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Van de redactie

Zal de Anna van Hensbeeksingel in de toekomst de 
naam dragen van gewoon Singel zoals in Amsterdam of 
krijgt deze singel een andere naam? In het vorige num-
mer kondigde ik aan, dat in het tweede artikel van de 
hand van Jean-Philippe van der Zwaluw  over Anna van 
Hensbeek duidelijk zal worden dat de beeldvorming 
rond deze vrouw als voorvechtster van de vrouwenbe-
weging bijstelling behoeft. De auteur eindigt zijn artikel 
met ‘Zonder haar thans in Nederland vrijwel zeker unieke 
uithangbord zou ze in de vergetelheid zijn beland. Maar 
het verhaal achter dat uithangbord is, zoals uit dit on-
derzoek blijkt, veel minder heroïsch dan tot nu toe werd 
gedacht.’ Zijn gedegen onderzoek in de Goudse archie-
ven en de daarin door de auteur gevonden en gebruikte 
bronnen wijzen namelijk uit dat Anna bij haar overtreding 
inzake de vaderschapseed en in haar verzet tegen haar 
veroordeling geen principiële motieven heeft gehad. De 
redactie hoopt, dat deze nieuwe interpretatie reactie en 
discussie uitlokt. Uiteindelijk is geschiedenis ‘een dis-
cussie zonder eind’, aldus de historicus Pieter Geyl.

Geert Post heeft een verslag gemaakt van zijn onder-
zoek naar een pand aan de Hoge Gouwe onder de titel 
‘Een verloren gevel aan de Hoge Gouwe’. Ook al bestaat 
dit pand niet meer, deze cultuurhistorische beschrijving 
geeft een goed beeld van het aanzicht van de gevel-
rij aan de Hoge Gouwe. Jammer genoeg is het pand in 
1883 gesloopt. Sinds begin maart van dit jaar loopt in het 
streekarchief de cursus ‘Wonen in een historisch pand’, 
ontwikkeld door het Streekarchief Midden-Holland in 

samenwerking met Die Goude, Golda en de odmh. Voor 
deelnemers aan deze cursus en voor anderen is dit arti-
kel misschien een aansporing om ook op deze wijze een 
verslag te maken van de geschiedenis van hun pand. 

De meest bekende stadsgeschiedschrijvers van Gou-
da zijn Ignatius Walvis en Cornelis Johan de Lange van 
Wijngaerden. Paul Abels ontdekte een minder bekende 
Gouds geschiedschrijver.  Wel geen stadsgeschiedschrij-
ver, maar meer een schrijver over de geschiedenis van 
het gewest Holland. In de serie ‘Goudana’ gaat hij dieper 
op het leven en werken van deze Daniel de Lange in.

Gerda Paans staat dit keer centraal in de rubriek Gouwe 
Verhalen. Gert Jan Jansen tekende haar verhaal op. Gerda 
zal bij velen bekend zijn als een maatschappelijk betrok-
ken persoon. Met haar vrijzinnig protestantse achter-
grond is zij lid van de PvdA, zat voor die partij een korte 
tijd in de gemeenteraad en was zij actief in het nivon, in 
het Humanistisch Verbond en in de anbo. Anderen zul-
len haar kennen uit de tijd dat zij deel uitmaakte van een 
initiatiefgroep om groepswonen voor ouderen mogelijk 
te maken.

Paul van Horssen

Straatnaambordje Anna van Hensbeeksingel  
(foto J. Ph. van der Zwaluw) 
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Een controversiële ‘VroedVrouw voor Buyte’ (II) 

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

Jean-Philippe van der Zwaluw

In het eerste deel van dit artikel, zie Tidin-
ge 2018-1, hebben we Anna van Hensbeek 
gevolgd tot het begin van haar carrière als 
vroedvrouw (geen stadsvroedvrouw!) van 
Gouda, begin 1794. In dit tweede deel pikken 
we haar levensloop weer op. We vergelijken 
opnieuw de primaire bronnen met wat er 
over haar is geschreven om feiten van fictie 
te scheiden en zo een beter beeld van haar 
te verkrijgen.

Twee jaar gaat het Anna goed, weet ze een redelijk inko-
men te verdienen1 en vervult ze haar taken naar behoren. 
Er worden geen klachten over haar ingediend.2 Die goede 
reputatie is belangrijk, want zij ontbeert het vaste salaris 
van een stadsvroedvrouw en is afhankelijk van betalende 
cliënten. Op 24 januari 1796 helpt Anna echter de onge-
huwde Geertrui Koek bij de bevalling van een dochter. 
Dezelfde dag wordt het meisje als Christina Maria Koek 
in de rooms-katholieke statie De Braesem gedoopt.3 Nu 
worden er vaker zulke kinderen geboren. 

Dezen krijgen in de doopboeken de aantekening ‘il-
legitiem’, ‘onegt’ of ‘spurius/spuria’. De vroedmeesters 
maken hierover nooit opmerkingen. Nu is er echter meer 
aan de hand. In de notulen van de collegevergadering op 
maandag 1 februari 1796 staat namelijk:

‘De Lijsten der vroedvrouwen zijn geëxamineerd en 
in order bevonden, uitgezonderd de lijst van Anna van 

Tafel chirurgijnskamer( Museum Gouda). Op 5 februari 1794 komt Anna 
van Hensbeek haar ‘acte van admissie als vroedvrouw’ aan de leden van 
het College der Vroedkunde tonen (foto Nico J. Boerboom)

De doopaantekening van Christina Maria Koek op 24 januari 1796, het 
babymeisje dat ongewild de aanzet geeft tot Anna’s problemen (samh; 
foto auteur)

Hensbeek op welke bij het collegie aanmerkingen zijn 
gevallen, wegens de daar in gestelde verlossing door de 
natuur, zonder opgaave van den vader van het kind; en 
heeft het collegie beslooten om de vroedvrouw A: Hens-
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beek tegen den volgenden namedaag ten vier uuren voor 
de vergadering te ontbieden. Waar na de vergadering is 
gescheiden.’4 

Inderdaad moet Anna de volgende dag voor het colle-
ge verschijnen. Ze wordt herinnerd aan haar verplichting 
om de in artikel 24 voorgeschreven eed op het vader-
schap af te nemen en gevraagd of zij dit heeft gedaan.

‘Waar op door haar in substantie is geantwoord, dat 
bij haar aankomst het kind reeds was geboren. Dat zij 
voor en aleer tot verdere hulp en het afhalen van de 
placenta over te gaan één en andermaal volgens art. 
24 heeft aangedrongen op het opgeven van den Vader, 
doch dat zulks door de baarende halsstarrig was gewei-
gerd; en dat eindelijk een hevige bloedstorting haar had 
genoodzaakt om onverwijld met de nodige hulp voortte-
vaaren, zonder naar de opgave van den vader te wachten 
of hetgeen in het 24 articul wordt vereischt te observee-
ren [= in acht te nemen].’5

Het college laat Anna’s verklaring controleren door 
gildeknaap Nicolaas Grotendorst. Deze ondervraagt de 
getuigen, Geertrui Koek zelf alsmede haar buurvrouwen 
Teuntje van der Spelt en Klaartje Hopkooper. Hij deelt 
in de vergadering van 7 maart 1796 mede, dat alle drie 
vrouwen hebben verklaard dat Anna van Hensbeek níet 
naar de vader heeft gevraagd. Hierop besluit het col-
lege haar tot de voorgeschreven boete van 25 gulden 
te veroordelen. De gildeknaap wordt opgedragen Anna 

over deze veroordeling in te lichten.6 Ook de stadsau-
toriteiten worden op de hoogte gebracht: ‘Voorts is de 
Praeses verzogt den Hoofdschout van ’t gepasseerde, en 
het gehouden gedrag van ’t collegie in deezen kennisse 
te geeven.’7 

Schorsing wegens wangedrag

Nu begaan vroedvrouwen wel vaker overtredingen. In de 
Ordonnantie en Reglement op de Vroedkunde staan diver-
se voorschriften die bij overtreding boetes dan wel een 
(tijdelijke) schorsing tot gevolg kunnen hebben. Antje 
Nagel heeft in 1787 en haar collega Johanna Borsteeg in 
1788 de laagste boete van 30 stuivers moeten betalen 
omdat ze hun maandelijkse lijst van verlossingen niet op 
tijd hadden ingeleverd.8 Anna Sibbes, dan nog leerlinge, 
is in 1790 tot 12 gulden boete veroordeeld wegens hulp 
bij een bevalling in afwezigheid van haar leermeesteres.9 

Stadsvroedvrouw Egberdina Reiters is in 1776 zelfs ont-
slagen wegens herhaald wangedrag, waarbij vooral de 
ruwe bejegening van bevallende vrouwen haar zwaar was 
aangerekend.10 

Als Anna haar boete had betaald, was de kous daar-
mee af geweest. Maar Anna voelt daar niets voor. Voor 
haar is 25 gulden een flink bedrag. Ze laat vroedmees-
ter Grotendorst dan ook weten dat ze niet zal betalen. 
Haar weigering leidt ertoe dat het college op 4 april 
besluit het committé civil (zoals het stadsbestuur toen 
genoemd werd) om de zwaarste straf te vragen: intrek-
king van  Anna’s akte.11 Anderhalve week later verklaart 
het committé civil de klacht van het college gegrond. Het 
legt Anna de op een na zwaarste straf op: schorsing voor 
onbepaalde tijd.

‘… extract uit de resolutiën van het committé Civil, 
luidende aldus:

Op de klagte van het collegie van de vroedkunde bin-
nen deeze stad over het wangedrag door de geadmit-
teerde vroedvrouw Anna Hensbeek gehouden omtrent 
de verlossing door haar gedaan aan Geertrui Koek van 
een onecht kind.

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden en ver-
staan gemelde Anna Hensbeek te verbieden, gelijk de-

1. Zie C. Gaemers, ‘Stadsvroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’, in De 
Schatkamer 16-2, 54. 
2. Resolutieboek College der Vroedkunde, folio 103v-105. 
3. Streekarchief Midden-Holland, collectie Gouda (samh), Regis-
ters van de Burgerlijke Administratie, Dopen en trouwen 1792-1810 
(dubbel van alle kerken). Overlijden 1806-1811, Lijst der gedoopten 
in de Rooms-katholieke kerk De Braesem, 7. 
4. Resolutieboek College der Vroedkunde, folio 105-105v. 
5. Ibidem, folio 105v. 
6. Ibidem, folio 106. 
7. Ibidem, folio 106.
8. Ibidem, folio 93v resp. 94v.
9. Ibidem, folio 97.
10. Zie C. Gaemers, ‘Stadsvroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’, in De 
Schatkamer 16-2, 33-34.
11. Resolutieboek, folio 107.
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Dat Anna van Hensbeek vanwege haar principiële wei-
gering tot het afnemen van de vaderschapseed haar baan 
als stadsvroedvrouw verliest, is dus fictie. Zij neemt die 
eed al twee jaar keurig bij elke bevalling van een onge-
trouwde vrouw af, en nergens blijkt enige intentie tot 
weigering uit. Het is veel aannemelijker dat zij óf de zin-
loosheid van de eed in genoemde situatie inzag (Geertrui 
Koek hield er in deze periode drie minnaars op na, onder 
wie baljuw François Decker),14 óf dat ze het in alle druk-
te domweg is vergeten. Wat vaststaat, is dat zij erover 
loog, werd betrapt, een boete kreeg, en weigerde deze 
te betalen. Deed zij dat omdat zij de vaderschapseed na 
twee jaar opeens principieel afwees? Of simpelweg om-
dat ze het geld gewoon niet kon missen?

Ook blijkt hier wederom dat Anna niet ‘haar baan 
als stadsvroedvrouw verloor’. Er wordt namelijk niets 
gemeld van ‘ontzetting uit haar ambt als stadsvroed-
vrouw’. Er is eerst sprake van ‘intrekking van haar acte’ 
en uiteindelijk wordt het haar verboden haar beroep 
als geadmitteerd [= toegelaten] vroedvrouw op Gouds 
grondgebied uit te oefenen. Hoe het ook zij, op 13 april 
1796 is haar carrière als vroedvrouw in Gouda formeel 
voorlopig ten einde.

zelve verboden wordt bij deeze, om eenige verlossing 
binnen deeze stad en derzelver jurisdictie te mogen 
doen, ofte iets te verrichten, hetgeen de verloskunde 
betreft. En wordt het college voor de vroedkunde ge-
authoriseerd, om zulks namens het committé Civil aan 
meergemelde Anna Hensbeek te doen aanzeggen, en 
voorts te zorgen, dat dezelve zich hier na gedraage.12

Actum van het Committé Civil den 13 april 1796.’ 
Verder lezen we ter afsluiting: ‘In gevolge van dit de-

creet heeft de Praeses den knaap van het Gilde gelast om 
Anna Hensbeek uit naam van het Committé Civil het oef-
fenen der verloskunde te interdiceeren [= verbieden].’13 

Uit deze teksten blijkt dat de vroedmeesters het nege-
ren van een tuchtrechtelijk vonnis als een vorm van ern-
stig wangedrag zien. Niet de ‘principiële weigering tot 
het afnemen van de vaderschapseed’ brengt Anna in de 
problemen, maar het liegen erover en het weigeren de 
boete te voldoen. Voor de praeses, haar mentor Cornelis 
Bleuland, moet het ook als een persoonlijke belediging 
voelen. Het liefst zou het college Anna’s carrière als vrij-
gevestigde vroedvrouw definitief beëindigen. De soms 
verfoeide ‘heren magistraten’ besluiten echter haar 
vooralsnog enigszins te beschermen. Ze mag tot nader 
order niet op het grondgebied van Gouda haar beroep 
uitoefenen. 12. Ibidem, folio 107-107v.

13. Ibidem, folio 107v.
14. Zie J.J. de Jong, Met goed fatsoen – de elite in een Hollandse stad: 
Gouda 1700-1780, 154-156. Hollandse Historische Reeks deel 5. De 
Bataafsche Leeuw, Amsterdam, en Stichting Hollandse Historische 
Reeks, ‘s-Gravenhage, 1985. François Dekker is ook bekend onder de 
naam François van Harencarspel Decker.
15. Zie J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 
Goude, 369-370, 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, 133, in dr. 
J.G.W.F. Bik, ‘Anna van Hensbeek, stadsvroedvrouw’, in Tidinge van 
Die Goude, jaargang 6, nummer 4 (oktober1988), 88, en C. Gaemers, 
‘Stadsvroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’, in De Schatkamer 16-2, 48.
16. Zie dr. J.G.W.F. Bik, ‘Anna van Hensbeek, stadsvroedvrouw’, in 
Tidinge van Die Goude, jaargang 6, nummer 4 (oktober1988), 88.
17. Ibidem, waarmee de auteur zijn eerdere publicatie – die op dit 
punt juist correct is – tegenspreekt, zie J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen me-
disch leven in de stede van der Goude, 369-370.

Klisteerspuit. Vroedvrouwen waren verplicht een klisteerspuit mee te ne-
men naar een bevalling, om in geval van nood een klysma bij de kraam-
vrouw te kunnen zetten (Collectie Museum Gouda; foto auteur)
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uitsluitend gericht op de gezondheid van moeder en 
kind.

Na twee jaar besluiten twee stadsvroedvrouwen, Jo-
hanna Borsteeg en Anna Sibbes, bij het college een klacht 
tegen Anna in te dienen, omdat ze op haar bordje ‘voor 
Buyte’ heeft staan. College en stadsbestuur kunnen niet 
anders dan haar in haar functie als stadsvroedvrouw te 
herstellen, mits ze de woorden ‘VroedVrouw voor Buyte’ 
vervangt door ‘geadmitteerd vroedvrouw’. Een enkeling 
beweert zelfs, dat ze ‘VroedVrouw voor het vierde kwar-
tier’ op haar bordje aanbrengt17 terwijl ze haar taken als 
stadsvroedvrouw weer oppakt.

Conclusie: Anna van Hensbeek heeft zich niet door de 
‘heren magistraten’ en de ‘heren medici’ laten kisten, 
integendeel, ze was niet voor één gat te vangen, heeft 
ze keihard uitgedaagd, en heeft uiteindelijk haar baan 
teruggekregen! 

De fictie van een principiële vroedvrouw

De volgende periode in Anna’s leven, van haar schor-
sing op 13 april 1796 tot haar rehabilitatie op 23 maart 
1798, wordt in de literatuur als bijna heroïsch beschre-
ven, overigens zonder dat de auteurs daarvoor een bron 
aanhalen.15 Dat laatste is opmerkelijk, want het betreft in 
wezen Anna’s ‘finest hour’. Als we de bestaande litera-
tuur mogen geloven, is er het volgende gebeurd:

Anna van Hensbeek legt zich niet bij haar veroordeling 
neer. Ze heeft een maas in de resolutie opgemerkt: ‘bin-
nen deeze stad en derzelver jurisdictie’. Deze formule-
ring laat de mogelijkheid open om buiten de stadsvesten 
te werken. Immers, dit gebied valt niet onder de jurisdic-
tie van Gouda. Bij de indeling van de stad in kwartieren 
zijn de opstellers van het reglement voor de vroedkunde 
de buitenwijken vergeten! Strijdlustig huurt ze kamers 
in een pand net buiten de Potterspoort, waarbij op enig 
moment herberg De Wagter wordt genoemd.16 De her-
berg waar passagiers voor de trekschuit naar Amsterdam 
wat kunnen eten en drinken en waar passagiers die na 
het sluiten van de stadspoorten bij Gouda aankomen een 
kamer voor één nacht kunnen huren. 

In deze huurkamers woont en werkt ze, al dan niet 
met haar inmiddels 18-jarige dochter Trijntje. Zwangere 
vrouwen die op het punt van bevallen staan en graag 
door haar willen worden geholpen, juist omdat zij de va-
derschapseed niet afneemt, betalen behalve haar tarief 
ook zonder mankeren een of enkele nachten kamerhuur. 
Aan de gevel van de herberg hangt Anna haar uithang-
bord op, nu voorzien van de aanvulling ‘voor Buyte’, 
waardoor de nieuwe tekst komt te luiden: ‘Anna van 
Hensbeek, VroedVrouw voor Buyte’. 

Twee jaar lang doet ze hier de ene verlossing na de 
andere, waarbij ze maandelijks haar lijsten bij het Col-
lege der Vroedkunde indient. Daar ze principieel weigert 
bij ongetrouwde kraamvrouwen naar de namen van de 
vaders van de borelingen te vragen, bevatten deze veel 
lege plekken waar vadernamen hadden moeten staan. 
De collegeleden moeten machteloos toezien hoe Anna 
hun reglement en met name artikel 24 keer op keer naast 
zich neerlegt en zich een voorvechtster betoont voor het 
recht van iedere vrouw op goede hulp bij de bevalling, 

Vroedvrouwenbord van Anna van Hensbeek, rechterzijde. Vroedvrou-
wenbordjes hadden eind 18e eeuw veel symboliek. Een gezonde zuigeling 
met lauwerkrans, klisteerspuit en waarschijnlijk een tinnen kandeelkan 
(Collectie Museum Gouda; foto Nico J. Boerboom)
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Het is zonder enige twijfel een heel mooi verhaal waar-
aan een zeker heroïsch tintje niet ontbreekt. De slimme, 
strijdlustige vrouw die het tegen de kortzichtige ‘heren 
magistraten’ en ‘heren medici’ opneemt en als overwin-
naar uit de strijd komt. Het zou alleen nog veel mooier 
zijn geweest, als er ook maar één letter van waar was.

De feiten op een rij

Als we de voornaamste feiten eens op een rij zetten, 
blijkt het beeld van de heroïsche Anna namelijk op niets 
gebaseerd.

Het is tegenwoordig meestal onmogelijk te bepalen 
waar een huurder heeft gewoond als het gaat om de 
periode vóór de volkstelling van 1829. Anna was on-
bemiddeld, huurde ergens kamers of een huisje, maar 
nergens in de archieven valt te achterhalen waar ze pre-
cies woonde. Haar laatst bekende adres, van eind 1791, 
is een pand aan de (verlengde) Kleiweg, mogelijk buiten 
de stadspoort, maar daar houdt het gedocumenteerde 
spoor op.

Het stadsbestuur heeft feitelijk wel degelijk jurisdictie 
buiten de stadsvesten, namelijk in de buitenwijken en 
in de polders en ambachten die onder Gouda ressorte-
ren. Als Anna in de Wachter of daar in de buurt kamers 
huurt, heeft zij dus nog altijd met de regels van Gouda te 
maken. Het is niet voor niets dat in de resolutie ‘en der-
zelver jurisdictie’ staat: het stadsbestuur geeft daarmee 
aan dat zij geldt voor het hele Goudse grondgebied, dus 
ook het deel buiten de stadsvesten.

De buitenwijken zijn ook wel degelijk meegenomen in 
de Ordonnantie en Reglement op de Vroedkunde. Nadat in 
artikel 1 van de bepalingen ‘Rakende het ampt der stads-
vroedvrouwen’ de vier kwartieren binnen de stadsvesten 
zijn afgebakend, lezen we in artikel 2 hoe de buitenwij-
ken in vier delen worden opgesplitst en elk deel aan een 
bepaald stadskwartier wordt toegerekend voor het geval 
er geen vijfde stadsvroedvrouw is benoemd.18 

Anna kan bovendien haar beroep buiten Gouda sim-
pelweg niet uitoefenen omdat haar ‘acte van admissie’ 
een puur stedelijk c.q. Gouds karakter heeft. Haar akte 
geldt alleen daar waar de stad jurisdictie hééft. Als ze in 

18. Zie J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 
Goude, 611.
19. Zie artikel 2 van de Ordonnantie en Reglement op de Vroedkunde, in 
J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der Goude, 608.
20. Zie samh, Kerkelijke registers, Nederduitsch Gereformeerde 
Gemeente, Dopen 1792-1806, folio 35-144; Lutherse Gemeente, Do-
pen 1781-1812, folio 19-177; Waalse Gemeente, Dopen 1625-1811, folio 
117-119; Rooms-katholieke Gemeente de Braesem, Dopen 1777-1812, 
folio 69-92; Remonstrantse Gemeente, Dopen 1792-1848, folio A-Z; 
Rooms-katholieke Gemeente de Tol, Dopen 1701-1812, folio 123-125; 
Oud-Katholieke Gemeente, Dopen 1749-1810, folio 82-84; Rooms-
katholieke Gemeente der Minderbroeders, Dopen 1767-1812, folio 
167-176; Rooms-katholieke Gemeente, Statie van de Jezuïeten, Do-
pen 1673-1812, folio 82-84.
21. Zie Resolutieboek, folio 110v-112 en ook C. Gaemers, ‘Stads-
vroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’, in De Schatkamer 16-2, 33.
22. Zie C. Gaemers, ‘Stadsvroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’, in De 
Schatkamer 16-2, 45 (tabel).

een buurgemeente werkt, zal ze daar worden vervolgd 
voor ongeoorloofde beoefening van de verloskunde. 
Werkt ze ondanks haar schorsing toch op Gouds grond-
gebied, dan krijgt ze de eerste keer 12 gulden boete, de 
tweede keer 24 gulden en de derde keer ‘arbitrale cor-
rectie’.19

Het is tevens absurd om te veronderstellen dat Anna in 
april 1796 de woorden ‘voor Buyte’ op haar uithangbord 
laat schilderen, en dat de stadsvroedvrouwen tot zomer 
1798 wachten voordat zij een klacht indienen. In tijden 
van armoede zullen vrouwen die in hun broodwinning 
worden aangetast door oneerlijke concurrentie van nota 
bene een geschorste vroedvrouw niet zo lang toekijken. 
Zeker als ze weten dat hun klacht al binnen een of twee 
maanden zal worden gehonoreerd.

Anna heeft, als ze echt buiten de jurisdictie van Gouda 
praktijk hield, geen enkele reden om überhaupt lijsten 
met verlossingen bij het Goudse College der Vroed-
kunde in te dienen. Waarom zou ze middels die lijsten 
verantwoording afleggen aan college of stadsbestuur als 
ze haar beroep in een soort ‘juridische vrijhaven’ uitoe-
fende? Om de Goudse instanties erop te attenderen dat 
ze ondanks haar schorsing nog steeds aan het werk was 
en vervolging te riskeren?

Er is verder geen spoor terug te vinden van al die va-
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om een kind te krijgen zonder de vader ervan te kennen 
en te noemen. Zo’n vrouw werd gezien als eerloos, als 
het laagste van het laagste. Truitje Koek was niet alleen 
een gróte uitzondering, maar in die jaren blijkens de 
doopboeken ook de énige uitzondering.

Tot slot wijzen de documenten duidelijk uit, dat Anna 
in 1798 niet haar beroep weer mocht oppakken onder 
voorwaarde dat ze de tekst op haar bordje aanpaste, 
maar dat eerst haar schorsing ongedaan werd gemaakt 
en dat ze pas maanden daarna de aanzegging kreeg dat 
ze de tekst op haar bordje moest aanpassen (zie volgen-
de paragraaf).

Conclusie: Anna van Hensbeeks in de literatuur zo 
vaak aangehaalde ‘finest hour’ moet van A tot Z als pure 
fictie worden beschouwd.

Een tweede kans 

Anna duikt pas in 1798 weer in de documenten op. Er is 
een nieuw stadsbestuur en ze besluit een poging te wa-
gen haar schorsing opgeheven te krijgen. De vraag dringt 
zich op wat Anna dan wel heeft gedaan in de periode 
april 1796 – maart 1798 als we het beeld dat uit de litera-
tuur oprijst als fictie moeten beschouwen. Het correcte 
antwoord is: niets. Ze was geschorst als vroedvrouw, 
mocht haar beroep niet uitoefenen en heeft dit ook niet 

derloze baby’s die er van begin 1794 tot begin 1798 in 
Gouda geboren zouden moeten zijn. Lijsten met ver-
lossingen zijn niet bewaard gebleven, maar als die va-
derloze baby’s er waren geweest, zouden we ze elders 
moeten tegenkomen. Afgezien van Geertrui Koek en haar 
dochtertje in januari 1796 vinden we in Goudse doop-
boeken in genoemde jaren – op één uitzondering na die 
niets met Anna te maken had (zie hieronder) – niet één 
jonge moeder die met haar kind wordt genoemd zonder 
dat de vader erbij staat.20

Van die veronderstelde lijsten met moeders en kinde-
ren zonder vaders is ook geen spoor terug te vinden in 
het Resolutieboek van het altijd zo opmerkzame College 
der Vroedkunde. Zouden de collegeleden echt twee jaar 
niets hebben opgetekend bij een bewuste, herhaalde 
overtreding door nota bene een geschorste vroedvrouw? 
Het is ondenkbaar. Sterker nog, er doet zich in deze pe-
riode wel degelijk één geval van overtreding van artikel 
24 voor, en dat is het college niet ontgaan. In het Resolu-
tieboek worden er lange pagina’s aan gewijd.21 

Als we dit specifieke geval in 1797 betreffende stads-
vroedvrouw Antje Nagel bekijken, dan zien we dat haar 
argumenten en die van het college tijdens de hele proce-
dure nauwgezet worden opgetekend. Tot en met Antjes 
veroordeling tot een boete van 25 gulden en haar beta-
ling ‘onder protest’ toe. Hieruit mogen we afleiden, dat 
als Anna van Hensbeek een principiële discussie met het 
college was aangegaan, we daarvan ook sporen in de no-
tulen hadden moeten aantreffen.

Uit de casus van Antje Nagel blijkt tevens, dat het niet 
afnemen van de vaderschapseed nog altijd een zelden 
voorkomende gebeurtenis is (en dus geen maandelijks 
terugkerende) waar het college bovenop zit. Ook is dui-
delijk dat het begaan van die overtreding, het op cor-
recte wijze aanvechten van de boete en/of het aangaan 
van een principiële discussie níet leidt tot een schorsing 
of ontzetting uit het ambt. Antje Nagel kon in haar ambt 
nog jarenlang na deze zaak ongestoord doorwerken.22 

De gedachte is verder onhoudbaar dat ongetrouwde 
zwangere vrouwen in de rij stonden voor Anna van Hens-
beek omdat zij de vaderschapseed weigerde af te ne-
men. Geen enkele ongehuwde vrouw had er belang bij 

Raadsresolutie maart 1798. Op 23 maart 1798 maakt de Provisionele 
Raad van Gouda de schorsing van Anna van Hensbeek als vroedvrouw 
deels – voor buiten de stad – ongedaan (samh; foto auteur)



56

Ti
di

ng
e 

20
18

23. Resolutieboek, folio 113-113v.
24. samh, AC 1 Archief van de stad Gouda, 1311-1815, inv.nr. 226 No-
tulen van de vergadering van de Municipaliteit, de raad (vanaf 25 
maart 1797), de provisionele raad (vanaf 4 juli 1798) en de raad (vanaf 
1803), 1795-1807, 095v. [KL: moet dit niet folio zijn?]
25. Resolutieboek, notulen vergadering 6 Augustus 1798, folio 113v.
26. Zie samh, collectie Gouda, Rooms-Katholieke Gemeente, Kerke-
lijke registers, Dopen 1717-1812 - Trouwen 1717-1811, pag. 207, resp. 
Gaardersregisters, Begraven 1766-1805, ongenummerde pagina be-
ginnend bij 1 november 1798. 
27. Resolutieboek, folio 114v.
28. samh, collectie Gouda, toegang 1 Besluiten stadsbestuur, inv.nr. 
226, 298.
29. Resolutieboek, folio 115.

gedaan. Ze heeft zich stilgehouden en met dochter Trijn-
tje van haar spaargeld en Trijntjes inkomsten als hekel-
ster geleefd. Dat verklaart ook veel beter waarom ze zo 
kort na 1798 reeds armlastig zal worden dan de theorie 
dat ze twee jaar lang goed geld aan een groot aantal on-
getrouwde kraamvrouwen heeft verdiend.

Als ze zich in 1798 weer meldt bij het stadsbestuur, re-
kent ze er wellicht op dat de nieuwe lichting bestuurders 
coulant zullen zijn over een conflict met vroegere be-
stuurders. En inderdaad besluit de Raad (zoals het stads-
bestuur dan genoemd wordt) op 23 maart 1798 Anna’s 
schorsing op te heffen. Hierbij heeft ze wel uitdrukkelijk 
moeten beloven zich aan haar eerder afgelegde eed te  
houden.23 Daarmee stemt ze ook ondubbelzinnig in met 
het afnemen van de vaderschapseed.

De notulen van de raadsvergadering op genoemde 
datum geven tevens antwoord op de vraag wanneer en 
waarom ze de woorden ‘voor Buyte’ op haar uithangbord 
heeft laten aanbrengen: 

‘Op Verzoek van Anna Hensbeek Wed. Maarten van 
der Pik Is na deliberatie goedgevonden en verstaan, de-
zelve weder te admitteeren gelijk geadmitteerd word bij 
dezen tot de beoeffening van de verloskunde buiten de 
stad, mits haar reguleerende naar de ordonnantie en ’t 
reglement op de vroedkunde van 11e October 1756 en 
alteratie en ampliatie van dien in dato 4 Jan: 1773, en 
heeft gem. Anna Hensbeek gepersisteerd bij den Eed 
door haar in den Jaare 1794 afgelegd.’24 

De onderstreping is aangebracht door de auteur. Uit 
deze tekst blijkt dat Anna de raad slechts om ophef-
fing van haar schorsing voor het buitenkwartier heeft 
gevraagd, wat het vermoeden sterkt dat ze buiten de 
stadsvesten woonde. Verder blijken noch Anna noch de 
nieuwbakken raadsleden te weten dat er juridisch geen 
onderscheid mag worden gemaakt tussen bewoners bin-
nen en buiten de stadsvesten. De altijd nauwgezette no-
tulist van het College der Vroedkunde weet dat wel, en 
laat bij het letterlijk overnemen van de raadstekst in het 
Resolutieboek van het College der Vroedkunde de woorden 
‘buiten de stad’ daarom bewust weg.

Hierdoor begrijpen we waarom Anna eind maart 1798, 
en niet april 1796, haar uithangbord heeft teruggehan-

gen met de extra tekst ‘voor Buyte’. Zij leeft van eind 
maart tot begin augustus 1798, wanneer het college zich 
over deze aanvullende tekst uitspreekt (zie hieronder), 
naar de tekst van het raadsbesluit: ze mag de verloskun-
de buiten de stad beoefenen. Dit is voor haar aanleiding 
om ‘voor Buyte’ op haar bordje te zetten, niet omdat ze 
‘niet voor één gat te vangen was’ maar omdat ze vreest 
anders in overtreding te zijn. Ze beseft alleen niet, dat ze 
nu juist wel in overtreding is, omdat ze ten onrechte de 
suggestie wekt tot vijfde stadsvroedvrouw te zijn aan-
gesteld.

Haar bordje hangt er dan ook pas enkele weken, als 
de genoemde twee stadsvroedvrouwen naar het college 
stappen om zich over haar tekst te beklagen. Hun klacht 
wordt in het Resolutieboek namelijk opgetekend direct na 
de aantekening over Anna’s rehabilitatie. Overtuigd van 
Anna’s kundigheid besluiten de collegeleden de klacht 
gegrond te verklaren – deze is immers terecht – maar 
zonder Anna te straffen, laat staan haar haar broodwin-
ning te ontnemen. Direct aansluitend op de eerder aan-
gehaalde tekst in het Resolutieboek treffen we dan ook 
het volgende aan:

“Verders is op klagte van de vroedvrouwen Anna Sib-
bes en Johanna Borsteeg beide stadsvroedvrouwen, aan 
gemelde Anna Hensbeek geïnjungeerd, zich te mena-
geeren om op eenigerleye wijze voor te geven, dat zij 
vroedvrouw was voor het buitenquartier, als zijnde het-
zelve onder de stadsvroedvrouwen verdeeld, en ingevol-
ge daar van op haar bordje dadelijk te doen uitwissen de 
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woorden ‘voor buiten’ en op hetzelve alleen te plaatsen: 
‘Anna Hensbeek, geadmitteerde vroedvrouw’.” 25 

De ‘heren medici’ gunnen Anna blijkbaar haar tweede 
kans. Ze zal de uitspraak met opluchting maar ook met 
vreugde hebben ontvangen, want ze mag net als voor-
heen ook uit de binnenstad klandizie halen. Ze voldoet 
daarom zonder morren aan de eis om de tekst op haar 
bordje deels te laten overschilderen, en vertrouwt erop 
dat haar bekendheid in en buiten de stad voldoende zal 
zijn om klanten te blijven trekken.

Opnieuw in de fout

Deze situatie had kunnen voortduren, maar al snel gaat 
Anna opnieuw in de fout: ze vraagt niet naar de vader 
van het kind van Maria Kunne, dat volgens het Resolu-
tieboek op 28 augustus is geboren. Het gaat hier waar-
schijnlijk om Maria Keune, die op 23 augustus een ‘on-
echt’ zoontje genaamd Joannes heeft gekregen. Andere 
qua naamgeving mogelijke kandidates zijn door de au-
teur in de doopboeken niet gevonden. Op 20 november 
geeft de vader, ene Stephen Bovenaarden, wonend aan 
de Groeneweg, de dood van dit kind aan.26 Mocht het 
inderdaad om deze Maria Keune gaan en de notulist de 

‘23’ op Anna’s lijst voor een ‘28’ hebben aangezien, dan 
vormt Anna’s overtreding mogelijk een geval van ‘verge-
ten’, omdat Maria en Stephen er blijkbaar geen moeite 
mee hadden om als moeder resp. vader van de boreling 
bekend te zijn. Een principiële weigering van de kant van 
Maria om de vader van haar baby te noemen, is in elk 
geval duidelijk niet aan de orde.

Anna’s overtreding blijkt uit de lijst die zij begin sep-
tember heeft ingediend. Wat er vervolgens gebeurt, lijkt 
een herhaling van het gepasseerde in 1796. Het college 
legt haar de voorgeschreven boete van 25 gulden op, 
‘welke zij weigerde te betalen, niet alleen, maar zig ver-
der heeft uitgelaten in zeer injuriense [= beledigende] 
uitdrukkingen in tegenwoordigheid van het voorn: Col-
legie. Waarom het Collegie der Vroedkunde zig over ge-
melde vroedvrouw bij het stadsbestuur heeft beklaagd, 
verzoekende bij hunne reglementen te werden gemain-
tineerd.’27 Blijkbaar is Anna enorm aan het schelden ge-
gaan tegen degene die de boete kwam opeisen, vrijwel 
zeker de jonge vroedmeester Grotendorst, en waren 
hiervan een of meer collegeleden getuigen. 

Voor het college is de maat vol. Dat Anna de eed een 
tweede keer vergeet, kan gebeuren. Maar dat zij op-
nieuw weigert de boete te betalen en bovendien – waar-
schijnlijk uit frustratie omdat ze pas enkele maanden 
weer aan het werk is – beledigingen uit, dat gaat te ver. 
Van ‘een principieel betoog tegen de vaderschapseed’ 
is ook hier dus duidelijk geen sprake. Dit is minachting 
van het college en dus een ernstige vorm van wangedrag. 
Anna brengt haar zaak voor de Provisioneele Raad, die 
bestaat uit Reindert Barents, Jacob Polijn, Leonard Ven-
roij, François Grendel en Cornelis Verzijl.28 

Op 5 oktober 1798 mag zij zich bij het stadsbestuur te-
gen de aanklacht verdedigen. De burger-magistraten zijn 
echter niet onder de indruk van haar pleidooi, dat inhou-
delijk blijkbaar zo weinig voorstelt dat er geen letter van 
wordt opgetekend. Na afloop besluiten zij Anna in het 
ongelijk te stellen. Haar ‘acte van admissie’ wordt van-
wege het niet-naleven van de voorschriften verbonden 
aan haar beroep, oftewel het negeren van een tuchtrech-
telijk vonnis, ingetrokken. Ze moet haar uithangbord van 
haar gevel halen en dient alsnog haar boete te betalen.29

Het voormalige Sint-Elisabeth Gasthuis aan de Kleiweg, waar Anna 
haar laatste jaren sleet (samh)



58

Ti
di

ng
e 

20
18

het is niet voldoende. De bodem van haar spaarpot komt 
in zicht.

Als Trijntje op 16 mei 1802 in de Sint-Janskerk trouwt 
met Thomas de Moor, schoenmaker en weduwnaar van 
Maria van Geelen,31 gaat Anna de laatste fase van haar 
leven in. Hoewel ze pas 52 is, heeft ze geen inkomsten 
meer. Op 3 december krijgt ze van de gasthuismeesters 
toestemming om in het Sint Elisabeth Gasthuis te wo-
nen. Anna wordt als armlastig erkend, want over haar 
onderhoud wordt opgemerkt, ‘waar het Weeshuijs dee-
ser Stad zal contribueeren Een Gulden, de Diaconie der 
Gereformeerde Gemeente twaalf Stuyvers, en ’t Ale-
moeseniershuys vier Stuyvers, ieder week, gelijk dezelve 
daartoe geauthoriseerd word bij deezen’.32 Waaruit in 
elk geval blijkt, dat de ‘heren magistraten’ allesbehalve 
rancuneus zijn.

Anna maakt nog driemaal de geboorte van een klein-
zoon mee en is zelfs getuige bij hun doop, maar proeft 
ook tweemaal het verdriet van hun zeer vroegtijdige 
overlijden. Alleen haar oudste kleinzoon en drie van de 
kleindochters die na Anna’s verscheiden worden gebo-
ren, zullen de volwassen leeftijd bereiken, trouwen en 
voor achterkleinkinderen zorgen. Zijzelf zal dit niet mee-
maken. Het laatste wat we van Anna terugvinden, is de 
aantekening dat ze op 3 november 1808 is begraven. Dit 
is ongetwijfeld op het armenkerkhof achter de Sint-Jan 
gebeurd. Erg bekend kan ze niet zijn, want ze wordt aan-
geduid als ‘Johanna Hensbeek’.33

Kort hierna komt Anna haar uithangbord op het stad-
huis inleveren. Officieel is haar dit niet opgelegd, het 
verwijderen was voldoende geweest, maar ze doet het, 
op eigen initiatief of omdat het haar is gezegd. De re-
centst aangebrachte woorden hebben niet lang in de 
wind kunnen drogen, wat verklaart waarom deze boven-
ste laag op de zolder van het stadhuis al snel afbladdert 
en uiteindelijk niet meer te redden valt. Op 48-jarige 
leeftijd raakt ze zowel haar diploma als haar vergunning 
kwijt. Ze betaalt een hoge prijs voor haar boeteweigering 
en haar woede-uitbarsting.

Treurig en roemloos einde

Na het verlies van haar akte moet ze met haar dochter 
Trijntje weer leven van wat haar aan spaargeld rest en 
van het geld dat Trijntje als hekelster verdient. Door het 
overlijden van Anna’s armlastige broer dominee Dirk van 
Hensbeek eind 1801 ontvangt Anna vanaf begin 1802 wel 
een deel van het zogenaamde ‘legaat van tante Dieuwer-
tje’, een Gouds armenfonds opgezet door de familie Van 
Hensbeek waarvan de opbrengsten allereerst verarmde 
familieleden ten goede komen. Aan Anna wordt 52 gul-
den toegekend.30 Dit zorgt voor enige verlichting, maar 

30. Zie C.J. Matthijs, De takken van de dorre boom, 59.
31. samh, Registers van de Burgerlijke Administratie, Trouwen 
1729-1811, 192Vo. Thomas en Trijntje zullen samen zeven kinderen 
hebben: Thomas (1804->1848), Johannes (1805-1805), Maarten (1807-
1807), Anna Maria (1810-1887), Grietje (1813-1866), Trijntje (1815-1899) 
en Elisabeth (1817-1818). Het stel woont bij de volkstelling in 1829 
met hun drie dochters in een woning op de hoek van de Vrou-
wensteeg, zijde Blauwstraat. Thomas zal uiteindelijk op 9 april 1842 
op 75-jarige leeftijd overlijden, Trijntje op 5 juni 1848 op 69-jarige 
leeftijd.
32. samh, Besluiten stadsbestuur, toegangsnummer 1, inv.nr. 230, 
folio 178.
33. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke 
 registers, Begraven 1790-1811,Boek 1806-1811, folio 69.

De geveldecoratie die ooit de poort van het Sint Elisabeth Gasthuis 
tooide, siert nu de ingang van Museum Gouda, zijde Achter de kerk (foto 
Nico J.Boerboom)
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De poort van het voormalige  
St-Elisabethgasthuis, thans achter-
zijde poortgebouw Museumtuin  
(foto: Nico J. Boerboom)
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Slot: een ander beeld van Anna

Als we alle feiten overzien en alle fictie vergeten, blijkt 
Anna van Hensbeek een niet erg slimme vrouw uit een 
ooit welvarende familie, die praktisch was ingesteld 
en uit financiële nood als vroedvrouw ging werken. Ze 
stelde zich niet principieel op, kon zich dat ook niet 
veroorloven, en nam bij elke bevalling van een onge-
trouwde vrouw conform de regels de vaderschapseed af. 
Tweemaal vergat ze dat en kreeg ze een boete, twee-
maal werd ze zwaar gestraft omdat ze weigerde die te 
betalen. Haar gebrek aan een vooruitziende blik leidde 
ertoe dat ze in armoede en in zekere zin naamloos stierf 
zoals zo veel van haar tijdgenoten. Zonder haar thans in 
Nederland vrijwel zeker unieke uithangbord zou ze in de 
vergetelheid zijn beland. Maar het verhaal achter dat uit-
hangbord is, zoals uit dit onderzoek blijkt, veel minder 
heroïsch dan tot nu toe werd gedacht.

Vroedvrouwenbord van Anna van Hensbeek, linkerzijde. Dit bord is 
anno 2018 mogelijk het enige dat van deze bordjes in Nederland nog 
bestaat (Collectie Museum Gouda; foto Nico J. Boerboom)

Begraafbriefje van Johanna van Hensbeek 1808 (samh)
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Een verloren gevel aan de Hoge Gouwe 
 

Geert Post

Het Museum Gouda bewaart een los op-
gezette olieverfschets door de 19e-eeuwse 
stadstekenmeester Johannes Jacobus Bertel-
man (1821–1899) van een geveltop met daar-
op de aantekening ‘huis op de hooge Gouwe’ 
(afb. 1).1 Een kenner van de Goudse binnen-
stad zal direct opmerken dat een dergelijke 
gevel aldaar niet meer valt te bewonderen. 
Een tekening van een verder onbekende L. 
van Krimpen in hetzelfde museum verklaart 
het gemis in de tegenwoordige gevelwand: 
op deze uitgewerkte tekening zien we de 
volledige gevel afgebeeld.2 Naast de grote 
detaillering, is het opschrift interessant: 
‘Façade met antiek bovengedeelte van een 
woonhuis te Gouda, gesloopt 28 sept. 1883’. 

Geveltop van ‘huis op de hooge Gouwe’, olieverfschets van J.J. Bertelman 
(Collectie Museum Gouda; Tom Haartsen, fotografie)

1. Museum Gouda, inv. nr. 51525; met veel dank aan Josephina de 
Fouw en Julia Zwijnenburg voor het tonen van dit blad en verschil-
lende andere architectuurstudies uit het bezit van het Museum op 
23 augustus 2017. Voor Bertelman, zie: J.H. Kompagnie, ‘Het nuttige 
en het aangename’, in  P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda 
(Hilversum 2002), 684-712, 703-704.
2.. Museum Gouda, inv. nr. 53951. In Gouda is in de 19e eeuw maar 
één L. van krimpen te vinden: Laurens van Krimpen (1795-1878), 
een graanhandelaar, woonachtig op de Westhaven. Deze overleed 
echter al voor de sloop op hoge leeftijd. Van hem zijn geen artis-
tieke of bouwkundige interesses bekend, maar misschien was hij 
een liefhebber. Zijn zoon Jan van Krimpen (1825-1912) was organist 
en woonde aan de Lage Gouwe tegenover de hier besproken gevel.  
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dat aanpassingen op de klassieke vormentaal eerder re-
gel dan uitzondering waren. De Romeinen hadden nooit 
rekening gehouden met het feit dat hun tempels twee-
duizend jaar later model zouden staan voor de smalle 
en hoge Hollandse grachtenpanden! Daarvoor moesten 
de 17e-eeuwse architecten en ambachtslieden dus op-
lossingen verzinnen, waarbij ook nog rekening moest 
worden gehouden met het hier ten lande beschikbare 
materiaal. In plaats van met het dure natuursteen werd 
in Holland veel meer gewerkt met het vanwege de over-
vloedig aanwezige klei relatief goedkope baksteen, wat 
van invloed was op het uiterlijk van de gebouwen. Het 
resultaat was een heel eigen, charmante Hollandse stijl 
die eerder classicistisch aandoet dan het daadwerkelijk 
is en die, in tegenstelling tot de voorbeelden uit de Oud-
heid of de varianten van het Classicisme die zich elders in 
Europa ontwikkelden, nooit echt streng overkomt. 

Gouda kent in tegenstelling tot steden als Amsterdam 
en Leiden niet veel bouwwerken in deze stijl. De belang-
rijkste uitzondering is dan echter wel een topstuk van het 
Hollands Classicisme: de Goudse Waag (1668), gebouwd 
naar ontwerp van Pieter Post (1608-1669), een van de 
belangrijkste architecten van deze stroming.3 Daarnaast 
geeft de gevel van het Catharina Gasthuis aan de Oost-
haven uit 1665, waarvan de architect niet met zekerheid 
is vast te stellen maar waarvoor de naam van Post ook 
wel eens is gevallen, een goed idee van deze stijl.4 Van 
een andere orde, maar in dit verband van belang, is de 
Beverninghkapel in de Sint-Jan van rond 1670. Hoewel 
het niet om een gebouw als zodanig gaat, is deze kapel 
in stijl, uitvoering en betrokken ontwerpers en uitvoer-
ders zeker ook een belangrijk product van het Hollands 
Classicisme.5 Op het gebied van woonhuizen resten 
slechts twee verminkte exemplaren in Gouda, te weten 

3. Zie hiervoor: J. Smink, ‘De bouw van de Goudse Waag’, in Tidinge 
van die Goude 1998, 2, 65-74.
4. J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad (Assen 
1955), 176-180, alsmede B. van den Bergh, ‘De Van Beverninghkapel’, 
in Tidinge van die Goude 2014, 4, 145-147
5. B. van den Bergh, ‘De bouw van de monumentale van den Beve-
ninghkapel in Gouda’, in Bulletin KNOB (2014) 1-17.  

Hollands Classicisme

De liefhebber van architectuur zal direct herkennen dat 
het ‘antieke bovengedeelde’ in kwestie een fraai voor-
beeld is van het Hollands Classicisme, een bouwstijl die 
het bouwen in Holland bepaalde van circa 1625 tot 1675. 
Hoogtepunten zijn het Mauritshuis in Den Haag (1633) 
en het Stadhuis van Amsterdam (1648), beide door Jacob 
van Campen (1596-1657), die wordt beschouwd als de 
grondlegger van deze stijl.

Uitgangspunt van het Hollands Classicisme was de 
bouwstijl van de Grieken en Romeinen, met bijbeho-
rende maatvoering en ornamentiek. Dat nam niet weg 

Gevelwand van ‘huis op de hooge Gouwe’ tekening van L. van Krimpen 
(Collectie Museum Gouda)
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Westhaven 51 en Hoge Gouwe 145, waarvan in de top 
de oorspronkelijke pilasters nog bewaard zijn gebleven.

Gevel

Het moge duidelijk zijn dat Gouda op die bewuste 28 
september in 1883 een belangrijk stukje architecto-
nisch erfgoed verloor. Niet alleen waren gevels in deze 
stijl zeldzaam in de stad, het onderhavige exemplaar 
was ook nog eens een heel mooi voorbeeld hiervan. De 
sloop was, zoals zo vaak in de 19e eeuw, waarschijnlijk 

het gevolg van bouwvalligheid van de geveltop. In plaats 
van deze te herstellen werd er voor gekozen om de hele 
bovenkant ‘af te toppen’ en te voorzien van een strakke, 
rechte gootlijst die daarbij ook nog beter paste bij de 
19e-eeuwse smaak. Een pleister op de wond is dat de 
geveltop in kwestie op zichzelf niet uniek is. Er zijn in 
Holland nog vrij veel van dit soort geveltoppen te vinden, 
die een goed idee geven van hoe het pand aan de Hoge 
Gouwe er heeft uitgezien. Het gaat bij dit type gevel om 
relatief smalle, hoge panden waarvan het metselwerk in-
springt ter hoogte van de kap en daarboven nogmaals, 

Hoge Gouwe 145 (foto Nico J. Boerboom) Westhaven 51 (foto Nico J. Boerboom)
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zodat als het ware een klein driedelig podium van met-
sel- of natuursteenwerk ontstaat. De ruimte tussen de 
versmallingen is opgevuld met beeldhouwwerk, zodat 
de beide zijden van de top toch diagonaal naar elkaar 
toe lopen. De top wordt bekroond door een gebogen 
fronton. Een goed nog bestaand voorbeeld is het pand 
Spuistraat 90 te Amsterdam.

De naam die veel met dit geveltype wordt geassoci-
eerd is die van de Amsterdame architect Philips Ving-
boons (1607-1678), die het type populariseerde en mo-
gelijk zelfs als eerste ontwierp. Was de genoemde Pieter 
Post vooral gericht op publieke gebouwen en paleizen, 
zijn tijdgenoot Vingboons paste deze vormtaal vooral 
toe op het woonhuis.6 Ook de onderkant van de door 
Vingboons ontworpen gevels was vaak verrijkt met pi-
lasters en festoenen. Op de uitgewerkte geveltekening 
van het pand aan de Hoge Gouwe is echter niets van dit 
alles te zien. Wel zien we ramen met een zogenaamde 
‘Empire’-roedeverdeling, met relatief grote glazen die 
rond 1800 technisch mogelijk werden en direct in de 
mode kwamen, alsmede een deur en bovenlicht die ook 

aan deze periode zijn toe te schrijven. De begane grond 
en verdieping van de gevel waren dus reeds rond 1800 
aangepast, waarbij de sierlijke geveltop werd gespaard. 
In welke mate de onderzijde van de gevel oorspronke-
lijk ook geornamenteerd was, zal wel altijd een raadsel 
blijven. 

Bertelman moet bij zijn schets van de gevel zelf gefan-
taseerd hebben naar de oorspronkelijke situatie, want hij 
penseelde op de verdieping een typisch Vingboonsiaans 
kozijn, waaronder een festoen. Hoezeer Bertelman het 
oorspronkelijke aangezicht van het huis ook benaderde, 
dit moet toch als fantasie worden bestempeld, aange-
zien de tekening van Van Krimpen de realiteit weergaf, 
zoals hierna duidelijk zal worden.

Locatie

De vraag is natuurlijk wáár deze gevel pronkte. Er zijn, 
voor zover we weten, geen afbeeldingen, in welke vorm 
dan ook, bekend van de Hoge Gouwe waarop de gevel 
valt te herkennen. De op beide af-
beeldingen aanwezige gevelsteen 
van een anker maakt het ech-
ter mogelijk vast te stellen waar 
dit huis stond. Er is aan de Hoge 
Gouwe slechts één pand dat deze 
naam droeg, het huidige Hoge 
Gouwe 129.7 Dit huis heeft tegen-
woordig een andere onderpartij 
dan op de tekening. Een bouwaan-
vraag uit 1930 spreekt echter van 
een verbouwing tot garage met 
bovenwoning, en op de relevante 
bouwtekening blijkt inderdaad dat 
de ondergevel op dat moment ge-
lijk was aan wat Van Krimpen heeft 
getekend.8 Een foto uit omstreeks 
1920-1930 getuigt hiervan, waar-
door het zeker is dat het hier in-
derdaad Hoge Gouwe 129 betreft.9 

Spuistraat 90,  
Amsterdam  
(foto Walther  
Schoonenberg)

Hoge Gouwe 129 (foto Nico J. Boerboom)



65

Ti
di

ng
e 

20
18

Bouwheer

De voornaamheid van de gevel blijkt goed aan te slui-
ten bij de bewoningsgeschiedenis van het pand. Het 
huis kwam eind 16e eeuw in het bezit van de familie De 
Lange.10 Een dochter uit dit geslacht, Adriana de Lange 
(1633-1657), trouwde in 1653 met Donatus van Groe-
nendijck (1623-1698), en hij werd de eigenaar van het 
huis. Deze Donatus was in het derde kwart van de 17e 
eeuw een van de machtigste inwoners van Gouda. Vanaf 
1650 was hij lid van de vroedschap en vanaf 1665 was hij 
niet minder dan vijftien keer burgemeester.11 Het Rijks-
museum bewaart nog zijn magistraatskussen uit 1657.12 
In 1672 behoorde Van Groenendijck tot de vijftien meest 
vermogende inwoners van de stad.13 In dit verband bij-
zonder interessant is het feit dat zijn wapen op de Waag 
prijkt, aangezien hij tot de vier regerende burgemees-
ters behoorde die opdracht voor dit prestigieuze project 
hadden gegeven. Hieruit valt mogelijk af te leiden dat 
Groenendijck een voorliefde voor de classicistische stijl 
had en dat maakt het ook aannemelijk dat hij een gevel 
in deze stijl voor zijn huis liet optrekken. In 1678 ging 
het huis over op zijn toekomstige schoonzoon, Johannes 
Meerman.

Bouwmeester 

Over de bouwmeester van deze gevel bleek niets te ach-
terhalen. Enige onderbouwde speculatie is echter wel 
mogelijk. Hoewel het na het voorgaande verleidelijk is 
om de naam van Pieter Post te noemen, en dat zeker 
niet uitgesloten kan worden, is het waarschijnlijker dat 
een lokale vakman tekende voor de gevel. Een van de 
redenen waarom de vormentaal van Vingboons zo po-
pulair was, was het feit dat hij zijn ontwerpen in 1648 in 
prent uitbracht onder de veelzeggende titel Afbeeldsels 
der voornaemste gebouwen uyt alle die Philips Vingboons 
geordineert heeft. Dit maakte het voor lokale timmer- en 
metselbazen en opdrachtgevers vrij makkelijk om zijn 
gevels te kopiëren. Dit lijkt ook het geval te zijn geweest 
met de gevel aan de Hoge Gouwe. De geveltop komt 
sterk overeen met het ontwerp door Vingboons voor de 

Tekening Hoge Gouw 129  (samh)

6. K. Ottenheym, Philips Vingboons  (1607-1678) architect (Amsterdam 
1989).
7. samh Apparaat Matthijs, Hoge Gouwe 129. Tevens raadpleegbaar 
via: http://www.archiefman.nl/nt/HogeGouwe.pdf
8. samh 0468.4623.
9. samh 440.11200.  
10. samh Apparaat Matthijs, Hoge Gouwe 129. 
11. P.H.A.M Abels, ‘Voor de vrijheid en tegen Oranje’, in P.H.A.M. 
Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda, (Hilversum 2002), 308-343, 327 
en J. J. de Jong, Met goed fatsoen (Den Haag 1985), 49 en 349.
12. Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. BK-NM-3958.
13. B. de Keijzer, Kohier 200e penning over het jaar 1672 Gouda en om-
geving. Digitaal document raadpleegbaar via: http://www.hogenda.
nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.
php?id=2259&type=source. Het betreft een transcriptie van Natio-
naal Archief 3.01.28 inv. nr. 19.

Deel Hoge Gouwe 1929-1930 (samh)
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in 1643 gebouwde huurhuizen van het Sint Pietersgast-
huis in Amsterdam. 14 De top is vrijwel identiek, met het 
verschil dat bij de Goudse gevel het fronton is onder-
broken. De onderkant van de gevel op deze huizen was 
onversierd. Is dat een aanwijzing dat er bij de aanpas-
singen van de gevel aan de Hoge Gouwe rond 1800 ook 
niet veel ‘verloren’ ging? Op basis van het publicatiejaar 
van Vingboons’ Afbeeldsels is het waarschijnlijk dat de 
gevel aan de Hoge Gouwe ergens in het derde kwart van 
de 17e eeuw tot stand kwam, wat overeenkomt met de 
bezitsperiode van Donatus van Groenendijck. 

Conclusie

In 1883 verloor Gouda een belangrijk stuk woonhuis-ar-
chitectuur en daarnaast werd het aanzien van de Hoge 
Gouwe beroofd van een imposant herkenningspunt. Van 
Krimpen en Bertelman zorgden er echter voor dat we 
toch een beeld hebben van dit 17e-eeuwse erfgoed en 
een beter idee krijgen van hoe de Goudse elite woonde 
in de 17e eeuw. Van Groenendijck was niet alleen als bur-
gemeester medeverantwoordelijk voor de Waag, maar 
verfraaide als privépersoon ook de stad door een woon-
huis te bouwen in de nieuwste stijl op een passende 
plek. Vingboons schreef bij zijn ontwerp: ‘Hebben een 
lustige uytsicht, vermits den Amstel daer voorby pas-
seert, en veel gewoel is van schuyten en ander vartuygh’. 
Aan de Gouwe zal het gewoel niet minder zijn geweest!

14. P. Vingboons, Afbeeldsels der voornaemste gebouwen uyt alle die 
Philips Vingboons geordineert heeft (Amsterdam 1648), plaat 22. Deze 
negen huizen waren gelegen aan de Oude Turfmarkt (tegenover 
het Rokin). Drie hebben de tand des tijds overleefd, maar zijn als 
zodanig niet meer te herkennen.  

Magistraatkussen Groenendyck (Collectie Rijksmuseum, Amsterdam)

Wapen Donatus op de Waag (foto Nico J. Boerboom)
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Ontwerp door Philip Vingboons (uit 
‘Afbeeldsels der voornaemste gebou-
wen uyt alle die Philips Vingboons 
geordineert heeft’)



68

Ti
di

ng
e 

20
18

goudana

Een stad als Gouda ademt geschiedenis. 
Mede daardoor zijn er door de eeuwen heen 
veel Gouwenaars geweest die zich verdiept 
hebben in het roemruchte verleden van de 
stad en het omringende gewest Holland. 
Bekende namen zijn de regentenzoon Pie-
ter Cornelisz Bockenberg (de eerste officiële 
geschiedschrijver van het gewest Holland), 
de (oud-)katholieke pastoor Ignatius Walvis 
(de eerste stadsgeschiedschrijver van Gouda) 
en de patriottische regent Cornelis Johan de 
Lange van Wijngaerden (de tweede schrijver 
van een Goudse stadsgeschiedenis). 

Maar er zijn ook ‘mindere goden’ uit de stad geweest 
die zich met geschiedschrijving hebben bezig gehouden. 
Sommige van hun geschriften zijn nooit uitgegeven, maar 
de handschriften van Adriaen Cornelis Vereijck, Paulus 
Doncker, Franco de Vrije en Theodoor van Abbesteech 
bevinden zich nog wel in het Goudse archief. Ze zijn te-
genwoordig voor iedereen te raadplegen op de website 
van Gouda op Schrift (zie goudaopschrift.nl). En eerder 
schreven we ook al over schoolmeester Kluitman, die in 
de 19e eeuw een beknopte geschiedenis van  Gouda op 
de persen liet leggen.1

Onlangs wist ik op een veiling een boekje te bemachti-
gen van een voor mij nog onbekende Goudse historicus, 
Daniel de Lange. Net als Bockenberg schreef hij niet over 

Daniel de Lange (1665-1734)
een vergeten gouds historicus en muntenkenner

Paul Abels

Prijsband van de Goudse Latijnse school, in 1681 uitgereikt aan Daniel 
de Lange. Het getuigschrift is ondertekend door schoolbestuurders Jacob 
van der Graeff en Hugo vander Werve en onderaan door rector Johannes 
Verweij (foto auteur)

de geschiedenis van zijn geboorteplaats, maar over het 
vroege verleden van het gehele gewest Holland. Wie was 
hij en hoe moet zijn historische werk beoordeeld wor-
den? In deze aflevering van Goudana gaan we op zoek 
naar de achtergronden en het werk van deze telg uit een 
beroemd Gouds regentengeslacht en zijn betekenis voor 
de stad.

Studie en werk

Daniel werd op 10 januari 1665 geboren als zoon van de 
Goudse regent mr. Cornelis de Lange (1629-1682) en Ma-

68
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1. Paul H.A.M. Abels, Goudana. Een omstreden kleine Goudse 
stadsgeschiedenis van Kluitman, in Tidinge van Die Goude. Tijd-
schrift Historische Vereniging Die Goude 32 (2014), 91-101.
2.. Streekarchief Midden-Holland, Librije, signatuur depot 534 A 
9: L. Annaei Flori, Epitome rerum Romanarum; recensitus & il-
lustratus a Joanne Georgio Graevio, Utrecht, apud Joannem Rib-
bium 1680. Geschiedenis van Rome door Lucius Annaeus Florus, 
Romeins geschiedschrijver (1ste of 2de eeuw na Chr.); met index; 
prijsband van de Latijnse school te Gouda, uitgereikt aan Daniel de 
Lange in 1681.
3. J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad; Gouda 
1700-1780 [hrr5] (‘s-Gravenhage 1985), 96. 
4. De Jong, Met goed fatsoen, 199-201; A.J. van der Aa, Biographisch 
Woordenboek der Nederlanden, deel 11, (Haarlem 1865), 115-116.
5. De Jong, Met goed fatsoen, 53.

melden dat hij eervolle aanbiedingen om te gaan werken 
voor stadhouder-koning Willem III en voor de koning van 
Pruisen afsloeg, hoewel hij hier veel geld mee had kun-
nen verdienen; wel 7000 gulden per jaar. Evenmin ging 
hij in op het aanbod om hoogleraar geschiedenis te wor-
den aan de Universiteit van Harderwijk.4 De Lange bleef 
ook vanuit Den Haag goede contacten onderhouden met 
zijn geboortestad. Zo zien we dat hij achter de scher-
men de Goudse pensionaris Bruno van der Dussen op de 
hoogte houdt van de verwikkelingen rond de opvliegen-
de legerkapitein en lid van de Goudse vroedschap, Wil-
lem van den Kerckhoven, die wegens bedreigingen was 
geschorst en in het gevang belandde.5

Terug naar Gouda

Na negentien jaar advocatuur in het Haagse keerde hij 
in 1720 terug naar zijn geboortestad. Vanaf dat jaar ver-

ria Elsevier (1638-1691). Zoals alle jongens uit voorname 
families bezocht ook hij de Latijnse School aan de Groe-
neweg. Hij ontpopte zich als een vlijtige en slimme leer-
ling. Zijn resultaten waren zo goed, dat hij in juli 1681 een 
zogeheten prijsband in ontvangst mocht nemen als beste 
leerling van de vierde klas. Deze band met het stadswa-
pen van Gouda in goudopdruk, is bewaard gebleven en 
bevat nog de originele oorkonde, ondertekend door de 
twee scholarchen (schoolbestuurders) en de rector van 
de school, Johannes Verweij.2 

Vier jaar later liet Daniel de Lange zich inschrijven aan 
de Leidse Universiteit voor een rechtenstudie, gelijktij-
dig met zijn jongere broer Adriaan de Lange. Zij vonden 
beiden onderdak in huis bij een gereformeerd predikant. 
In de eerste twee jaar lazen zij volgens een aantekening 
van hun beroemde neef – zoon van de broer van hun 
vader – Cornelis de Lange van Wijngaerden ‘meest alle 
de classici auctores’. Daarna verhuisden zij volgens hem 
naar een andere predikant, ds. Hoogcamer (een Leidse 
predikant met die naam is niet uit andere bronnen be-
kend, P.A.) ‘om de gronden van geographie, mathesis, 
philosophie en theologie te leggen’. Beiden sloten hun 
studie af met een promotie; Daniel op 7 mei 1694, een 
jaar nadat zijn broer promoveerde.3

Na afronding van zijn studie trok Gouwenaar De Lange 
naar Den Haag om daar als advocaat aan de slag te gaan 
bij het Hof van Holland. Hij stond bekend als zeer eru-
diet en getalenteerd. De Lange van Wijngaerden weet te 

Begin van een paginalange, door Daniel de Lange met de hand geschre-
ven en ondertekende toelichting op de herdenkingspenning voor de Vrede 
van Rijswijk. Hij schrijft: ‘Deeze verklaringe van de Generaele Vredens 
Penning der stad Gouda, is by myn ondergeschreven, ten verzoeke vande 
Heeren Burgermeesteren in die tyd kort opgesteld geweest en is dezelve 
ten instantie van eenige voornaame vrinden meer uytgebreyd den 10en 
may 1718 D.D. Lange’. (foto auteur)
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6. Streekarchief Midden-Holland, 0096, inv.nr. 135: toelichtende 
tekst van Daniel de Lange bij de penning, in opdracht van het 
stadsbestuur van Gouda geslagen ter gelegenheid van de Vrede van 
Rijswijk in 1697, 1718; concept

vulde hij diverse bestuursambten in de stad. Als telg uit 
een voornaam regentengeslacht werd dat ook min of 
meer van hem verwacht. Veertien jaar lang maakte hij 
deel uit van de Goudse vroedschap, zeven keer werd hij 
tot schepen gekozen en het laatste jaar voor zijn over-
lijden, 1733-1734, bekleedde hij een van de vier burge-
meestersambten. Daniel de Lange, die ongehuwd bleef, 
overleed op 30 november 1734.

In zijn vrije tijd hield Daniel de Lange zich graag bezig 
met scheikunde, geschiedenis, genealogie en numisma-
tiek. Laatstgenoemde specialisme heeft betrekking op 
munten en penningen en hun geschiedenis. Het was in 
die tijd de gewoonte dat steden en gewesten gedenk-
penningen lieten slaan ter gelegenheid van historische 
gebeurtenissen. De zinnebeeldige penning ter gelegen-
heid van het sluiten van de Vrede van Rijswijk in 1697 
(een verdrag tussen alle toenmalige grootmachten in Eu-
ropa), die het Goudse stadsbestuur op 2 augustus 1700 
besloot te laten slaan in een oplage van 45 exemplaren, 
werd ontworpen door De Lange en uitgevoerd door Jo-
hannes Drappentier. Laatstgenoemde was een bekende 
Dordtse graveur, die zich toelegde op afbeeldingen op 
munten en gedenkpenningen.

De Lange schreef tevens een met klassieke en Bijbel-
teksten gelardeerde toelichtende tekst bij genoemde 
Goudse penning, die hij in 1718 voor enkele van zijn 
vrienden nog aanmerkelijk uitbreidde tot achttien dicht-
beschreven foliobladen.6 Van De Lange is bekend dat hij 
over numismatische kwesties correspondeerde met de 
bekendste muntenspecialisten uit zijn tijd, zoals Gerard 
van Loon, Cornelis van Alkemade en diens schoonzoon 
Pieter van der Schelling. Het zijn deze vrienden voor wie 
hij waarschijnlijk deze toelichting schreef.

De Rotterdammer Van der Schelling, bekend verza-
melaar van oudheden, is ook de schrijver van de tekst 
bij de titelprent van het enige boekje dat van de hand 
van Daniel de Lange is verschenen. Het betreft een Korte 

De door Daniel de Lange voor de stad Gouda ontworpen zilveren her-
denkingspenning van de Vrede van Rijswijk (1697). Voorzijde: onder ge-
kroond wapenschild van de stad Gouda vertrapt Willem III, in gedaante 
van Herkules, de Nijd en verbrandt als dankoffer op een vredesaltaar de 
afgelegde wapens. Het randschrift luidt: ‘Pax alma Goudium Goudae’ (in 
de woorden van De Lange: ‘dat is de alvoedende of genoegzaame vrede, 
is de vreugde van Gouda’). Keerzijde: onder een op bazuin spelende Faam 
zit op een sokkel met opschrift de Vrede met olijftak en lier te midden van 
Bacchus, de Overvloed, Neptunus en Mercurius; op de achtergrond het 
paleis te Rijswijk waar de onderhandelingen plaatsvonden (foto auteur)
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Titelpagina van het in Den Haag gedrukte boek van mr. Daniel de Lan-
ge (foto auteur)

verhandeling en verklaaring van de gemeenebests bestie-
ring, en leevenswys der oude Batavieren, van het ampt en 
de bediening der graven, derzelver waardigheid, oorsponk, 
en betekenis; als mede van de honderd medgezellen, of 
Comites, die nevens den Graave Rechters, en zyne Raaden 
zyn geweest. Het boekje verscheen in 1730 bij de Haagse 
drukker Pieter de Hondt. Dat De Lange zijn boek in de 
Hofstad liet drukken, en niet in Gouda, kwam doordat in 
zijn woonplaats geen boekdrukker meer werkzaam was 
die dit type drukwerk kon leveren.

Van der Schelling schreef ook een opdracht in dit 
boek, waaruit valt af te leiden dat het geheel vanzelf-
sprekend was in dit soort regentenfamilies dat Daniel de 
Lange na zijn vader en broer, beiden Cornelis genaamd, 
het stokje in het stadsbestuur had overgenomen.

Ten roem der stad, en heil, en vreugden!
Dus was uw Vader [Cornelis de Lange] voorgegaan,
Uw broeder [ook Cornelis geheten] op die zelve baan,
En tot dat ampt wel eer verheven.
Ik zal u tans geen lofkrans geven;
Hier konnen stukken, en uw schrift,
Zelfs spreken, eige pen, en stift,
De beste en duurzaamste eerkroon vlegten,
En, zoo men wil, die pleit beslegten.

Het boekje zelf, dat slechts 125 pagina’s telt, is een 
 historische verhandeling op basis van wat de Romeinse 
geschiedschrijver Tacitus heeft verteld over de Batavie-
ren en wat er daarnaast bekend was van de voorouders 
van de Hollanders, de Batavieren. De moraal van dit ver-
haal is dat godvrezendheid, godsdienstigheid, waarheid, 
recht en gerechtigheid uiteindelijk alle kwaad zullen 
overwinnen en de enige grondslag vormen voor een vrije 
burgerstand. Hiermee gaf De Lange ook een politieke 
boodschap af voor zijn eigen tijd.

Waarde

De Lange heeft zich met zijn Korte verhandeling geen 
plek verworven in de eregalerij van grote Goudse of Hol-
landse geschiedschrijvers. Bovenal was hij een kundig 
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advocaat en regent van de goede, 18e-eeuwse, stem-
pel. Zijn bezigheden op het vlak van de muntenkunde 
en de geschiedschrijving moeten worden beschouwd als 
verdienstelijke uitingen van een grote liefhebberij. Zijn 
enige pennenvrucht zal ook geen grote oplage gekend 
hebben, want het boekje duikt zelden op bij boeken-
veilingen. Waarschijnlijk heeft hij het vooral geschreven 
voor zijn familie en vrienden. Door de zeldzaamheid ligt 
de waarde tegenwoordig op een bedrag van tussen de 
100 en 200 euro.

Titelprent van De Lange’s Korte verhandelinge uit 1730, voorstellende 
‘De Batavise vryheid’. Met gedicht van muntenkenner Paulus van Schel-
ling (foto auteur)
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hoek’? Ik ben boven de tachtig, dus dat past voor een 
Gouwe Verhaal. Ik kom uit een socialistisch gezin, maar 
– zeg ik er meteen bij – met een vrijzinnig protestantse 
achtergrond. Ik ben altijd lid geweest van de vakbond, 
de Partij van de Arbeid, het nivon en van het Humanis-
tisch Verbond. Lastig is misschien dat ik pas sinds 1970 
in Gouda woon. Als kind heb ik het rode Gouda dus niet 
meegemaakt. 

Verder ben ik niet goed in het onthouden van namen en 
jaartallen. Je hebt die waarschijnlijk nodig als herken-
ningspunt in zo’n Gouds verhaal. Nog iets anders: ik ben 
altijd verlegen en emotioneel geweest. Je kijkt of je me 
niet gelooft, maar het is echt waar. Die verlegenheid 
voel ik van jongs af aan. Ik heb bewust geprobeerd om 
daar overheen te komen door het podium op te gaan, 
gedichten op te zeggen en te declameren. Dat emotio-
nele is best lastig. Als ik een gedicht teruglees dat mijn 
vader met Sinterklaas maakte, kan ik nog steeds in tra-
nen uitbarsten. Bedwingen lukt de laatste tijd iets beter. 
Toch ga ik je niet vertellen over mijn huwelijk dat in een 
scheiding is geëindigd. Hoe gelukkig ik me ook voel; het 
terugdenken roept emoties op die ik niet wil tonen. Zijn 
dat genoeg bedenkingen? Als jij het ziet zitten, gaan we 
van start.’

Jeugd in Den Helder

‘Ik ben op 17 april 1936 als Gerarda Paans in Den Helder 
geboren. Ik ben de oudste van vier kinderen, waarvan 

Gerda Paans (foto Nico J. Boerboom)

Gerda Paans (links) met haar vader en haar zusje achter het huis in Den 
Helder (collectie-Paans)

gouwe verhalen

Gerda Paans 

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

Gert Jan Jansen

 Gerda Paans (1936)
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ouders waren niet enthousiast. Het paste echter niet in 
hun opvatting van opvoeden om het te verbieden. Bo-
vendien was het dicht bij huis. Door de padvinderij kreeg 
je ook extra vakantie. Na een jaar of drie heb ik toch be-
dankt, omdat ik het te militaristisch vond. Eén ding heb 
ik daar geleerd dat ik nooit meer kwijt ben geraakt: als 
je mensen kunt helpen, moet je het meteen doen: de 
goede daad.

Na drie jaar lyceum ging ik naar de kweekschool; een 
keuze waar ik zelf achter stond en die de familie had ver-
wacht. Achteraf heb ik me de – verder nutteloze – vraag 
gesteld of ik niet beter voor een universitaire studie had 
kunnen kiezen. Ik ging aan de slag op een traditionele 
openbare school aan de Fazantenstraat. Meneer Kap-
tein was het hoofd. Ik kreeg een klas met 51 kinderen; 
er moest een bank op de gang bijgezet worden. Met 
traditioneel bedoel ik dat streng vastgehouden werd 
aan patronen die al jaren bestonden. Op de gangen bij-
voorbeeld mochten de kinderen alleen op een bepaalde 
strook tegels lopen. Daar had ik het moeilijk mee.

Later kwam ik op een wat modernere school te staan. 
Ondertussen had ik mijn hoofdakte A en B gehaald. Van-

er twee voor en twee na de oorlog zijn 
geboren. Het was bij ons – zoals ge-
zegd – een socialistisch gezin, waar 
educatie en kunst belangrijke thema’s 
waren. Onze boekenkast was behoor-
lijk gevuld. Mijn vader was lid van de 
kunstkring; niet gebruikelijk voor een 
arbeider. De Joodse schilder Leo Pink-
hof was een huisvriend. Hij heeft de 
oorlog niet overleefd. Ik ben er trots op 
een paar werken van hem te hebben. 
Mijn vader werkte op de Rijkswerf. Hij 
had alleen lagere school gedaan, maar 
was door avondstudie schildersgezel 
geworden. Zowel vader als moeder 
hadden artistieke gaven. Na zijn pen-
sionering is hij gaan beeldhouwen en 
mijn moeder is gaan schilderen.

Toen ik naar school ging, was het al oorlog. Ik zal niet 
te lang uitweiden over die tijd, want dat is voor mensen 
in Gouda niet zo interessant. Ook in Den Helder waren 
er perioden dat de school dicht was. Net als Hagenaars 
die te maken kregen met de bouw van de Atlantikwall, 
moesten inwoners van Den Helder om militaire redenen 
evacueren. Daar was de marinehaven. Ver weg gingen we 
niet, want we werden in Breezand ondergebracht. Mijn 
vader bleef dagelijks zijn werk doen op de Rijkswerf; an-
ders moest hij naar een werkkamp. 

Ik kon goed leren. Het hoofd van de school drong erop 
aan dat ik naar de opleidingsschool zou gaan en niet naar 
de zevende klas. Zo kwam ik op het lyceum terecht. Dat 
was wat in een straat, waar bijna elk kind zo gauw moge-
lijk ging werken. De professor, zo werd ik genoemd. Dat 
was niet leuk. Door heel Den Helder woonde familie van 
ons, allemaal kleine middenstanders, melkboeren, bak-
kers en olieboeren. Ik hield me voor dat zij een onzicht-
baar beschermingsnetwerk vormden.

Ik ben niet alleen emotioneel; ik kan ook eigenwijs 
zijn. Dat kwam in 1947 naar voren toen ik besloot om bij 
de padvinderij te gaan. De AJC had meer voor de hand 
gelegen. Padvinderij leek me leuker, omdat je veel met 
de natuur in aanraking kwam en leerde kamperen. Mijn 

Gerda Paans (3e van rechts) als onderwijzeres met collega’s in Den 
 Helder (collectie-Paans)
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Gerda Paans op circa dertigjarige leeftijd, moeder van drie dochters en 
invalleerkracht. (collectie-Paans)

wachten op ‘oproerkraaiers’. Toch heb ik daar wat nieu-
we elementen kunnen introduceren, zoals het vertonen 
van films in de pauze, of pizza’s bakken met leerlingen 
van de huishoudschool. Ook lukte het om te kijken naar 
beelden die de Witte Paters uit Afrika meebrachten. Dat 
kon ik uitleggen als handvaardigheid, want kunst mocht 
geen thema zijn in het leerplan.

Van de Goudse technische school ben ik overgegaan 
naar een samenwerkingsschool voor havo-atheneum in 
Zoetermeer. Ik was docent geestelijke vorming en had 
collega’s van katholieke en christelijke huize. Die school 
was veel vrijer. Daar kon je maatschappijverschijnselen 
aan de orde stellen die niet ‘normaal’ waren. Ik introdu-
ceerde bijvoorbeeld krakers of mensen die aan het afkic-
ken waren en iemand die kon uitleggen wat mediteren 
inhield. Ook fotograaf Barend Cammeraat heb ik in de 
les gehaald.

Allemaal leuk, maar ook zwaar. Je moet weten dat ik 
aan 21 verschillende klassen één les in de week gaf, dus 
aan meer dan 400 verschillende leerlingen. Misschien 
heb ik het daar wel opgegeven om namen te onthouden. 
Het was ook fysiek inspannend, want je was altijd on-

wege mijn ambitie om naar het voortgezet onderwijs te 
gaan, ging ik aan het 7e en 8e leerjaar lesgeven. In mijn 
vrije tijd studeerde ik Middelbaar Nederlands aan de 
Vrije Universiteit. 

Maar dan gebeuren er andere dingen in het leven. Ik 
kreeg verkering, ging trouwen en prompt zakte ik voor het 
examen. Er kwamen kinderen en alle toekomstverwach-
tingen kwamen voor herziening in aanmerking. Mijn man 
(beter gezegd mijn ex) was leraar aan de kweekschool en 
wilde hogerop. Hij kreeg een baan als inspecteur van het 
lager onderwijs en het hele gezin verhuisde vanuit Den 
Helder naar Zuid-Holland. Eerst naar Bleiswijk, waar ik 
invalwerk kon doen op scholen. Ik ben zelfs als hand-
werkleerkracht ingezet, hoewel dat niet mijn sterkste 
kant was. In 1970 gingen we met onze drie dochters in 
Gouda wonen. De verhuizing naar Gouda heb ik als een 
stimulans ervaren. Bleiswijk was als tuindersdorp niet zo 
interessant voor mij. Gouda was tenminste een stad en – 
vergeleken met Den Helder – een stuk mooier.’

Naar Gouda

‘We betrokken het huis aan de Han Hollanderweg, waar 
ik nu nog steeds woon. Het was nog in aanbouw en daar-
door kon het geregeld worden dat er een kantoor aan 
de woning vast gebouwd werd. Dat had mijn man nodig 
als inspecteur. Daar heb ik nu profijt van, want gelijk-
vloers is het ruim voldoende voor twee volwassenen. In 
Gouda heb nog even geprobeerd om als onderwijzeres 
aan de slag te gaan, maar ik voelde dat het niet pas-
send was om als vrouw van de onderwijsinspecteur op 
een school werkzaam te zijn. Daarom ben ik geswitcht 
naar de functie van docent maatschappijleer bij het zgn. 
leerlingstelsel op de Technische School. Ik was daar de 
eerste vrouwelijke leerkracht. Ik werkte het meest op de 
dependance aan de Groen van Prinstererlaan, maar ook 
in het hoofdgebouw aan de Graaf Florisweg gaf ik les. Dat 
pand met zijn trappartijen was echt om van te gaan hou-
den. Ik kreeg van de directie de duidelijke boodschap 
mee dat de lessen geen maatschappijkritisch karakter 
mochten hebben. De bazen van de bedrijven waar de 
leerlingen na het examen terechtkwamen, zaten niet te 
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Het eerste vrijwilligerswerk

‘Mijn eerste vrijwilligerswerk in Gouda was gericht op de 
eigen leefomgeving: het oprichten van een peuterspeel-
zaal hier in de buurt, De Boei aan de Bernadottelaan. 
Ook sloot ik me aan bij een milieuvereniging, waarvan 
ik niet weet of die nog bestaat. Destijds lag die aan de 
basis van de heemtuin in de Goudse Hout. Co Caljouw 
en Rini Leefsma waren erbij betrokken. Rini maakte een 
prachtige tekening waarin de groene visie van de milieu-
groep werd verbeeld. De vereniging kwam met een soort 
inrichtingsplan voor de Goudse Hout dat de steun kreeg 
van gedeputeerde Joop Borgman. In mijn geheugen is 
opgeslagen dat het grotendeels is uitgevoerd. 

Op de scholen van onze dochters heb ik nooit een 
rol gespeeld als ouder. Ze gingen naar  de toenmalige 
openbare basisschool De Boei. Omdat mijn man inspec-
teur Lager Onderwijs was, kon ik me daar niet gaan ont-
plooien. Op de middelbare school had dat wel gekund, 
maar toen had ik al zo veel andere activiteiten. Twee van 
de drie dochters, de oudste en de jongste, zijn op het 
Coornhertgymnasium geweest. De middelste ging naar 
de Goudse Scholengemeenschap. De jongste haalde 

derweg van het ene naar het andere lokaal. Ik kon het 
lichamelijk en geestelijk niet volhouden en moest thuis-
blijven. In 1986 ben ik – 50 jaar oud – afgekeurd voor het 
onderwijs. Dat ik vervolgens van de overheid een uitke-
ring kreeg, heb ik altijd ervaren als een gunst. Ik wilde 
daar met vrijwilligerswerk iets tegenover stellen voor de 
maatschappij.’

Humanistisch Verbond

‘Al jong hield ik mij bezig met vragen over de zin en het 
doel van het leven. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ver-
antwoordelijkheid zijn daarbij centrale begrippen. Ie-
der mens is vrij om keuzes te maken en blijft daarvoor 
– met alle begrip voor invloed van afkomst, scholing en 
maatschappelijke ontwikkeling – zelf verantwoordelijk. 
Dat denken werd verdiept in het Humanistisch Verbond, 
waar ik al bij aangesloten was voor we naar Gouda gin-
gen. Het verbond had landelijk een eigen opleiding vor-
mingsonderwijs, het Humanistisch Opleidings Instituut 
hoi. Daar begon je voor een derdegraads bevoegdheid 
en kon je ook vervolgopleidingen doen. De eerste cursus 
werd vaak bij mensen thuis gegeven. In de kamer waar 
je nu zit, waren regelmatig bijeenkomsten. Ik herinner 
me dat mensen als Jaap van Praag hier stonden te doce-
ren. Gesteund door de opleiding van het Humanistisch 
Verbond kon je met vertrouwen aan de slag in vrijwil-
ligersgroepen of in verenigingen. Dat zijn er voor mij di-
verse geweest in Gouda. Ik ga ze niet allemaal opsom-
men, maar wel de activiteiten die de meeste voldoening 
hebben gegeven. Dan denk ik meteen aan De Greep, aan 
Groepswonen en aan de anbo, de Algemene Bond van 
Ouderen. Ik heb ook nog in de politiek gezeten. In de 
raadsperiode 2006-2010 werd ik tot mijn eigen verras-
sing tussentijds gemeenteraadslid. De Partij van de Ar-
beid had tien zetels en toen Roos Gerrits vertrok, was 
ik opeens aan de beurt. Ik was toen al in de zeventig. 
Daarom zag ik het niet zitten om nog een keer verkies-
baar te zijn. Bovendien zag ik dat het ondertussen met 
de anbo niet de goede kant op was gegaan.’

Gerda Paans toont de tekening van Rini Leefsma die de groene visie op 
de Goudse Hout verbeeldt (foto auteur)
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De Zuidrandflat (foto Nico J. Boerboom)

zgn. regiegroep in, die voorstellen uit de wijk ging be-
oordelen en gelden mocht toewijzen. Een voorloper van 
GoudApot zou je kunnen zeggen. Ik vond het zo leuk om 
aan de bewoners zelf voor te leggen wat ze een project 
waard zouden vinden. De wijk is echt opgeknapt, ook 
door verplaatsing van functies. Het leuke is dat je daar 
voor alle leeftijden werkt. Het Nelson Mandelacentrum 
aan de Bernadottelaan komt nu beter tot zijn recht, 
omdat allerlei groepjes met kleine subsidies actief zijn 
geworden. Ik kom er nog elke woensdag in het Wijkeet-
huis.’

Kringloopwinkel De Greep

‘Bij de Greep ben ik terechtgekomen via onze dochter 
die daar op kantoor werkte. De stichting Wat is in de 
Neem zat dringend verlegen om een voorzitter en dat 
heb ik toen zo’n tien jaar gedaan, tot 2003. Niet al-
leen was het nuttig, het was ook altijd feestelijk, want 
je werkte met enthousiaste mensen. Natuurlijk waren 
er discussies over de aanpak. Ik herkende de ontwik-
keling richting professionalisering, maar het bleef een 
club die voldoening gaf. We hielden geld over en konden 
dan bijvoorbeeld Greenpeace een cheque aanbieden. De 
hoofdlocatie van De Greep zat toen aan de Kattensingel, 
maar er waren ook dependances, die me nu niet exact 
meer voor de geest komen. Wat ik wel zeker weet is dat 
in Gouda het begrip recyclen met De Greep een gezicht 
heeft gekregen. We zijn begonnen met het ophalen van 
groenafval. Misschien heb je dat groen-witte bakje voor 
op het aanrecht nog ergens staan? Toen de verenigingen 
stopten met het ophalen van oude kranten, omdat de 
papierprijs teveel was gezakt, heeft De Greep het opge-
pakt. Dat die taak later door de gemeente en door Cyclus 
is overgenomen is geweldig, want daarmee heeft het een 
structureel karakter gekregen. Wat betreft hergebruik 
van huishoudelijke artikelen is ook de weg van profes-
sionalisering en regionale schaalvergroting opgegaan. 
Er kwam een directeur; een bestuur van vrijwilligers was 
niet meer nodig. Daarmee is iets van het idealisme verlo-
ren gegaan. Het idee dat de positieve financiële resulta-
ten ten goede moeten komen van andere goede doelen, 

haar mavodiploma echter aan de Bernadottelaan. Wat zij 
verder gedaan hebben is voor dit verhaal niet zo interes-
sant, maar ik wil wel kwijt dat mijn dochters mijn beste 
vriendinnen zijn. 

Hier in de buurt is ook de Zuidrandflat. Er zijn bij Die 
Goude vast mensen die nog treuren omdat daarvoor het 
Van Iterson-ziekenhuis is afgebroken, maar ik vind het 
een prachtige voorziening van Humanitas. Ik heb een 
band met dat pand. Ik was nog vrij jong toen ik namens 
het Humanistisch Verbond lid werd van de bouwcommis-
sie. Wat toen de belangrijke punten van discussie waren, 
weet ik niet meer, op één na. Het lukte toen om bij een 
stuk of vier benedenwoningen een verlaagd aanrecht-
blad in het programma van eisen te krijgen. Mensen met 
een rolstoel kunnen anders niet koken! In de Zuidrand-
flat opereert nog steeds een vrijwilligersgroep van het 
Humanistisch Verbond. Elke maand komt de koffiespeci-
aalgroep bijeen en dan behandel ik een levensthema. Dat 
klinkt serieus, maar we hebben ook altijd lol.

Een leuke klus was het voorzitterschap van de zgn. Re-
giegroep Gouda-Oost. Toen Gouda landelijk zo negatief 
in het nieuws kwam, stelde het rijk een ton beschikbaar 
voor verbetering van de wijk. De gemeente stelde een 
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woongroep willen vormen? Hoe vind je een locatie waar 
gebouwd mag worden? Wie kan zoiets bouwen? Wat is 
de rol van de gemeente? We stapten op de fiets en gin-
gen zelf heel Gouda rond op zoek naar locaties, terwijl er 
natuurlijk deskundigen waren bij de woningcorporaties 
en bij de gemeente die dat goed in beeld hadden. Per 1 
januari 1997 werd de Vereniging Groepswonen voor ou-
deren in Gouda opgericht, waarvan ik voorzitter werd. 
We gingen informatieavonden beleggen in de Groenho-
venflat of in Concordia. De belangstelling was groot. Al 
snel waren er 180 leden. We kregen de Seniorenraad zo-
ver om de gemeenteraad ongevraagd advies te geven. 

De woningbouwcorporaties hebben een geweldige 
steun betekend. René Mascini van Woonpartners Mid-
den-Holland mag met ere genoemd worden, maar ook 
met Ter Gouw, dat in 2005 opging in Mozaïek Wonen, 
kwam prima overleg op gang. Met Ter Gouw ontwikkel-
den we in 1998 de eerste projecten, die echter sneu-
velden omdat de gemeente Gouda zei dat ze daarvoor 
geen woningcontingenten van de provincie kon krijgen. 
Ter Gouw had twee complexen die opgeknapt moesten 
worden en wilde dat wel combineren met groepswonen: 
aan de Hugo de Vrieslaan en aan het Olympiaplein/Ma-
rathonlaan. Misschien maar goed dat het niet doorging, 
want bij de zittende bewoners aan de Hugo de Vrieslaan 
was er geen draagvlak. Ook andere locaties zijn bekeken, 
zoals het Jozefpaviljoen en de Ambachtsschool met zijn 
monumentale trappen.

De vgog richtte vier woongroepen op: De Singel, Oli-
vier van Noort, Triade en Estafetteweg. Alleen de eerste 
twee hebben hun doel bereikt. Voor De Singel werd be-
gin 2002 aan de Groen van Prinstererlaan door wethou-
der Jan van Dijk de eerste paal geslagen. Daar hadden 
24 kleine en verouderde seniorenwoningen van Woon-
partners Midden-Holland gestaan. Er zijn toen achttien 
huurappartementen en zestien koopwoningen voor in de 
plaats gekomen, grotendeels voor woongroep De Singel. 
Mozaïek Wonen heeft in 2008 het complex gerealiseerd 
waar de woongroep Olivier van Noort terecht kon, op de 
plaats waar de r.k.-basisschool De Goudsbloem had ge-
staan. Ik was toen al geen voorzitter meer van de vgog. 
Die kon worden opgeheven omdat voor elke woongroep 

staat niet meer voorop. De Stichting Kinderkringloop aan 
de Joubertstraat heeft dat nog wel.’

Vereniging Groepswonen voor ouderen
in Gouda (vgog)

‘Aan het initiatief om groepswonen voor ouderen op 
te zetten ligt het besef ten grondslag dat het beter is 
dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, 
maar dat eenzaamheid bij veel ouderen ook een pro-
bleem is. De opzet is om een groep mensen te verenigen, 
die elkaar voldoende kent om verantwoordelijkheid voor 
de ander te voelen, terwijl ieder zijn leven op zijn eigen 
manier inricht. Het klimaat wordt geschapen dat mensen 
elkaar bijstaan voor situaties waarin de reguliere hulp en 
zorg niet voorzien. Het is dus niet bedoeld als hulpverle-
ningsorganisatie en zeker niet als verpleeghuis. 

De initiatiefgroep waarvan ik deel uitmaakte begon in 
1996 maandelijks bijeen te komen in Concordia aan de 
Oosthaven. Daar was de Stichting Gouds Seniorenwerk 
en Hulpdienst (sgsh) gevestigd. Het ging in het begin 
wel wat amateuristisch, maar aan de andere kant was dat 
ook inspirerend. We hadden geen idee hoe we het aan 
moesten pakken. Hoe breng je mensen bijeen die een 

Gerda Paans overhandigt namens De Greep een cheque aan Thijs Notenboom 
van Greenpeace (foto Pim Mul bij artikel in Goudsche Courant van 14 juni 1995)
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Gerda Paans (namens de vgog) en René Mascini (van Woonpartners 
Midden-Holland) ondertekenen op 12 juli 2001 de eerste overeenkomst 
voor groepswonen in Gouda aan de Groen van Prinsterersingel (uit: 
Woonpartners Magazine september 2001)

Plaquette bij de entree van het wooncomplex aan de Groen van Prinste-
rersingel 17 (foto auteur)

De Algemene Nederlandse Bond van Ouderen

‘Waar ik met weemoed aan terugdenk is het werk voor 
de afdeling Gouda van de anbo. Ik denk dat ik in 2000 
bij het bestuur betrokken werd. Per 16 april 2003 werd 
ik voorzitter. Weemoed omdat het in mijn ogen gewel-
dig goed liep, terwijl desondanks de afdeling Gouda 
niet meer bestaat. Het was een mooie tijd. Enerzijds 
activiteiten om bewust te worden of te blijven wat 
het is om ouder te worden, anderzijds activiteiten ge-
richt op ontspanning, wandelen en fietsen, maar ook 
‘oog voor elkaar’. Belangrijk onderdeel was de Zomer-
school, die dit jaar voor de achtste keer wordt geor-
ganiseerd, tegenwoordig door de Senioren Vereniging 
Midden-Holland, de svmh. Daar doe ik nog steeds de 
opening en de sluiting. De Zomerschool is begonnen 
in de oude bibliotheek in Bloemendaal, waar we ook 
onze lezingen hielden. De anbo heeft overal gezeten, 
maar waarschijnlijk het meest in de Bühne in Achter-
willens. Aanvankelijk ook in Concordia, toen daar nog 
de sgsh was gevestigd. Vergaderingen van de anbo 
vonden later plaats in de kantine van Mozaïek-Wonen.  
Twee keer hebben we als plaatselijke anbo te maken 
gehad met de gevolgen van landelijk beleid. De eerste 
ingreep was het toetreden als anbo tot de fnv. Dat had 
zijn voordelen, want daardoor konden we plaatselijk 
gebruikmaken van het fnv-zaaltje in de Groenhoven-
flat. Het nadeel was dat gepensioneerden het lidmaat-
schap van hun oorspronkelijke bond gingen opzeggen. 
De tweede omwenteling was het weer uittreden uit de 
fnv en het instellen van een centralistisch verenigings-
model waarin plaatselijke afdelingsbesturen niets meer 
te zeggen hadden. anbo-directeur Liane de Haan werd 
de baas. Met pijn in het hart heb ik het lidmaatschap op-
gezegd. svmh heeft nu de rol overgenomen, terwijl an-
deren naar de katholieke of de christelijke ouderenbond 
zijn gegaan. Misschien past het systeem van landelijke 
leden wel bij deze tijd, maar voor ouderen vind ik het 
niet passend.’

een eigen vereniging was opgericht, die lid werd van de 
landelijke Vereniging voor Groepswonen. Die heeft de 
overkoepelende rol overgenomen. Ik bleef wel provinci-
aal betrokken bij groepswonen. Zelf kom ik niet in aan-
merking voor plaatsing. Aanvankelijk was mijn partner te 
jong en inmiddels ben ik zelf te oud, want een van de uit-
gangspunten is wel dat de bewoners een actieve inbreng 
in het samenwonen moeten kunnen hebben.  Daarvoor is 
een startleeftijd onder de 80 jaar als norm gesteld.’ 
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‘Voor die maatschappelijke activiteiten heb ik tot mijn 
verbazing twee keer een koninklijke onderscheiding ge-
kregen. De eerste keer was dat door burgemeester Boo-
ne. In 2013 werd ik een keer gevraagd om in het Huis van 

de Stad te komen en toen kreeg ik er opeens weer een 
opgespeld, nu door burgemeester Schoenmaker. Ik heb 
maar niets gezegd. Later begreep ik dat het een hogere 
onderscheiding was.

Met mijn vriend Henk Bremer woon ik alweer jaren 
samen in het huis waar ik al 47 jaar woon. We leerden 
elkaar kennen in het Humanistisch Verbond. We hebben 
elk een eigen leven, maar doen ook veel samen; denk aan 
reizen en bezoek aan familie, musea en Filmhuis. Het is 
heerlijk en een luxe om niet alleen te zijn. Ik voel me vaak 
een geluksvogel. De actieradius van mijn maatschappe-
lijke aandacht zal kleiner worden. Ik ga me alleen richten 
op ‘groen en duurzaam’, want dat kun je heel lang in of 
bij je huis blijven doen. Dit voorjaar ben ik begonnen met 
de aanleg van een wadi in de tuin. Dat wordt natuurlijk 
geen Arabische wadi maar een moderne: Water Afvoer 
Door Infiltratie. Daarmee wordt voorkomen dat regen-
water in het riool terecht komt. Maakt Nico Boerboom 
daar een foto van? Dat kan ervoor zorgen dat er meer 
wadi’s komen!’

Gerda Paans in haar 
wadi, april 2018 (foto 
Nico J. Boerboom)

Lintjesregen april 2013 met Gerda Paans (middenvoor) (foto gemeente 
Gouda)
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lezingen 2018
28 mei  Reinoud Rutte: De ontwikkeling van 
Nederlandse steden waarin ook Gouda aan bod komt

3 september Sigfried Janzing in het kader van Open 
Monumenten Dag over het thema ‘In Europa’

15 oktober  Wout Troost: Onrust aan de Gouwe in 
1672; de rol van de burgerbeweging

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

Geert Post studeerde geschiedenis en Italiaans en is 
in het dagelijks leven actief in het familiebedrijf
dat zich bezig houdt met investeringen in de inter-
nationale vishandel en visserij   

Paul Abels is historicus en redacteur van dit tijd-
schrift

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

Een verloren gevel aan de Hoge Gouwe
Geert Post

Daniel de Lange (1665-1734)
Een vergeten Gouds historicus en muntenkenner 
Paul Abels

Gouwe Verhalen: Gerda Paans vertelt
Gert Jan Jansen
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