en trouwen

“Pas op de ambachtsschool begon ik beter in mijn vel te 
zitten. Ik weet niet precies wanneer ik daar begonnen 

Naar school in de oorlog

“Voor de lagere school heb ik op de bewaarschool ge-
zeten. Ik weet het omdat daar wel foto’s van zijn, geno-
men op de Peperstraat en in het Houtmansplantsoen. Ik 
herinner me dat ik een lieve juffrouw had. Later zat het 
schooltje in een oude bakkerij aan de Verlengde IJssel-
laan. Vraag me niet hoe dat zat. Aan de lagere school 
heb ik geen fijne herinneringen. Ik ben notabene twee 
keer blijven zitten. Ik had heel veel moeite met lezen en 
schrijven. Vijftig jaar later hadden ze gezegd: die is dys-
lectisch, maar zover waren ze toen nog niet. Als je niet 
mee kon komen, werd je achterin de klas gezet en kon je 
een beetje meehobbelen. Het is wel grappig dat ik tegen-
woordig heel vaak ‘woordzoeker’ speel met mijn vrouw. 
Als ik destijds zo met woorden was omgegaan, had ik 
me beter kunnen redden. Al mijn rapportboekjes van de 
lagere school heb ik vernietigd, zo diep zat het. Toch wil 
ik nog iets uit die schooltijd melden. Ik zat officieel op de 
Julianaschool aan de Burgemeester Martenssingel, maar 
ik denk dat ik als leerling in alle schoolgebouwen in de 
binnenstad ben geweest. Om de haverklap moest je naar 
een ander adres, omdat lokalen of het hele gebouw no-
dig waren voor soldaten. Dat begon al in ’36 of ’37 toen 
er Nederlandse soldaten ondergebracht werden in de Ju-
lianaschool. Na de bezetting door de Duitsers werd het 
nog erger. Vervolgens kwam er ook gebrek aan onderwij-
zers, want die werden tewerkgesteld in Duitsland of ze 
doken onder. Het was een verrassing waar je volgende 
week les zou hebben. Aan de Lange Groenendaal stond 
de school van meester Van de Putte. Ik denk ook aan het 
catechisatielokaal in de Peperstraat. Daar zat je aan hele 
lange tafels. Als iemand aan de zijkant naar de WC wilde, 
moest iedereen opstaan.

Door mijn leeftijd hoefde ik niet bang te zijn voor de 
 Arbeitseinsatz, maar ik had het er niet op. Je weet dat de 
Ortskommandantur aan het eind van de oorlog hier vlak-
bij op Oosthaven 53 zat, in het pand van de Bank M.J. 
Ogier & Co, later de Twentse Bank. De Oosthaven was 
tussen de Minderbroederssteeg en de Lange Noodgods-
straat afgezet met prikkeldraad en ‘Spaanse ruiters’. Als 
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Piet en Johanna 2002 (foto collectie P. Revet)

Nadat mijn moeder was overleden werd de boedel ver-
deeld. Mijn oudste broer begon een drogisterij in Lei-
den. Mijn jongste broer en ik werden medefirmant. Het 
was een overzichtelijk bedrijf; niet groot, vier tot zes 
man. Ad is in 1998 overleden. In het jaar dat ik zeventig 
werd vond ik het genoeg. Schildersbedrijf P.J. Revet & 
Zonen heeft bijna honderdvijfentwintig jaar bestaan. 

Die periode van werken en vakopleiding is onderbro-
ken door de militaire dienst. Ik ben van de lichting 50-
2, een van de eerste die niet meer naar Indië hoefde. 
Ik werd ingedeeld bij de cavalerie en moest opkomen in 
de Bernhardkazerne in Amersfoort. Zeventien maanden 
duurde de diensttijd. Ik werd kanonnier op een Sher-
man-tank. Dat waren afdankertjes van het Amerikaanse 
leger die in de oorlog dienst hadden gedaan. Ik hoorde 
bij het 1e eskadron. Tegelijk waren Menno Meijer en Daaf 
van Eijk opgekomen. Menno kwam bij het 2e eskadron. 
De naam Menno Meijer staat nog wel eens in de krant, 
met zijn galerie of over Erasmus, voorzien van zijn leef-
tijd. Het lijkt wel of hij steeds jonger wordt dan ik.

Uitgaan heb ik mondjesmaat gedaan. Misschien wel 
daardoor heb ik pas laat verkering gekregen: Johanna 
de Lelij uit Haastrecht. Ik heb haar leren kennen bij een 
schilderopdracht bij de Nutsspaarbank op de Haven. 
Ze werkte bij de afdeling Jeugdsparen. Pas op dat je 
haar achternaam goed schrijft: Lelij met een lange ij en 
puntjes. Haar broer neemt genoegen met een i-grec. Jo 

ben, want eerst zat nog het noodhospitaal in het school-
gebouw aan de Graaf Florisweg. Mijn diploma schilderen 
heb ik in maart 1947 gehaald, maar omdat de cursus-
indeling net was veranderd kon ik pas in augustus het 
diploma krijgen. Voor mijn vader was het genoeg om me 
van school te halen. De directeur, meneer Zwaneveld, 
zei nog: ‘Moet dat op zondag in de kerk?’ Voor mijn 
vader was het duidelijk. Leerplichtig was ik niet meer 
en er was – zo vlak na de oorlog- veel werk voor een 
schildersbedrijf. Vanaf dat moment was het dus elke dag 
werken van half acht ’s morgens tot half zes ’s middags 
en zondag naar de kerk. Aan sport heb ik nooit gedaan. 
’s Avonds ging ik voor de vakdiploma’s leren. Met al die 
boeken was dat niet eenvoudig voor mij, maar ik heb vol-
gehouden: middenstandsdiploma, leerlingstelsel, gezel 
en vakbekwaamheid. Die diploma’s heb ik natuurlijk wel 
bewaard. Tegenwoordig kun je zo aan de slag als schil-
der. Je koopt een ladder, een pot verf en een kwast en 
klaar is Kees. 

In 1947 kwam ik dus ‘in de zaak’, eerst in loondienst. 

Piet Revet , kanonnier op een Sherman-tank, uit ‘De week in beeld’, nr. 47, 
24-11-1951 (collectie P. Revet)
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We hebben twee kinderen, een zoon en een dochter, 
geen kleinkinderen. Mijn dochter is bij een bank aan de 
slag gegaan; hier op de Haven toen het nog Amrobank 
was. Mijn zoon heeft atheneum gedaan en het daarna 
wel geprobeerd in het schildersvak. We kregen vrij snel 
door dat hij het letterlijk niet in de vingers had. Hij is 
gelukkiger in de detailhandel.”

Schilderen in Gouda

“Onze belangrijkste opdracht na de oorlog gold het 
schilderen van schepen die weer vaarklaar gemaakt wa-
ren. Het vervoer moest weer zo snel mogelijk op gang 
komen, maar veel auto’s waren gevorderd en afgevoerd; 
de wegen in slechte staat. Vervoer per spoor was ook 
moeilijk, maar de meeste vaarwegen konden gebruikt 
worden. De regering wilde de capaciteit van het scheep-
vaartverkeer zo snel mogelijk opvoeren. Veel schepen 
waren echter tot zinken gebracht of ‘ontkopt’ door de 
Duitsers om op enig moment – voorzien van een vlieg-
tuigmotor – naar Engeland te varen. Alles wat vaarbaar 
gemaakt kon worden ging in Gouda naar scheepswerf 
Van Vlaardingen. Die zat aan de overkant van de IJssel, 
waar nu het steenhouwersbedrijf van Overkamp is. Verf 
was er nauwelijks en wat er was mocht alleen gebruikt 
worden voor gerepareerde schepen. Een toptijd voor 
Van Vlaardingen natuurlijk. Je zou Jaap van Vlaardingen 
ook eens kunnen interviewen.

 In ruim een halve eeuw ben ik overal in de Goudse bin-
nenstad geweest. In onze portefeuille zaten zowel grote 
opdrachten voor gerestaureerde monumenten als indi-
viduele opdrachten van huiseigenaren. We werkten op 
uitnodiging, soms via een aannemer, maar niet op basis 
van inschrijving. Woningbouwprojecten hebben we dus 
nooit gedaan. Mond tot mond reclame werkte goed. Wij 
hoorden tot een rijtje Goudse bedrijven dat misschien 
niet de goedkoopste was, maar altijd kwaliteit leverde. 
Ik denk aan banketbakker John Verhoef (op de hoek van 
de Hoogstraat en de Blauwstraat), aan Lijnkamp mode 
(in het pand waar nu Etos zit), aan de winkel van Quant 
(luxe huishoudelijke artikelen op de hoek tegenover Ver-
hoef) en aan slagerij Van Sprang. Ook Mokveld hoort in 

laat zich erop voorstaan dat ze bellemeisje was bij de 
dokter in Haastrecht en toen trouwde met Pietje Revet 
van de Haven in Gouda. Dat gebeurde in 1957. Wij had-
den een heldere taakverdeling: zij deed de huishouding 
en de opvoeding en ik deed het werk en de zaak. Toen 
in de mode kwam dat ook getrouwde vrouwen gingen 
werken, hebben we besproken of zij dat nou ook moest 
gaan doen. We waren het snel eens. Ik vond het toen 
een teken van armoede. Je schaamde je ervoor; net of je 
als man niet genoeg kon verdienen. Ik had niet gedacht 
dat traditionele standpunten zo snel kunnen vervagen. 
Jo had er geen moeite mee. Ze ontwikkelde zich als baas 
van de huishouding tot een soort ‘grand lady’. Ze zag er 
altijd keurig uit en ze hield van decorum. Helaas is de 
laatste twee jaar haar geestelijke gezondheid sterk ach-
teruit gegaan, een tia en dementie. Sinds een half jaar zit 
ze in Bodegraven in een verpleeghuis. Daar ga ik elke dag 
graag naar toe. Samen puzzelend is het gezellig, maar ik 
weet niet hoe ze zich voelt, als ik weg ben. Ze houdt vast 
aan haar plek om te eten; aan ruimte die ‘van haar’ is. Ze 
denkt steeds dat ze binnenkort weer naar huis gaat. Dat 
maakt soms triest.

Pigmentenkast (foto Nico J.Boerboom)
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1992 60 jaar Die Goude 1992 (Tidinge 1993-1)

dat rijtje thuis; topbedrijf op het gebied van afsluiters. 
Dat waren zaken waarbij niet alleen het product in orde 
was, maar ook de hele entourage waarin het verkocht 
werd. Als het passend was, werd er met bladgoud ge-
schilderd. Tegenwoordig zie je vaak grijs geschilderde 
betimmering met schreeuwende logo’s. 

Na WOII hebben we achtereenvolgens gewerkt in het 
Catharina Gasthuis, in het Stadhuis, na de restauratie 
van ’48- ’52, in het Weeshuis en in de Agnietenkapel. 
We kenden elk plekje van het Van Itersonziekenhuis. Ik 
denk dat we in totaal wel zo’n vijftien jaar in de Sint-
Jan bezig zijn geweest. Van het Stadhuis hebben we het 
binnenwerk gedaan, want het buitenwerk moest om po-
litieke redenen worden aanbesteed. Bij de Sint-Jan was 
het aannemer Woudenberg die ons inschakelde; ook bij 
het Weeshuis. De Moriaan was een mooie opdracht. Daar 
kwam onze specialiteit, het marmerschilderen, goed te 
pas. Wij hadden een goede naam en kregen ook alle ver-
trouwen. Bij Lether Staalbouw op Schielands Hoge Zee-
dijk bijvoorbeeld – later is daar Broere gekomen – kregen 
we gewoon de sleutel, wanneer ze zelf ergens anders aan 
het werk moesten. Wij stonden voor kwaliteit en dat ver-
telde zich rond. Later ben ik er zelf foto’s van gaan ma-
ken. In een album zijn de fraaiste ornamenten, balken, 
vensters en daklijsten van Gouda vastgelegd. 

Bij schilderwerk moet je niet alleen denken aan deu-
ren, kozijnen of andere houten delen van huizen. Heel 
belangrijk is ook het reclameschilderen geweest, het let-
terschilderen op auto’s, vrachtwagens en op gevels. Dat 
is voorbij, omdat de methode met plakletters opkwam 
en dat is toch een vak apart. Een keer heb ik gezegd 
dat wij dat ook konden, maar toen het klaar was, bleek 
alles een beetje scheef te zitten. Van Beynum bemid-
delde bij kopers van vrachtwagens en bestelauto’s dat 
wij ze in firmakleuren gingen beschilderen. Rutges was 
een belangrijke opdrachtgever. Je werkte met een zgn. 
pauzetekening, waarmee poederstipjes werden gezet, 
die je dan vervolgens ging inschilderen. We zijn er ook 
voor in Engeland en Ierland geweest. Rutges reed voor 
het bedrijf Lintafoam Europe B.V. en bestelde voor vier 
opleggers de tekst ‘loonveredeling voor de tapijtindu-

Pigmentenkast (foto Nico J.Boerboom)
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strie’ en dat in drie talen. Die 
opleggers hadden zo’n gerib-
belde zijkant, dus het was bij-
zonder werk. Toen de opdracht 
werd aangeleverd, was er gelijk 
iemand die dacht dat de Franse 
tekst niet klopte, maar de di-
recteur van de opdrachtgever 
zei: ‘Ik heb het nagekeken, 
dus is het goed.’ Toen de op-
leggers werden afgeleverd in 
Roermond, kwam er al snel een 
telefoontje: ‘Onmiddellijk hier 
naar toe met een ploegje. In de 
Franse tekst zit een fout, maar 
in de Engelse ook’. Zulk meer-
werk hoeft van mij niet.”

Hobby’s 

“Voor hobby’s heb ik pas later 
tijd gevonden. Auto’s vond ik 
interessant. Zo gauw ik acht-
tien was, ging ik lessen bij rijschool Succes. Ik heb altijd 
in grote Amerikanen gereden, maar later ben ik overge-
gaan op FIAT. Mijn huidige wagen is een Lancia die nog 
bij FIAT Huiden vandaan komt, een pracht auto. Het ga-
ragebedrijf dat nu het onderhoud doet, had bij de laat-
ste beurt de kentekenplaathouder van Huiden vervangen 
door één met hun naam erop. Dat kon natuurlijk niet. 
Gelukkig had Cees Huiden nog een originele kenteken-
plaathouder liggen. Die zit er nu op.

Pas na mijn pensioen ben ik actief gaan fietsen en kon 
je me regelmatig door de omgeving zien rijden. Boeken 
lezen deed ik vanzelf niet graag. Je ziet hier beneden de 
wanden vol staan, maar die zijn van Ad geweest. Mo-
delbouw is een vaste bezigheid geworden, met name 
scheepsmodellen in een fles. Ze staan in het achterhuis, 
waar ook luiken en kastdeuren zijn aangebracht die an-
ders op de Goudkade hadden gelegen. Panelen beschil-
deren met figuren of huizen heb ik ook veel gedaan.”

Slot

“Wij hebben altijd gezegd: ‘De Revetjes zijn netjes’. Je 
zult me nooit in een spijkerbroek zien en ook niet zonder 
stropdas. In het verpleeghuis in Bodegraven ben ik daar-
mee een uitzondering. Ik weet niet wat ze ervan denken, 
maar ik kan niet anders. Het past bij een behoudende 
stijl. Maar ik ben ook wars van flauwekul. Ik hou niet 
van mensen die zich opblazen, zich op de borst klop-
pen. Feestvierders zijn we niet, maar genieten van iets 
moois doen we zeker. Ik ben geïnteresseerd in alles wat 
er in Gouda gebeurt. Dan constateer ik dat er in 87 jaar 
ontzettend veel is veranderd; gelukkig ook ten goede.”

Door Piet Revet zelfgeschilderde gevel aan de Oosthaven in klein formaat 
(foto Nico J.Boerboom)



47

Ti
di

ng
e 

20
17

lezingen 2017
19 februari  Frans Vandenhende:
Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens WO I, in het 
spoor van Emiel de Bruyne

5 maart  Hans Suijs: Het verzet in Gouda

11 april   ALV voorafgegaan door uitreiking  
geschiedenisprijzen middelbare scholieren en  
presentatie eerst selectie dia’s van de Lattenkoning.

28 mei  Reinoud Rutte: de ontwikkeling van 
Nederlandse steden waarin ook Gouda aan bod komt

AgendaAuteurs

Jean-Philippe van der Zwaluw is econoom, 
 onderzoeker en schrijver. In 2016 verscheen bij Die 
Goude zijn biografie over Anna Barbara van 
Meerten -Schilperoort getiteld De kroon van Gouda

Henry Hermsen is historicus en houdt zich vooral 
bezig met moderne politieke en sociale geschiedenis

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

Gert Jan Jansen is vicevoorzitter van Die Goude en 
hoofdredacteur van de Nieuwsbrief. Tevens is hij 
medewerker voor de rubriek ‘Gouwe Verhalen’
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Een controversiële ‘VroedVrouw voor Buyte’ (I)  
Feiten en fictie in het leven van Anna van Hensbeek (1750-1808)
Jean-Philippe van der Zwaluw

De kiezer heeft gesproken 
100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Gouda
Henry Hermsen

De dichter Staring in Gouda 
Gert Jan Jansen

Het verdwenen kruithuis 
Erik Kooistra

Gouwe Verhalen: Piet Revet vertelt
Gert Jan Jansen
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