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Van de redactie

Koen Goudriaan vindt, dat hij iets goed te maken heeft 
tegenover zijn Goudse lezers. Dat heeft geresulteerd in 
een groot artikel, dat we dit maal in twee delen publice-
ren. Hij houdt in de ‘Goudse herinneringen aan Erasmus’ 
deze herinneringen kritisch tegen het licht. Nu weten we 
sinds kort, dat er geen bewijs gevonden is, dat Erasmus 
zijn eerste levensjaren in Gouda heeft doorgebracht.1 

De daaropvolgende vraag is, hoe de beeldvorming, 
hoe de verhalen in Gouda rond Erasmus zijn ontstaan? 
Was Erasmus wel een Gouds geleerde zoals Koen Goudri-
aan in Duizend jaar Gouda beweerde?2 De auteur gaat op 
speurtocht om de door hemzelf gestelde vraag te beant-
woorden.

In 2022 viert Gouda zijn 750-jarig bestaan. In hetzelf-
de jaar bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. 
De gelijknamige stichting is al druk bezig om aandacht 
hiervoor te vragen. Nu duidelijk is dat Gouda geen ves-
tingstad is en ook geen onderdeel uitmaakte van deze li-
nie, is de vraag of we in de Tidinge er aandacht aan moe-
ten besteden. Sander Enderink en Leen Ouweneel laten 
in hun onderzoek ‘Garnizoensstad Gouda: winter achter 
de waterlinie’ zien dat Gouda wel degelijk een belang-
rijke rol in de geschiedenis van de linie vervulde. 

Gert Jan Jansen wijkt in zijn Gouwe Verhaal af van het 
uitgangspunt voor deze verhalen. Geen interview met 

een oude Gouwenaar met een minimale leeftijd van 80 
jaar, maar een gesprek met zijn weduwe. Peter Eiken-
boom overleed als 65-jarige in 2004. Een man die niet 
graag op de voorgrond trad, deze plateelontwerper en 
kunstschilder Peter of Peet Eikenboom. Hij werkte bij de 
Goudse plateelbakkerijen Flora en Modica. Een verhaal 
over een fijnschilder en over het Goudse plateel.

(www.dbnl.org/tekst/eras001lofd02_01/eras001lofd02_01_0063.php)

1. Koen Goudriaan, ‘Erasmus en Gouda: een vluchtige relatie’, De 
Schatkamer. Regionaal Historisch Tijdschrift Midden-Holland 31.3 
(2017) 38-43.
2. P.H.A.M. Abels e.a., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis 
(Hilversum 2002) 234.
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Goudse herinneringen aan Erasmus

Koen Goudriaan

In Gouda deden in de loop van de tijd ver-
schillende verhalen over Erasmus de ronde. 
Niet zelden stonden die in het teken van de 
overtuiging dat Erasmus eigenlijk een Gou-
wenaar was en geen Rotterdammer, zoals hij 
zelf altijd heeft beweerd. De aanleiding om 
dit onderwerp nog weer eens aan de orde te 
stellen ligt in de onverwachte vondst over 
Erasmus’ vroege jaren die ondergetekende 
vorig jaar deed en die inmiddels (voorlopig) 
is gepubliceerd in De Schatkamer.1 Eras-
mus’ vader, de priester Gerrit Eliaszoon, 
blijkt een aantal jaren vicepastoor in Gouda 
te zijn geweest. Maar hij ging die functie pas 
bekleden toen Erasmus al minstens zeven 
jaar oud was. Voor een vroegere connectie 
tussen Erasmus en de stad Gouda hebben 
we geen enkel aanknopingspunt. En Gerrit 
Eliasz noemde zich ‘van Rotterdam’.

Pagina uit Lof der Zotheid. Hans Holbein de Jonge: tekening in de 
marge van een vroege druk (Bazel 1515) van Erasmus’ Lof der Zot-
heid. (File:HolbeinErasmusFollymarginalia.jpg, aangemaakt: 1515date 
QS:P571,+1515-00-00T00:00:00Z/9)
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De vondst heeft consequenties voor de reconstructie 
van Erasmus’ levensloop, maar dat is niet het thema van 
deze bijdrage.2 In plaats daarvan wordt hier de Goudse 
overlevering over de persoon van Erasmus nog eens kri-
tisch tegen het licht gehouden. Dat Erasmus’ vader als 
(plaatsvervangend) pastoor in Gouda was opgetreden, 
wist men zich veel later nog vaag te herinneren. Maar 
er werden ook andere verhalen verteld, en die passeren 
hier in hun onderlinge samenhang de revue. Mijn onder-
werp is dus niet de grote invloed die het werk van Eras-
mus, direct of indirect, in Gouda heeft gehad: dat zou de 
omvang van dit artikel te boven gaan.

Waarom dit artikel?

Het belangrijkste motief om dit karwei te ondernemen is 
dat ik tegenover mijn Goudse lezers iets goed te maken 
heb. In de stadsgeschiedenis Duizend jaar Gouda heb ik 
van een van de vroegste getuigenissen van Goudse zijde 
over Erasmus, een gedicht van schoolrector Petrus Nan-
nius, een – op zijn zachtst gezegd - slordige interpretatie 
gegeven.3 Daarmee heb ik de indruk gewekt dat Erasmus 
toen al (omstreeks 1521) als een Gouds geleerde werd 
voorgesteld. Ten onrechte. Maar het gegeven is een ei-
gen leven gaan leiden, en het minste wat ik nog kan doen 
is deze poging om een en ander recht te zetten.

Dit artikel kan worden gezien als een vervolg op het 
themanummer dat Tidinge van die Goude in 2006 aan 
Erasmus wijdde, met name op de bijdrage van Paul Abels 
over de Goudse toe-eigening van Erasmus.4 Sinds 2006 

is meer bekend geworden over de connectie tussen de 
stad en de humanist. Dit heeft gevolgen voor de waarde-
ring van de verhalen die vanuit Gouda in omloop werden 
gebracht. Hernieuwd onderzoek naar de Goudse verha-
lenschat over Erasmus is daarnaast ook nodig omdat ele-
menten eruit, zoals de datum van zijn priesterwijding,5 
nog steeds worden gebruikt als bouwstenen voor de re-
constructie van zijn biografie. We zullen zien wat deze 
gegevens waard zijn.

In de Goudse herinneringen aan Erasmus zitten zwaar-
tepunten die achtereenvolgens worden behandeld. Tij-
dens zijn leven wist men in Gouda vooral dat hij in zijn 
jonge jaren kloosterling van Stein was geweest. Dat er 
ook verband was geweest met de stad zelf, duikt pas 
vrij laat op in de lokale overlevering. Intussen hield het 
klooster Stein zijn beroemde oud-inwoner in ere en ver-
dedigde hem – in een wat later stadium – zelfs tegen 
aantijgingen. Tegen het eind van de zestiende eeuw 
toonden Goudse en andere geleerden belangstelling voor 
Erasmus’ afkomst. Zij waren het die én de lokale traditie 
én de overlevering in Stein boekstaafden. In de zeven-
tiende eeuw ontwikkelde de Goudse Librije zich tot het 
centrum van een ware Erasmuscultus; een sleutelfiguur 
was daarbij mr. Hendrik Lethmaet. Een synthese vinden 
we ten slotte in het werk van Walvis.6

De jaren van Erasmus’ grootste roem

In 1511 publiceerde Erasmus zijn Lof der Zotheid, dat hem 
in één klap beroemd maakte. Vijftien jaar lang zou hij 
het middelpunt zijn van het intellectuele leven in Euro-
pa. Zijn editie van het Griekse Nieuwe Testament in 1516 
werd begroet als een topprestatie. De verschijning ervan 
gaf aan het godsdienstig leven een beslissende wending 
en betekende voor de hervormers een flinke steun in de 
rug. Maar juist de opkomst van Luther en zijn beweging 
maakte dat Erasmus, die zich niet aan een van de par-
tijen wilde binden, tegen het eind van de jaren 1520 over 
het hoogtepunt van zijn roem heen raakte.

De internationale bekendheid van Erasmus sinds 1511 
leidde al na twee jaar tot een reactie van Goudse kant. In 
1513 bracht Reinier Snoy bij de verder vrijwel onbekende 

1. Koen Goudriaan, ‘Erasmus en Gouda: een vluchtige relatie’, De 
Schatkamer. Regionaal Historisch Tijdschrift Midden-Holland 31.3 
(2017) 38-43.
2 . De auteur bereidt een publicatie in het tijdschrift Erasmus Studies 
voor.
3. P.H.A.M. Abels e.a., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis 
(Hilversum 2002) 234.
4. Tidinge van die Goude 24.4 (2006): themanummer ‘Erasmus en 
Gouda’.
5. Meer hierover in het tweede deel van dit artikel.
6. Een verkorte versie van mijn betoog heb ik op 22 februari 2018 
gepresenteerd als onderdeel van een lezing voor het Goudse Eras-
mus Genootschap.
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Goudse drukker Allaerd Gauter een editie van gedichten 
van Erasmus en Willem Hermansz uit onder de titel Silva 
Carminum.7 De kopij voor het bundeltje had hij ongetwij-
feld in Stein gevonden. 

Snoy deed geen poging om Erasmus voor Gouda te 
claimen. In zijn voorwoord prijst hij Herasmus Rotero-
damus als de geleerdste van alle mannen en beschrijft 
hij diens vriendschap met Guielmus noster Goudanus. Hij 
noemt Erasmus dus ‘Rotterdammer’ en ‘onze’ Willem 
Hermansz ‘Gouwenaar’.8 Deze twee hadden jaren samen 
doorgebracht in het klooster Stein. Als bakermat van hun 
literaire talent roemt Snoy dan ook Steynicum illud rus: 
het ‘welbekende Land van Stein’. Met die woorden ci-
teert hij brief 49 van Erasmus aan bisschop Hendrik van 
Bergen.9 Die stond oorspronkelijk afgedrukt in het bun-
deltje Sylva Odarum met poëzie van Willem Hermansz, 
waarvan Erasmus in 1497 een editie had laten publiceren 
in Parijs.10 Volgens Snoy is het dus niet zozeer de stad 
Gouda als zodanig die Erasmus en Willem Hermansz met 
elkaar verbindt, als wel het klooster Stein.

In de Goudse herinnering aan Erasmus is aan diens re-
latie met Reinier Snoy veel betekenis gehecht.11 We staan 
daarom wat uitvoeriger stil bij de omstandigheden waar-
onder Silva Carminum tot stand kwam. Van de twee dich-
ters was er één al niet meer in leven: Willem Hermansz 
overleed in 1510.12 Uit de bewoordingen van Snoy (‘onze 
Willem’) kunnen we opmaken dat hij met hem meer ver-
trouwd was dan met Erasmus (‘zijn Erasmus’).13 Later zou 
Snoy uit het werk van Willem Hermansz putten voor zijn 
geschiedwerk De rebus Batavicis libri XIII (Dertien boeken 
over Bataafse zaken).

In een recent artikel over Snoy in dit tijdschrift spreekt 
Paul Abels het vermoeden uit dat Snoy al vroeg – nog 
voor zijn academische toer door Europa – met Erasmus 
had kennis gemaakt.14 Maar hier is enige twijfel wel op 
zijn plaats. Erasmus verliet het klooster Stein al in 1493 
en is later nog slechts enkele keren terug geweest. Snoy 
heeft juist in de jaren 1496-1506 bijna onafgebroken 
buiten Gouda vertoefd. De afstandelijke bewoordingen 
waarin Snoy over Erasmus spreekt, duiden niet op per-
soonlijke kennismaking. De lovende woorden van Eras-
mus in een brief uit 1506 aan Jacobus Mauritius, waarin 

Titelblad Silva Carminum , originele editie 1513 (ex. KB: KW 227 E 40)

hij Snoy alterum literarum Hollandicarum decus (‘nog 
een sieraad voor de Hollandse letterkunde’) noemt,15 
behoren toch wel tot de standaardvriendelijkheden die 
geleerden van die tijd in hun netwerk uitwisselden. De 
brief die Snoy zelf aan Erasmus stuurde om zijn histori-
sche werk over de Bataafse oorsprong van de Hollanders 
aan te kondigen, lijkt niet te zijn beantwoord.16 Als zo’n 
antwoord wel was binnengekomen, zou dat ongetwijfeld 
triomfantelijk aan het begin van Snoy’s De rebus Batavi-
cis zijn geplaatst. Maar nergens in dat werk noemt Snoy 
Erasmus’ naam. De Bataafse kwestie interesseerde Eras-
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aderlatingen aanwezig, vertelt een latere bron18 – die 
teksten op het spoor kwam, zal hij erg enthousiast zijn 
geweest. Het is dus begrijpelijk dat hij in 1513 de verlei-
ding niet kon weerstaan om er enkele van in het licht te 
geven. Maar hij deed dat zonder Erasmus’ toestemming: 
feitelijk was Silva carminum dus een roofdruk. Dankzij 
het getuigenis van de Amsterdamse humanist Alardus 
weten we dat Snoy bij zijn overlijden in 1537 nog in het 
bezit was van jeugdgedichten van Erasmus.19 Alardus pu-
bliceerde in 1538 één gedicht uit die nalatenschap, het 
Carmen bucolicum (Herdersdicht).20 Maar Snoy zelf lijkt 
zijn les te hebben geleerd en waagde het later niet meer 
om jeugdwerk van Erasmus te publiceren zonder diens 
permissie. 

Per saldo was Snoy dus vermoedelijk helemaal niet op 
zo vertrouwelijke voet met Erasmus dat hij op de hoogte 
was van bijzonderheden over diens levensloop die van 
elders niet bekend zijn. Ongeacht wat men hem later in 
de mond legde, heeft hij dan ook geen beweringen ge-
daan over Erasmus’ Goudse geboorte. Hij beperkte zich 
juist tot datgene wat absoluut vaststond: dat Erasmus 
samen met Willem Hermansz in het klooster Stein had 
gezeten.

In Duizend jaar Gouda is aan Snoy een hoofdrol toege-
kend bij de overplanting van het humanisme naar de stad 
Gouda.21 Er kan in het bijzonder worden gedacht aan de 
hervorming van de Latijnse School in 1521. Bewezen is 
dat overigens niet, maar het is moeilijk voor te stellen 
dat hij bij deze ontwikkeling niet betrokken is geweest. 
Hier komen we bij een tweede belangrijk Gouds getui-
genis over Erasmus, te vinden in enkele versregels uit 
het Carmen para(e)neticum (Aansporend Lied) dat Petrus 
Nannius schreef toen hij vanuit Alkmaar als rector naar 
de Latijnse school in Gouda ontboden werd. Het gedicht 
is overgeleverd in een van de Erasmiana-handschriften 

7. Des. Erasmus, Silva Carminum ed. Reyn. Snoy (Gouda 1513). Over 
dit bundeltje zie Paul H.A.M. Abels, ‘Erasmus op de drukpers in 
Gouda’, Tidinge van die Goude 24.4 (2006) 183-185. In 2016 verscheen 
een vertaling bij de Drukkerswerkplaats: U die hierlangs loopt sta stil 
en lees deze verzen.
8. Een beknopte biografie van Willem Hermansz door C.G. van 
Leijenhorst is te vinden in P.G. Bietenholz (ed.), Contemporaries of 
Erasmus II (Toronto 1986) 184-5.
9. P.S. en H.M. Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterdami. XII 
delen (Oxford 1906-1958; herdruk 1992), aldaar I nr. 49.
10. Guielermi Hermani Goudensis theologi ac poetae clarissimi Sylva 
Odarum (Parijs 1497).
11. Over Snoy: B. en M.E. de Graaf, Doctor Reinerus Snoygoudanus, 
Gouda ca. 1477 – 1st August 1537 (Nieuwkoop 1968). C.G. van Leijen-
horst in Bietenholz ed., Contemporaries of Erasmus III (Toronto 1987) 
261-262. Paul H.A.M. Abels, ‘Reynier Snoy uit de slagschaduw van 
Erasmus’, Tidinge van die Gouda 34.4 (2016) 171-176.
12. Zie ook K. Goudriaan, ‘The Gouda Circle of Humanists’ in: Koen 
Goudriaan, Jaap van Moolenbroek en Ad Tervoort (eds.), Education 
and learning in the Netherlands, 1400-1600 (Leiden en Boston 2004) 
155-177.
13. Silva carminum, voorwoord: Guielmus noster Goudanus … cum 
Herasmo suo.
14. Abels, ‘Reynier Snoy’, 173.
15. Allen, Opus epistolarum I nr. 190.
16. Allen, Opus epistolarum II nr. 458
17. Dit is Allen, Opus epistolarum IV nr. 1193. Zie C. Reedijk, The 
poems of Desiderius Erasmus (Leiden 1956) 206.
18. samh, handschrift Varia (toegang 0200) 2316 F 4, voorheen Li-
brije hs. 924. Meer over dit handschrift verderop.
19. A.J. Kölker, Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Am-
sterdamse priester-humanisten (Nijmegen en Utrecht 1963) 113-114.
20. De vitando pernitioso libidinosoque aspectu (Leiden 1538). 
21. Duizend jaar, 232; zie ook Abels, ‘Reynier Snoy’, 173.

mus dan ook maar matig, en we krijgen niet de indruk 
dat hij contact met Snoy erg op prijs stelde. 

Dat kan ook daaraan hebben gelegen dat Erasmus 
niet blij was met de editie van de Silva Carminum. In het 
voorwoord op zijn Progymnasmata (1521) schreef hij dat 
hij niet inzag waarom dergelijk onrijp jeugdwerk gedrukt 
had moeten worden. Nu dat wel was gebeurd, kon hij 
niet anders dan het werk erkennen en nogmaals geau-
toriseerd laten uitgeven.17 Stein diende als depot van 
brieven en gedichten van Erasmus en zijn jeugdvrienden. 
Toen Snoy als vriend van Willem Hermansz en als lijfarts 
van de regulieren van Stein – hij was geregeld bij hun 

Passage uit een gedicht van Nannius . samh, Varia nr. 2316 F 5 (37v-38v).
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van de Librije die uit het klooster Stein afkomstig zijn:22 
Magna loquor, set vera tamen: tua patria Gouda
Testatur voces, docte Guielme, meas.
Te Desyderius nimium dilexit Erasmus.
Causam cur quaeris: par fuit ingenium.

Ik spreek van grote dingen die toch waar zijn; 
uw vaderstad,
Geleerde Willem, getuigt van mijn uitspraken.
U heeft Desiderius Erasmus buitengewoon liefgehad.
Vraagt u naar de reden? Het talent (van jullie beiden)
was gelijk

Hier moet ik de in de inleiding aangekondigde correctie 
aanbrengen op wat ik eerder geschreven heb. In Duizend 
jaar Gouda stelde ik over dit lied van Nannius: ‘Het is 

22. samh, Collectie Varia 2316 F 5 (voorheen Librije 1323) fol. 37v-
38v. Zie ook A. Polet, Une gloire de l’humanisme belge. Petrus Nannius 
1500-1557 (Leuven 1936) 6-7.
23. Duizend jaar, 234.
24. Duizend jaar, 234.
25. Nu Collectie Varia  2316 F 5 resp. 2316 F 6. Jan Willem Klein, 
‘Once more the manuscripts of Stein monastery and the copyists of 
the Erasmiana manuscripts’, Quaerendo 24 (1994) 39-46.
26. Koen Goudriaan, ‘The Gouda Erasmiana revisited’, Quaerendo 
23 (1993) 241-264, aldaar 247-8. Op de aanmaak van dat handschrift 
wordt verderop uitvoeriger  ingegaan.
27. Goudriaan, ‘Gouda Circle of Humanists’, 161.
28. C. Reedijk, The Poems of Desiderius Erasmus (Leiden 1956) 133-134.
29. Aert van der Goes, Register van dagvaarten, editie ca. 1750 I, 186.
30. Duizend jaar, 209.

wellicht het eerste document waarin Erasmus met trots 
als een Gouds geleerde ten tonele wordt gevoerd’.23 Ik 
heb het ‘U’ in ‘U heeft Desiderius Erasmus buitenge-
woon liefgehad’ toen opgevat als betrekking hebbend op 
Gouda. Maar dat is onmogelijk; met Te (‘U’) is Guielme, 
Willem Hermansz, bedoeld. De dichter spreekt Willem in 
de tweede persoon toe en vertelt dat diens ‘vaderstad 
Gouda’ – tua patria Gouda – ervan kan getuigen hoezeer 
Erasmus hem heeft liefgehad. Reden voor die liefde was 
hun gelijke talent. Opnieuw heet Willem dus ‘Gouwe-
naar’. Van Erasmus wordt gezegd dat hij Willem heeft 
bemind. Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij ook 
als Gouwenaar werd beschouwd. De woorden van Nan-
nius stemmen in feite opvallend overeen met de eerder 
besproken formulering van Snoy. Het is Willem met wie 
men als mede-Gouwenaar vertrouwd is, en alleen via 
hem wordt de afstand tot Erasmus overbrugd.

Het verblijf van Nannius in Gouda zou niet langer dan 
een jaar duren. Maar zijn komst was wel beslissend voor 
de omvorming van de Latijnse School in humanistische 
geest, waarmee een ongekende bloeiperiode zou inzet-
ten.24 Dit keerpunt kan worden gezien als het moment 
waarop het humanisme vanuit het klooster Stein over-
sloeg naar de stad Gouda. 

Opmerkelijk is dan wel dat de overlevering van Nanni-
us’gedicht niet via de stad Gouda is verlopen, maar juist 
weer via Stein. Het werd opgenomen in de grote collectie 
van brieven en gedichten, afkomstig van Erasmus zelf, 

Portret van Petrus Nannius door Philip Galle
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Nanninck_(1500-
1557).png)
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zijn jeugdvrienden en andere humanisten, die juist in de 
jaren 1520-25 in Stein werd aangelegd. Jan Willem Klein 
heeft broeder Henricus Jacobi kunnen identificeren als 
de persoon achter ‘hand A’ in de beroemde Erasmiana-
handschriften Librije 1323 en 1324.25 Ondergetekende 
heeft beargumenteerd dat er nog een derde handschrift 
deel moet hebben uitgemaakt van die collectie. Dat is nu 
verloren gegaan, maar wordt gerepresenteerd door het 
zogenaamde Scriverius-handschrift dat er in 1570 uit is 
overgeschreven.26 

Henricus Jacobi was dus de samensteller van deze col-
lectie. Het aanleggen ervan was de tweede grootschalige 
actie in Stein om werk van Erasmus voor het nageslacht 
te behouden. Omstreeks 1505 had broeder Franciscus 
Theodericus al op verzoek van Erasmus zelf diens vroege 
correspondentie bij elkaar gezocht.27 Of Henricus Jacobi 
op eigen initiatief handelde dan wel op gezag van zijn 
prior, is moeilijk te zeggen. Interessanter nog is de vraag 
waarom men juist nu die collectie aanlegde. Ongetwij-
feld ligt de algemene achtergrond in de roem die Eras-
mus juist in deze jaren genoot. 

Maar misschien kunnen we iets preciezer zijn. In de 
nieuw aangelegde manuscripten werd alleen werk geko-
pieerd dat niet eerder in druk was verschenen. De poëzie 
die in de bundel Silva Carminum was opgenomen, vin-
den we in de handschriften niet nog eens. Dit zou kun-
nen betekenen dat er overleg is geweest met Snoy. Er is 
vroeger wel geopperd dat de verzameling Erasmiana in 
de Goudse handschriften te danken moest zijn geweest 
aan een vooraanstaand humanist, waarbij uiteraard spe-
cifiek aan Snoy is gedacht.28 Die opvatting is onhoudbaar 
gebleken nu we weten dat het aanleggen van de collectie 
in het klooster zelf is gebeurd. Maar kunnen we invloed 
van Snoy helemaal uitsluiten?

Als een verlate reactie op Erasmus’ grote roem kunnen 
we ten slotte nog de verering beschouwen die hem ten 
deel viel tijdens de dagvaart van de Staten van Holland 
op 16 augustus 1532 in Gouda. Er werd toen met meer-
derheid van stemmen besloten dat aan Erasmus een 
‘juweel’ van 240 Rijnsgulden zou worden geschonken.29 
Het was geen toeval dat dit juist in Gouda gebeurde, 
schreef ik in Duizend jaar Gouda .30 Maar ook hier lijkt het 

Titelblad van Scriverius-handschrift . Naar: Jeroen M.M. v.d. Ven, Over 
Brabant geschreven. Handschriften en Archivalische Bronnen van de 
Tilburgse Universiteit (Leuven 1994) 343
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31. Cornelius Loos Callidius, Illustrium Germaniae Scriptorum Catalo-
gus (Mainz 1582) fol. D6v-E1v.
De sleutelwoorden, parente vicinae civitatis Goudanae parocho natus 
est, worden verderop besproken naar aanleiding van de kritiek erop 
vanuit het klooster Stein
32. Duizend jaar, 174-5.
33. Allen, Opus epistolarum I nr. 171. Zie ook N. van der Blom, Huma-
nistica Lovaniensia 20 (1971) 71.
34. J.C. Scaliger, Epistolae aliquot nunc primum vulgatae (Toulouse 
1620) 45 check. Zie R. Fruin, ‘Erasmiana’ [oorspronkelijk 1880] in: 
Verspreide Geschriften VIII (Den Haag 1903) 255-287, aldaar 265.
35. A. Grafton, ‘Julius Caesar Scaliger’ in Bietenholz (ed.), Contempo-
raries of Erasmus III (Toronto 1987) 212-214.
36. Loos, Catalogus, fol. D8v.
37. Zie de volgende paragraaf.

nodig enig gas terug te nemen. Het register van Aert van 
der Goes spreekt gewoon van een geschenk ‘aan Eras-
mus van Rotterdam’ en laat van een Goudse claim op de 
humanist niets doorschemeren. Het kan zijn dat Gouda 
het initiatief nam tot het eerbewijs. Maar het zou ook 
kunnen dat de kleinere en niet-stemhebbende buurstad 
Rotterdam dit had ingefluisterd.

Voorvaderlijke overlevering

In de tijd dat hij nog in leven was, vinden we geen aan-
wijzingen dat Erasmus als geboren Gouwenaar werd be-
schouwd: die conclusie mogen we uit het voorgaande 
wel trekken. Het eerste bewijs dat zijn herkomst in Gou-
da werd gezocht is een gerucht dat afkomstig was uit 
‘voorvaderlijke overlevering’ en dat pas later werd opge-
tekend. Volgens die traditie zou Erasmus’ vader Gouds 
pastoor zijn geweest. Dit staat vermeld in de biografie 
van Erasmus die is opgenomen in het werk Illustrium Ger-
maniae Scriptorum Catalogus, dat in 1582 in Mainz werd 
gepubliceerd door Cornelis Loos.31 Dat deze uit Gouda 
afkomstige geleerde geïnteresseerd was in Erasmus’ af-
komst, past in de toegenomen aandacht voor Erasmus’ 
biografie bij de intellectuelen van die periode. 

Daarover verderop meer, hier gaat het om het ge-
rucht zelf. Strikt genomen zegt Loos niet dat het om een 
Goudse overlevering gaat. Hij formuleert ruimer: … si 
avorum traditioni in istis partibus fides habenda (‘als we 
vertrouwen mogen hebben in de voorvaderlijke overle-
vering in die streken’). Vanuit het verre Mainz doelt hij 
daarmee op Holland. Maar omdat hijzelf Rotterdam als 
geboorteplaats van Erasmus beschouwt en het bericht 
voorstelt als een alternatieve visie, is het niet vergezocht 
om de bron daarvan in Gouda te zoeken.

De vraag is dan hoe ver in de tijd we met deze overle-
vering terug kunnen. Termen als ‘voorvaderlijk’ en ‘sinds 
mensenheugenis’ zijn vaag en suggereren juist daardoor 
een lange tijdsspanne. Toen in 1569 enkele oudere man-
nen werden ondervraagd over de processie vanuit de 
Sint-Janskerk naar het Oude Kerkhof, verklaarden ze dat 
deze ‘sinds mensenheugenis’ had plaatsgevonden. Dat 

bleek op de keper beschouwd terug te gaan op wat zij in 
hun jeugd van hun ouders hadden gehoord.32 

Maar we weten nu dat Erasmus’ vader in de jaren 1476-
1480 inderdaad pastoor van Gouda is geweest, al was dit 
dan plaatsvervangend en al was hij dit nog niet ten tijde 
van Erasmus’ geboorte. Er zit een kern van waarheid in 
het gerucht, dat dus een authentieke herinnering zou 
kunnen bevatten. En geruchten waren er al veel eerder, 
zij het dat die betrekking hadden op Erasmus’ onwettige 
geboorte als zoon van een priester, niet op zijn Goudse 
herkomst. Al in een brief uit 1502 aan zijn prior Claes 
Wernersz vertelt Erasmus dat hij een lectoraat in Leuven 
had geweigerd omdat hij bang was te dicht in de buurt te 
komen van de roddel die werd verspreid door Hollandi-
cae linguae (‘Hollandse tongen’).33 Wat er dan werd ver-
teld, zegt hij er niet bij, maar het waarschijnlijkst is toch 
dat het zijn onwettige geboorte betrof. 

Meer duidelijkheid krijgen we in 1535. Dan schrijft de 
humanist Julius Caesar Scaliger een boze brief aan Eras-
mus, – ze liggen met elkaar overhoop over de stijl van 
Cicero – waarin hij hem onder meer het volgende verwijt 
maakt:

Nunc populares tui, aliquot etiam vicini viri boni nobi-
les, ex incesto natum concubitu, sordidis parentibus, 
altero sacrificulo, altera prostituta [retulerunt]
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kon Scaliger uiteraard moeilijk verkroppen.35

Ook in het door Loos aangehaalde gerucht ligt de na-
druk eerder op de onwettigheid van Erasmus’ geboorte 
dan op zijn geboorteplaats. Het verhaal zoals door Loos 
gerapporteerd bevat namelijk nog een belangwekkend 
extra detail: 

[parocho…] praegnantem famulam, quo crimen cela-
retur (ut illius seculi exoptanda honestas urgebat) in 
proximam civitatem ablegante

[de Goudse pastoor] stuurde zijn zwangere huishoud-
ster naar de buurstad, opdat de misdaad verborgen zou 
blijven, zoals de gekoesterde eerbaarheid van die tijd 
het vereiste.36

Hier hebben we de vroegste vermelding van de gedachte 
dat Erasmus in Gouda verwekt maar in Rotterdam ge-
boren zou zijn. Deze voorstelling van zaken had de toe-
komst en zou in de negentiende eeuw worden aange-
bracht op het bekende portretmedaillon van Erasmus.37 

Nu vertelden jouw volksgenoten, onder meer een aantal 
goede edele 
lieden uit de buurt, dat je uit een onkuise verbintenis 
geboren bent, uit 
onreine ouders, de een een priestertje, de ander een 
prostituée.34

Mogen we dit rekenen tot de Goudse getuigenissen over 
Erasmus? We moeten een slag om de arm houden. Sca-
liger was een in Frankrijk werkende Italiaan; met popu-
lares kan hij meer algemeen Erasmus’ landgenoten, dus 
de Hollanders, hebben bedoeld. De term vicini – perso-
nen uit de buurt – zou misschien wel op Gouda kunnen 
slaan. Het kan geen kwaad de schimpscheut van Scaliger 
in perspectief te plaatsen. De man was bezeten door af-
stamming en genealogie en beweerde zelfs te behoren 
tot de Della Scala’s, het vorstenhuis van Verona, vandaar 
zijn naam. Hij en Erasmus kenden elkaar niet persoonlijk, 
en Erasmus had eerder al laten doorschemeren te den-
ken dat ‘Julius Caesar Scaliger’ een schuilnaam was. Dat 

Ongerestaureerd en gerestaureerd Erasmusmedaillon (foto Nico J.Boerboom) Museum Gouda.
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Ewoud Mijnlieff heeft geopperd dat het opschrift op het 
medaillon is ontleend aan het Theatrum van Boxhorn.38 
Dat zou kunnen, maar de vraag is waar die het dan weer 
vandaan had. De kans is groot dat het teruggaat op het 
verhaal dat Loos uit de volksmond optekende.

Aan het eind van de zestiende eeuw was ook nog een 
andere bijzonderheid over Erasmus’ vader in omloop. 
Vanwege zijn welbespraaktheid en gevatheid zou hij 
door lieden met smaak ‘Praet’ zijn genoemd. We vinden 
dit detail in de brief die Dominicus Baudius, een aan de 
Leidse universiteit verbonden geleerde, liet afdrukken 
in een editie van werken van Erasmus die in 1607 ver-
scheen.39 De brief is in het Latijn, maar de volkstalige bij-
naam ‘Praet’ wordt weergegeven met het Griekse equi-
valent Eutrapelus. Baudius zegt erbij gehoord te hebben 
dat Praet burger en inwoner van Gouda was. Vervolgens 
vertelt ook hij het verhaal dat we al bij Loos vonden over 
de geheime bevalling in Rotterdam. De geruchten zoals 
genoteerd door Loos en door Baudius lijken dus deel 
uit te maken van een samenhangend geheel. En omdat 
Baudius details noemt die bij Loos niet te vinden zijn, is 
het aannemelijk dat hij ze onafhankelijk van Loos heeft 
opgetekend.

Aandenken bij de kloosterlingen van Stein

Sterker dan in de stad Gouda hield men de herinnering 
aan de persoon van Erasmus levend in het klooster Stein. 
Een bewijs vinden we in het portretmedaillon in het bezit 
van het Museum Gouda. Het was in 1637-41 samen met 
de boekenschat van het klooster Stein uit de nalaten-
schap van de laatste regulier, Cornelis Adriaensz Diep-
horst, aan de Librije overgegaan. Vandaar werd het in 
1874 overgebracht naar het Museum Catharinagasthuis, 
de voorloper van het Museum Gouda.

Enkele jaren geleden is het portretmedaillon gerestau-
reerd.40 Het daaraan voorafgaande onderzoek leverde 
nieuwe informatie op, al heeft het niet alle vragen kun-
nen oplossen. Het eigenlijk reliëfportret is van terracotta 
en gepolychromeerd. Het is door middel van metalen 
krammen vastgezet op een eikenhouten medaillon met 
een doorsnee van ongeveer 53 centimeter. De restaura-

tie maakte het mogelijk om de ouderdom van het hout 
te bepalen met behulp van de dendrochronologie: het 
hout is gekapt in 1524 en zal dus niet lang na die tijd zijn 
verwerkt tot het medaillon. We kennen ook de eindda-
tum: het medaillon vertoont brandsporen, die afkomstig 
moeten zijn van de brand die het klooster in 1549 trof. 
Het medaillon is dus al meegekomen met de verhuizing 
van klooster Stein naar een plek binnen de veilige muren 
van Gouda in 1551.

Het onderzoek wierp ook – ultraviolet en infrarood – 
licht op de belettering. Zoals we die nu zien is zij negen-
tiende-eeuws. Onder de letters in de binnenring naast 
het portret werd geen ouder opschrift aangetroffen. 

Obiit Basile(ae) a(nn)o 1536 12 julii 
Overleden te Basel op 12 juli 1536

Ondanks het later aangebrachte overlijdensbericht is het 
dus denkbaar dat het medaillon nog tijdens Erasmus’ le-
ven is gemaakt. Op de buitenring staat te lezen:

Desiderius Erasmus Goudae conceptus Roterodami 
natus a(nn)o 67 28 die octob(ris)
Desiderius Erasmus, te Gouda verwekt, te  
Rotterdam geboren op 28 oktober 1467

Hier bleek wel een oudere belettering aanwezig. Maar 
vanwege de technische risico’s moest de restaurateur 
afzien van een ingreep die zichtbaar zou hebben ge-
maakt wat er oorspronkelijk stond.

Het zou dus kunnen dat de opdracht voor het portret-
medaillon al circa 1525 is verleend. We zouden dit dan 
in verband kunnen brengen met de verhoogde aandacht 
voor Erasmus gedurende de jaren 1520, die aanleiding 
had gegeven tot de aanleg van de Erasmiana-handschrif-
ten. In ieder geval was de belangstelling voor Erasmus 
blijvend: zowel de collectie als het medaillon werden bij 
de verhuizing van het klooster in 1551 meegenomen naar 
Gouda. 

Daar werden de handschriften in 1570 opgemerkt 
door iemand van wie we de identiteit niet kennen – men 
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38. E. Mijnlieff, ‘De snor van Erasmus’, Tidinge van die Goude 24 
(2006) 186-9, aldaar 186.
39. Paullus Merula ed., Vita Des. Erasmi Roterodami ex ipsius manu 
fideliter repraesentata, comitantibus quae ad eandem, aliis. Additi sunt 
Epistolarum, quae nondum lucem aspexerunt, libri duo (Leiden 1607) 
ongepagineerd voorwerk: ut ab hominibus amoenioris notae cogno-
men Eutrapeli reportaverit.
40. Veel dank aan prof. Wil Arts, die mij op dit feit attent maakte, en 
aan het Museum Gouda dat toestemming gaf om gebruik te maken 
van het restauratierapport:  Patricia Ortiz, Report: Portrait of Erasmus 
(Zoetermeer 2012).
41. Voor de toedracht zie mijn  ‘The Gouda Erasmiana revisited’, 
247-8; 252. Reedijk, The Poems of Erasmus, 132-3, noemde de naam 
van Petrus Opmeer, op grond van het feit dat de samenstellers van 
de Leidse editie van Erasmus’ werk in de jaren 1703-1706 onder hun 
bronnen zowel van een Opmeer- als van een Scriverius-handschrift 
spreken. Reedijk stelt die aan elkaar gelijk, maar het gaat duidelijk 
om twee verschillende handschriften. 
42. A.A.J. Karthon, ‘Het verloren Erasmiaansch handschrift van P. 
Scriverius, teruggevonden in ’s-Hertogenbosch’, Het Boek 5 (1916) 
113-29. Jeroen M.M. van de Ven, Over Brabant geschreven: handschrif-
ten en archivalische bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek 
(Leuven 1994) 342-5.
43. Goudriaan, ‘The Gouda Erasmiana revisited’, 247-8.

Drie details uit het restauratierapport. Patricia Ortiz, Report: Portrait of 
Erasmus (Zoetermeer 2012) Museum Gouda

heeft wel gedacht aan Petrus Opmeer – maar die zich-
zelf aanduidt als Philomusus (Muzenvriend).41 Deze on-
bekende kopieerde – uit een van de handschriften die 
deel uitmaakten van de collectie van de jaren 1520 – een 
verzameling brieven en gedichten van Erasmus en zijn 
jeugdvrienden die, zoals hij zelf schrijft, tot dan toe in 
het klooster Stein hadden gesluimerd, met de kennelijke 
bedoeling ze uit te geven. Zo ontstond het zogenaamde 
Scriverius-handschrift dat in 1916 door pater Karthon in 
Den Bosch werd herontdekt en dat nu wordt bewaard in 
de bibliotheek van de Universiteit Tilburg.42 Tot een in-
tegrale editie van dit handschrift is het rond 1570 niet 
gekomen, maar door toedoen van Scriverius is een deel 
ervan opgenomen in de editie van werk van Erasmus 
door Merula in 1607, en de rest in de grote Leidse editie 
van 1706.43

De omstandigheden waaronder de Muzenvriend in 
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1570 zijn collectie aanlegde zijn opmerkelijk. De welwil-
lende herinnering van de kloosterlingen van Stein aan 
hun medebroeder was namelijk flink onder druk komen 
te staan. In 1564 was in Rome naar aanleiding van het 
Concilie van Trente de Index librorum prohibitorum (Lijst 
van verboden boeken) gepubliceerd. Juist in 1570 ver-
scheen de voor de Nederlanden bedoelde versie, waarin 
ook verboden vertalingen werden opgesomd.44 Ook het 
werk van Erasmus stond erop, met dien verstande dat 
er op 15 februari 1570 meteen een koninklijk decreet 
werd uitgevaardigd waarin opdracht werd gegeven tot 
de aanleg van een Index expurgatorius (Zuiveringslijst). 
Daarin moesten passages met verwerpelijke inhoud wor-
den verzameld van werken die overigens nog wel nuttig 
werden geacht. De desbetreffende passages zouden dan 
moeten worden doorgehaald, waarop de boeken zelf in 
circulatie konden blijven. De Zuiveringslijst verscheen 
een jaar later.45 Erasmus viel de twijfelachtige eer te 
beurt daarin een eigen hoofdstuk van niet minder dan 23 
pagina’s te krijgen, dat speciaal was samengesteld door 
theologen van de universiteit van Leuven.46

In Stein was men van deze ontwikkelingen op de hoog-
te. Dat blijkt uit het verslag van de visitatie die twee re-
gulieren van het Kapittel van Sion op 26 april 1570 in het 
klooster hielden.47 De aanleiding lag in het wangedrag 
van een van de broeders, een zeker Harmannus Joannis. 
Maar er vond ook meteen een inspectie van de boeken 
plaats waarbij op een ‘mandaat’ werd gezinspeeld dat 
we vermoedelijk in verband mogen brengen met het de-
creet van 15 februari:

Libros inspectos, et vel igni vel lime adjudicatos, defe-
rant ante terciam a publicatione mandati mensem ad 
priorem
De boeken die zijn geïnspecteerd en veroordeeld 
hetzij tot het vuur, hetzij tot de eindcorrectie,  
moeten ze vóór de derde maand na de publicatie  
van het mandaat bij de prior brengen

Waarna nog nadere instructie volgt voor de handelwijze 
van de prior en de inschakeling van censoren. Het zal 
niet alleen om de werken van Erasmus zijn gegaan, maar 
men zal toch wel als eerste aan zijn oeuvre hebben ge-

44. Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per patres a Tri-
dentina Synodo delectos. Cum appendice in in Belgio ex mandato Regiae 
Majestatis confecto (Antwerpen 1570).
45. Index expurgatorius librorum qui hoc seculo prodierunt vel doctrinae 
non sanae erroribus inspersis, vel inutilis et offensivae maledicentiae fel-
linus permixtis etc (Antwerpen 1571).
46. R. Crahay, ‘Les censeurs louvanistes d’Erasme’ in: J. Coppens 
(ed.), Scrinium Erasmianum. II delen  (Leiden 1969) I, 221-249; G. van 
Calster, ‘La censure louvaniste du Nouveau Testament et la rédac-
tion de l’ Index Erasmien expurgatoire de 1571’ in Scrinium Erasmi-
anum II, 379-436, met name 379-397.
47. F.A.L. van Rappard en S. Muller Fzn (eds.), Verslagen van kerk-
visitatiën in het bisdom Utrecht uit de 16e eeuw. Werken Historisch 
Genootschap 3e reeks nr. 29 (Amsterdam 1911) 505-506.
48. Van Calster, ‘La censure louvaniste’, 390.
49. Jan Willem Klein, ‘Kopiist B van de Goudse Erasmianahand-
schriften geïdentificeerd’, De Schatkamer 31.3 (2017) 51-57.
50. Nu Collectie Varia 2316 F 5.
51. Nu Collectie Varia 2316 F 4.
52. Goudriaan, ‘The Gouda Erasmiana revisited’, 244.
53. Uitgegeven door Jan Willem Klein in samenwerking met Rijck-
lof Hofman: ‘De notitie over Erasmus’, Tidinge van die Goude 24.4 
(2006) 161-166.
54. Vertaling Hofman, met aanpassing door KG. Er is nog een be-
wijs van Willibrord’s rol als corrector: zijn aantekening in een editie 
van Cicero’s Redevoeringen die in 1637 als onderdeel van de boeken-
schat van Stein in de Librije belandde: Klein, ‘Kopiist B’, 54.

Concilie van Trente (1545-1563). Castello del Buonconsiglio, Trento (Wi-
kimedia Commons)
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handschrift bevat een deel van de in de jaren 1520 aan-
gelegde collectie Erasmiana; Willibrord Gielisz heeft dat 
aangevuld met excerpten uit de editie van brieven van 
Erasmus die Froben in 1538 had gepubliceerd.52 Het 
tweede handschrift is de bron van de beroemde Notitie 
over Erasmus waarin diens Goudse herkomst wordt ver-
dedigd met een beroep op Reinier Snoy.53 Dit moet ons 
nu gaan bezighouden.

Dat Willibrord Gielisz bij de uitvoering van de Zuive-
ringslijst betrokken was, vertelt hij zelf in genoemde No-
titie:

Nam mihi ipsi correctorium transmissum est ab Epis-
copo Harlemensi, ad 
corrigendum non solum Erasmi libros, sed etiam mul-
torum aliorum doctorum virorum. Et hoc ipsum a facul-
tate Lovaniensi acceperat.
Want mijzelf is door de bisschop van Haarlem een 
correctielijst toegezonden, niet alleen om de boeken 
van Erasmus te verbeteren, maar ook die van veel an-
dere geleerde heren. En hij had die lijst uitgerekend 
van de Faculteit van Leuven ontvangen.54

Willibrord schreef dit weliswaar veel later, na het ver-
schijnen van de Illustrium Germaniae Scriptorum Catalo-
gus van Cornelis Loos (1582). Maar dat zijn mededeling 
teruggaat op de Zuiveringslijst van 1571, wordt duidelijk 
uit de combinatie van drie gegevens: hij had de lijst van 
de bisschop van Haarlem gekregen – zo’n functionaris 
was er in 1582 niet meer - ; het ging niet alleen om werk 
van Erasmus; en de (theologische) faculteit van Leuven 
zat erachter. Zoals we al zagen is het aan Erasmus ge-
wijde hoofdstuk in de Zuiveringslijst inderdaad het werk 
van Leuvense theologen.55

Willibrord beroept zich op zijn voormalige rol als cen-
sor om verweer te bieden aan de onwelwillende hou-
ding van Loos tegenover Erasmus in zijn Catalogus. Loos 
haalde de Index van 1564/ 1570 aan, waarin stond dat 
Erasmus’ aan de religie gewijde boeken verboden zou-
den blijven totdat ze zouden zijn gecorrigeerd door de 
theologische faculteit van Parijs of Leuven.56 Hij voegde 
er hatelijk aan toe dat hij niet verwachtte dat dit ooit zou 
gebeuren. Willibrord Gielisz brengt daar woedend tegen 

dacht. Uiteraard viel het materiaal in de handschriften er 
niet onder, want dat was niet gepubliceerd. Het voorne-
men van de Muzenvriend om dat nu wel te doen was al 
met al wel een krachtige stellingname ten gunste van de 
humanist.

Intussen was het ten uitvoer leggen van de Zuiverings-
lijst haast onbegonnen werk: overal moesten exempla-
ren van de desbetreffende boeken worden opgespoord 
en gecensureerd. De lijst werd gedrukt door Plantijn in 
Antwerpen. Maar om te voorkomen dat mensen ermee 
aan de haal gingen en juist de verboden passages zouden 
gaan opzoeken, werd hij niet op de markt gebracht. In 
plaats daarvan kreeg elke bisschop een exemplaar toe-
gestuurd, met de opdracht in zijn bisdom een commis-
saris aan te wijzen die de censuur zou gaan uitvoeren.48 
Ook Godfried van Mierlo, bisschop van het in 1559 nieuw 
opgerichte bisdom Haarlem, werd aan het werk gezet. 
En de commissaris die hij aanstelde was uitgerekend 
Willibrord Gielisz. Hij was een regulier van het klooster 
Stein maar al sinds 1560 in functie als rector van het re-
gularissenklooster Sint-Agnes in Amsterdam, dat ziel-
zorg uit het Kapittel van Sion ontving. Anders dan Gouda 
behoorde Amsterdam na de bisschoppelijke herindeling 
tot het bisdom Haarlem.

De persoon van Willibrord Gielisz is nog maar onlangs 
in de schijnwerpers gezet door Jan Willem Klein.49 Hij 
heeft hem verrassenderwijs kunnen identificeren als de 
lang gezochte eigenaar van ‘hand B’, de broeder van 
Stein die verantwoordelijk was voor het tweede deel van 
handschrift Librije 132350 en voor enkele andere hand-
schriften, waaronder Librije 924.51 Het eerstgenoemde 

55. Crahay, ‘Les censeurs louvanistes’, 224.
56. Het excerpt uit de Catalogus van Loos zoals Willibrord Gielisz 
het geeft, is overgenomen door M.A.G. Vorstman,  ‘De geboorte-
plaats van Erasmus’, Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis 
15 (1845) 233-240, aldaar 234-236. Maar Willibrord slaat een gedeelte 
over, en Vorstman dus ook. Dat blijkt uit vergelijking met het ori-
gineel: Cornelius Loos Callidius, Illustrium Germaniae scriptorum 
catalogus (Mainz 1582) [exemplaar: UB Amsterdam, otm: 62-8269, 
voorheen UBM 1035 D 14] aldaar fol. D6v-E1v. In het weggelaten 
gedeelte haalt Loos onder meer het negatieve oordeel over Eras-
mus van de concilievaders van Trente aan.
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in dat hijzelf betrokken was geweest bij de zuivering van 
Erasmus’ werk, juist op instructie van de faculteit van 
Leuven. De portée van Willibrord’s interventie is dus dat 
Erasmus’ werken in hoofdzaak (weer) toegestaan waren, 
op de doorgehaalde passages na. Wetenschappelijke be-
studering van de Index en de Zuiveringslijst heeft inder-
daad uitgewezen dat degenen die – op last van Alva! – in 
de Nederlanden de censuur op Erasmus moesten door-
voeren, dat deden met de intentie om zoveel mogelijk 
van zijn werk te redden.57

Minder overtuigend is daarentegen de manier waar-

Erasmus’ vader als pastoor van Gouda (Cornelis Loos en Willibrord Gielisz). samh, Varia nr. 2316 F 4 fol. 33v+34r

op Willibrord tegenover Loos de Goudse herkomst van 
Erasmus verdedigt. Zoals we zagen, rapporteert Loos het 
gerucht dat Erasmus’ vader pastoor van Gouda zou zijn 
geweest. Hij formuleert als volgt:

parente vicinae civitatis Goudanae parocho natus est.58

Dit kan maar één ding betekenen: ‘hij werd geboren met 
als vader de pastoor van de naburige stad Gouda’. ‘Na-
burig’ is Gouda in relatie tot het door Loos direct daar-
voor genoemde Rotterdam.

Maar Willibrord vat de zinsnede anders op. Hij zet zich 
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schrap om zijn medekloosterling te verdedigen, en daar-
door passeert hem een geforceerde, en mijns inziens 
beslist onjuiste, interpretatie van de aangehaalde zin-
snede. Willibrord parafraseert:

prognatum ex parocho rusticano
geboren uit een plattelandspastoor

57. Crahay, ‘Les censeurs louvanistes’, 223; Van Calster, ‘La censure 
louvaniste’, 391-394 (Van Calster lijkt het positieve oordeel van Ba-
taillon niet voor zijn rekening te willen nemen).
58. Loos, Catalogus, fol. D8v.

Erasmus in Gouda geboren (Reinier Snoy). samh, Varia nr. 2316 F 4 fol. 34v+35r

Kennelijk leest hij Loos’ woorden vicinae civitatis Gouda-
nae als ‘(pastoor) van een dorp in de buurt van Gouda.’ 
Dat kan alleen al niet omdat civitas ‘stad’ betekent; als 
Loos ‘dorp’ had bedoeld, had hij wel villa gezegd. Dat 
Willibrord deze fout maakt, is dus nogal verbazingwek-
kend.

Maar nog opmerkelijker is de verdediging die hij op-
zet. Hij laat na om het punt ‘pastoor’ recht te zetten, en 
geeft dat dus impliciet toe. In plaats daarvan probeert 
hij alleen te bewijzen dat Erasmus toch echt in Gouda 
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is geboren. Het is hier dat hij de bekende uitspraak van 
Reinier Snoy aanhaalt. Snoy zou vaak tegen Willibrord’s 
medebroeders hebben gezegd dat hij er wel tweehon-
derd gulden voor over zou hebben gehad als Erasmus 
had gezegd dat hij in Gouda geboren was, omdat dat – 
zegt Snoy – in werkelijkheid wel zo was. 

Nam revera inquiebat ille, scio quod Goudae natus sit, 
licet Roterodami educatus
Want, zei hij, in werkelijkheid weet ik dat hij in Gouda 
is geboren, maar wel in Rotterdam opgevoed

Het probleem met de versie-Snoy is door Jan van Her-
waarden al scherp geformuleerd: ‘men mag zich wel af-
vragen waarom Snoy nergens zelf heeft opgeschreven 
wat hij zo zeker schijnt te hebben geweten’.59 Sterker 
nog: uit hetgeen Snoy wél heeft opgeschreven, hebben 
we al kunnen opmaken dat hij Willem Hermansz als Gou-
wenaar beschouwde, maar Erasmus als Rotterdammer. 

Voor Erasmus’ geboorte in Gouda beriep men zich 
dus in eerste instantie op een geleerde zegsman, Rei-
nier Snoy. Het was geen gerucht dat in de stad de ronde 
deed: het waren de regulieren van Stein zelf die van deze 
versie overtuigd waren. Later zou de laatst overgeble-
vene van hen, Cornelis Diephorst, uit de mond van ‘oude 
luiden’ laten optekenen ‘dat men Erasmus op den eigen 
nacht als hy geboren wierd, met een schuitje na Rotter-
dam vervoerde’.60

[tweede en laatste deel van dit artikel verschijnt in het 
eerste nummer van de Tidinge in 2019]

59. Jan van Herwaarden, ‘Erasmus en zijn vaderland’, Tidinge van de 
Goude 24.4 (2006) 139-160, aldaar 140.
60. Volgens I. Walvis, Beschryving der stad Gouda (Gouda 1714) I, 
268/9. Het was Diephorst uit wiens nalatenschap het portretmedail-
lon aan de Librije kwam. Opmerkelijk is dus dat de versie van het 
verhaal die daar sinds de negentiende eeuw op staat níet overeen-
komt met die welke Walvis aan Diephorst toeschrijft.
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Garnizoensstad Gouda: winter achter de 
waterlinie

Sander Enderink in samenwerking met Leen Ouweneel

In 2022 is er in het grensgebied tussen 
 Holland en Utrecht aandacht voor het 
350-jarig jubileum van de Oude Hollandse 
Waterlinie. De linie beschermde het land 
toen het in het Rampjaar 1672 werd aange-
vallen door de troepen van de Franse koning 
Lodewijk xiv. In plaatsen als Muiden en 
Gorinchem vormt de waterlinie een onmis-
kenbaar onderdeel van de lokale geschiede-
nis. Deze vanzelfsprekendheid ontbreekt 
in Gouda, niet in de minste plaats door het 
gebrek aan herkenbare overblijfselen van 
de linie. Het Rampjaar blijft zodoende een 
onderbelicht hoofdstuk in de geschiedenis 
van Gouda. Ten onrechte, want Gouda en 
 Gouwenaars speelden een belangrijke rol 
in het onderhouden en verdedigen van de 
Oude Hollandse Waterlinie. In een serie van 
opzichzelfstaande artikelen zullen een aan-
tal auteurs hier de komende jaren aandacht 
aan besteden. 

In dit artikel staat de komst van duizenden militairen 
centraal. Om deze troepenopbouw te verklaren zetten 
we eerst een stap terug naar het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621). Er werd destijds een groots plan gemaakt 

Stadhouder Willem III was niet aan de Waterlinie toen Luxembourg zijn 
aanval inzette. Caspar Netscher, Portret van Willem III (ca. 1680). Rijks-
museum Amsterdam

om Gouda te voorzien van moderne verdedigingswer-
ken. Het gunstige verloop van de Opstand deed deze 
plannen in een lade belanden. De noodzaak voor veran-
dering verdween toen stadhouders Maurits en Frederik 
Hendrik samen met de Staten van Utrecht en de Staten 
van Holland en West-Friesland afspraken maakten over 
een linie van inundatiegebieden om Holland te verde-
digen tegen invasies. Door land onder water te zetten, 
zouden vijandige troepen kunnen worden tegengehou-
den. Voor Gouda was in deze plannen geen bijzondere 
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gracht zou ‘tot Hollands ende des Stigts eewigduurende, 
en genoegsaam kosteloose bevrijdinge strekkende’.1 Dit 
idee werd echter niet verwezenlijkt. Inundatie bleef eeu-
wenlang de manier waarop Holland zich dacht te kunnen 
verdedigen.

Gouda traineert

In juni 1672 was de Franse invasie inmiddels een feit. In 
de begindagen van het Rampjaar kostte het de Franse 
legers weinig moeite om door te stoten tot Utrecht. Van 
Muiden tot Gorinchem werden pogingen gedaan om een 
waterlinie in gereedheid te brengen. Meerdere keren 
verzochten de Staten van Holland en West-Friesland de 
stedelijke regering van Gouda om vaart te maken met de 
inundaties rondom de stad. Of om op zijn minst water in 
te laten op de Gouwe zodat dit gebruikt kon worden voor 
inundaties elders. Gouda toonde weinig initiatief. Het 
stadsbestuur wilde dat er eerst actie werd ondernomen 
om Gouda te beschermen door middel van een ‘royaal 
fort’ aan de Gouwesluis, de stationering van militairen in 
Gouda2, en de levering van kanonnen.3 

Het resultaat was dat het terugtrekkende Staatse leger 
uiteindelijk zélf ingreep. Bij Hekendorp en Bodegraven 
werd met harde hand overgegaan tot inundaties.4 De 
waterlinie bij Hekendorp bleef evenwel beperkt tot het 
gebied tussen de Enkele en Dubbele Wiericke; slechts 
vijfhonderd meter breed. Dat was weliswaar tien keer zo 
breed als de gracht die De la Court voor ogen had gehad, 
maar desondanks zeer kwetsbaar. Temeer omdat het 
gebied werd begrensd door de dijken aan de Oude Rijn 
in het noorden en de Hollandsche IJssel in het zuiden: 
hooggelegen droge wegen waarover de Fransen eenvou-
dig de linie zouden kunnen passeren.

rol weggelegd. De stad behield zodoende haar middel-
eeuwse verdedigingswerken.

Omstreden inundaties

Een waterlinie van inundatiegebieden stuitte ook op be-
zwaren. Inundatie maakt land onbruikbaar dat wordt ge-
bruikt door boeren en waar mensen wonen. Bewoners en 
eigenaren zien dat niet graag gebeuren. De excentrieke 
Leidse lakenkoopman Pieter de la Court kwam daarom in 
1669 met een alternatief. Hij wilde een heuse slotgracht 
graven rondom Holland en de stad Utrecht. Deze zou on-
geveer twee keer zo breed moeten worden als de huidige 
Goudse Fluwelensingel, en op diverse plaatsen voorzien 
moeten worden van militaire verdedigingswerken. De 

Louis XIV in 1670, naar: Charles Lefebvre. Collectie Château de Versail-
les. Claire Constans, “Louis XIV, King of France and Navarre (1638–
1715)”, in: Constans & Salmon 1998, 59.

1. P. de la Court, Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen 
van de republike Holland en West-Vriesland (1669) 366.
2. samh Archief Gouda, 01.a.1 Vroedschap, inventarisnummer 1-12; 
6 juni 1672.
3. samh Archief Gouda, 01.a.3 Stukken, inventarisnummer 1-165; 
nummer 32.
4. L. Panhuysen, Rampjaar 1672 (8e druk, 2012) 156.



143

Ti
di

ng
e 

20
18

Kaart van de polders in het gebied ruwweg begrensd door Boskoop - Bodegraven - Hekendorp - Gouderak; ca. 1665 ( invnr 2224 C 2 samh)
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Ruim een halve eeuw voor het Rampjaar 1672 waren er al verregaande plannen gemaakt om Gouda te voorzien van moderne verdedigingswerken. 
Deze werden niet uitgevoerd. Anoniem, Kaart van Gouda met vestingwerken, ca. 1618 (invnr.2223 F 1 samh)

Dit was allerminst een theoretische kwestie. Woer-
den en Oudewater vielen eind juni in Franse handen. Het 
Franse leger bevond zich hierdoor op minder dan vier 
kilometer van het zwakste punt in de Waterlinie. In al-
lerijl werden op 26 juni Goudse vrijwilligers gerekruteerd 
om de Staatse troepen van de graaf Van Hornes aan de 
Goejanverwellesluis te assisteren.5 Een week later moest 
Gouda in de Statenvergadering toegeven dat ‘de pas aan 
Goeverwelle-sluys niet ten besten voorsien is’. De dele-
gatie uit Rotterdam was het daarmee eens, en meende 
dat de ‘Goverwelle-sluys in fortificatie en manschap niet 
wel voorsien is’. Bovendien beklaagden de Rotterdam-
mers zich erover ‘datter by het volck geen courage is 
en dat de borgers mee quaed doen als goet’. Zij waren 
daarom ‘wel seer bekommert’, waarop Gouda toegaf dat 
‘het gemeen gevoelen in der Goude is, dat men de post 
aen Goeverwelle-sluys niet kan defenderen’.6

5. samh Archief Gouda, 01.a.1 Vroedschap, inventarisnummer 1-54; 
26 juni 1672.
6. N. Japikse, Notulen gehouden ter Staten-vergadering van Holland 
(1903) 177.
7. Nationaal Archief, 3.01.18 Gaspar Fagel, inventarisnummer 117; 
correspondentiedossier Johan Maurits van Nassau-Siegen, decem-
ber 1672.
8. J.W. van Sypesteyn & J.P. de Bordes, De verdediging van Nederland, 
tweede deel (1850) 163-164.
9. samh Archief Gouda, 01.a.2 Magistraat, inventarisnummer 1-105; 
17 december 1672.
10. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 74.
11. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 14.

Tot opluchting van de Hollandse steden maakte het 
Franse leger begin juli een pas op de plaats. Koning Lode-
wijk xiv was overtuigd van zijn naderende overwinning, 
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Op 17 december gaf de vroedschap opdracht aan de 
kolonel van de schutterij om zijn manschappen te reor-
ganiseren. De vier compagnieën werden uitgebreid naar 
zes compagnieën. De vroedschap drong er op aan dit 
werk ‘op het alderspoedichst’ uit te voeren.9 De dag voor 
Kerst benadrukten de burgemeesters dat de Fransen 
‘een entreprijse ofte attaque op de Stadt van der Gou-
de’ zouden kunnen plegen. Ondanks Wirtz’ toegezegde 
steun was dit nog steeds een groot probleem, niet in de 
minste plaats omdat Gouda niet beschikte over een ka-
non. Of, voegde men daar direct aan toe, in ieder geval 
‘geheel weijnich’. Zij verzochten daarom Reijnholt van 
Bochenen, kapitein van ‘s Lands Artillerie, om de stad 
te assisteren. 

Troepenopbouw

Van Bochenen was reeds ‘leggende binnen de Stadt 
Goude’; waarschijnlijk als deel van het regiment onder 
leiding van kolonel Tongel. Dit was reeds op 3 novem-
ber in Gouda gekomen en bestond uit 66 soldaten en 
officieren.10 Op basis van de zogeheten serviesgelden - 
uitgaven van de stad aan de militairen - is precies na te 
gaan hoeveel militairen er op welke dagen in Gouda wa-
ren. Voor dit artikel is de periode van november 1672 tot 
september 1673 bekeken. Van Bochenen werd dringend 
verzocht om Gouda’s eigen artilleriemeester, Pieter van 
Groenendijck, zoveel kanonnen te geven als deze nodig 
meende te hebben.11

De militairen in het regiment van Tongel waren niet de 
enigen die zich in Gouda hadden verzameld. Een troe-
penmacht van in totaal 901 man was op 18 december in 
Gouda gearriveerd. Dit was het regiment van stadhou-
der Willem III, die zelf niet aanwezig was. Een week later 
vertrokken zij weer. Het is op basis van de Goudse bron-
nen niet mogelijk om het waar en waarom van deze troe-
penbeweging te achterhalen: mogelijk was men vanuit 
Alphen aan den Rijn en Bodegraven – waar immers het 
grote legerkamp van de stadhouder was – naar Gouda 
gekomen om de stad te verdedigen, en is men terugge-
gaan toen andere versterkingen arriveerden.

Die kwamen er namelijk al snel; om te beginnen met 

waarmee hij de Hollanders onbedoeld tijd gaf om de wa-
terlinie te vervolmaken. De werkzaamheden leidden in 
juli tot een kortstondig oproer in Gouda, toen boeren 
uit de dorpen ten noorden van de stad hun ontevreden-
heid over de waterstanden en inundaties kenbaar maak-
ten door de stadspoort te forceren en de magistraat te 
gijzelen. Hiëronymus van Beverningh, als gedeputeerde 
van de Staten-Generaal met stadhouder Willem III be-
trokken bij de verdediging van de Republiek, stuurde 
namens de stadhouder een dreigend bericht aan de op-
standige boeren. Die verlieten daarop de stad, zodat de 
orde werd hersteld. In de zomer en herfst van 1672 was 
het vervolgens relatief rustig aan de waterlinie bij Gouda.

Gouda bedreigd

De winter van 1672 confronteerde Gouda en de rest van 
Holland met een probleem: het bevriezen van de wa-
terlinie. De kwetsbaarheid van de waterlinie viel ook de 
Fransen op. Spionnen merkten dat de Franse legers in 
beweging waren. Eind december berichtte Johan Maurits 
van Nassau aan diverse militaire commandanten dat hij 
signalen ontving dat ‘den vijant geresolveert is, alle onse 
sterckte te laten leggen, ende recht op ter Gouda mar-
cheeren’. Tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel was 
de waterlinie immers slechts enkele honderden meters 
breed. Van Nassau merkte op dat de Fransen ervan over-
tuigd waren dat zij in Gouda ‘gheen meerder resitencie 
te verwachten hebben, als tot Utrecht’.7 Toen de vorst 
inderdaad inviel was er nog altijd onduidelijkheid over de 
Franse intenties. Er moest hierdoor op vele plekken ijs 
worden vernield. Dit zogeheten ‘ijsen en bijten’ verliep 
echter allesbehalve naar wens. Grote stukken van de linie 
bleven bevroren.

In Gouda realiseerde men zich dat de Fransen hun oog 
hadden laten vallen op de stad. Veldmaarschalk Wirtz 
had op 15 december in Gouda overeenstemming bereikt 
met de stedelijke regering over het versterken van de 
verdedigingswerken. Gouda ging hiermee akkoord toen 
werd toegezegd dat Staatse militairen de stad zouden 
helpen verdedigen. Wirtz kreeg te horen dat de polders 
rondom de stad binnen 24 uur onder water konden wor-
den gezet, mocht dit nodig zijn.8 
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elke militair dezelfde kosten voor de stad met zich mee-
bracht. Kolonel De Thouars en zijn kapiteins kregen 30 
stuivers per week, een luitenant kreeg 20 stuivers, een 
vaandrig 25 stuivers, een sergeant 8 stuivers en 8 pen-
ningen, en een korporaal 7 stuivers en 8 penningen. De 
soldaten kregen ieder 6 stuivers per week.16

Op 27 december arriveerde het regiment van de graaf 

Gaspar Bouttats, Plattegrond van Woerden, veroverd door de Fransen 
(1672). Rijksmuseum Amsterdam

het regiment van de markies De Thouars, dat op 19 de-
cember met 642 militairen arriveerde. De Thouars zou 
bijna drie weken in de stad blijven, en kwam begin febru-
ari weer enkele dagen terug met ongeveer de helft van 
het aantal militairen. Waarschijnlijk was hij die keer op 
doorreis. De dag voordat het regiment van de stadhouder 
Gouda verliet arriveerde het regiment van kolonel Joseph 
Bampfield, onder leiding van luitenant-kolonel Vercken. 
Dit regiment bleef met gemiddeld 400 man gedurende 
enkele maanden in Gouda. Het kwam uit Schoonhoven 
en had eerder in Ameide gelegen. Daar was het eind no-
vember aangevallen nadat deserteurs de Fransen had-
den gewezen op de zwakte van de verdediging. De van 
oorsprong Engelse Bampfield trok zich terug en Ameide 
werd door de Fransen in brand gestoken.12 Bij de aanval 
kwam een van Bampfields kapiteins om het leven; een 
gedenkbord voor kapitein Swansbel is nog altijd te zien 
in de Sint-Janskerk in Gouda. 

Opmerkelijk is dat luitenant-kolonel Vercken zich ge-
roepen voelde om Bampfield in een pamflet publiekelijk 
te beschuldigen van incompetentie, waarin hij boven-
dien subtiel insinueerde dat de Engelsman wellicht con-
tacten had gehad met de Fransen.13 Uiteindelijk leidde 
de affaire tot het ontslag van Bampfield.14 Het lopende 
proces tegen Bampfield was de reden dat Vercken de lei-
ding had over het regiment toen dit in Gouda arriveerde. 
Hoewel de serviesgelden de compagnie van de kolonel 
wel noemen staat hierbij als opmerking dat er geen kos-
ten in rekening zijn gebracht voor de leidinggevenden 
om de eenvoudige reden dat ‘den Colonel, noch sijn 
Luijtenant hier niet geweest sijnde’.15

De opbouw van de regimenten was steeds in grote 
lijnen hetzelfde. Het regiment van kolonel De Thouars 
bestond bijvoorbeeld uit acht compagnieën. De Thou-
ars had vanzelfsprekend het bevel over zijn eigen com-
pagnie, en de overige werden geleid door een kapitein. 
Deze werden bijgestaan door een luitenant, een vaan-
drig, drie sergeanten en vier korporaals. Samen vormden 
zij de officieren van de compagnie. Het aantal soldaten 
varieerde van 86 in de compagnie van De Thouars tot 
54 in de compagnie van kapitein Brouwer. De opbouw 
van de compagnieën is nauwgezet genoteerd omdat niet 

12. B. Vroon, ‘Ameide en de Hollandse Oorlog (1672-1678)’ in: 
Nieuwsblad Historische Vereniging Ameide-Tienhoven, Jaargang 21 
Nummer 1 (2010).
13. J. Loftis, ‘Bampfield’s Later Career’ in: J. Loftis & P.H. Hardacre 
(red.), Colonel Joseph Bampfield’s Apology (1993) 233.
14. H. van den Heuvel, ‘De Slag bij Sluis en kolonel Bampfield’ in: 
Nieuwsblad Historische Vereniging Ameide-Tienhoven Jaargang 21 
Nummer 1 (2010)
15. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 74 vervolg 1.
16. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 74.
17. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 74 vervolg 2
18. J.W. van Sypesteyn & J.P. de Bordes, De verdediging van Neder-
land, tweede deel (1850) 164.
19. H.J. Sprokholt e.a., Van wallen, vesten en harkieren (2004) 58.
20. J.W. van Sypesteyn & J.P. de Bordes, De verdediging van Neder-
land, tweede deel (1850) 164.
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nel Moise Paywin, of Mozes Pennefijn, beter bekend als 
Pain et Vin.19 De komst van deze Fransman in dienst van 
het Staatse leger naar Gouda is onlosmakelijk verbon-
den met de aanleiding voor de grote troepenopbouw: de 
gevreesde, en naar zou blijken daadwerkelijke, Franse 
veldtocht over een bevroren waterlinie.

Aanval op Zwammerdam

Toen de diverse regimenten zich in Gouda verzamelden 
waren veldmaarschalk Wirtz en kolonel Pain et Vin even-
eens in de stad, waarschijnlijk om deze troepenopbouw 
in goede banen te leiden. Op 28 december vertrokken 
zij naar het legerkamp bij Alphen aan den Rijn, tot spijt 
van de Goudse magistraat. Burgemeester Jacob van der 
Tocht schreef een dag later aan de Staten van Holland en 
West-Friesland dat hij graag ‘de heer Pain et Vin tot de-
fensie van dese stadt alhier hadden mogen behouden’. 
Maar er werd anders besloten. Kolonel Pain et Vin viel 
onder het commando van graaf Von Königsmarck. Als 
plaatsvervanger van stadhouder Willem III was het diens 
taak om de Oude Rijn – niet Gouda – te verdedigen.20

Slechts enkele kilometers oostwaarts, in Woerden, 

Van Erbach, geleid door luitenant-kolonel Walraven de 
Graaff. Het 424 man sterke regiment bleef slechts en-
kele dagen in Gouda. Op 1 januari is het ‘door patent 
wederom uijtgetrokken’.17 Eveneens op 27 december 
besloten de gedeputeerden te velde van de Staten-Ge-
neraal om nog eens 800 man naar Gouda te sturen; men 
was ervan overtuigd dat de Fransen vanuit Montfoort de 
aanval op Gouda zouden inzetten. Waarschijnlijk was dit 
het regiment van kolonel Schot, dat op 29 december met 
713 man in Gouda arriveerde. Diezelfde dag arriveerden 
ook de eerste compagnieën van het regiment van luite-
nant-kolonel Valkenburgh. Toen dit op 1 januari op volle 
sterkte was telde het 524 man. Ook kwam die dag het 
regiment van kolonel Cassiopin in Gouda, dat met 623 
man vrijwel even groot was als dat van kolonel De Thou-
ars. Laatstgenoemde voerde met ingang van 28 decem-
ber het bevel over de in Gouda gelegerde regimenten.18 
Al met al hadden zich op de laatste dag van 1672 maar 
liefst 3.667 militairen in Gouda verzameld. Zij werden 
opgevangen en gehuisvest door een bevolking van on-
geveer 12.000 mensen; de aanwezigheid van zulke grote 
aantallen militairen zal niet onopgemerkt zijn gebleven. 

aantal militairen in gouda

In bovenstaande beschrijving ontbreekt nog één regi-
ment, dat gezien zijn opmerkelijke geschiedenis apart 
behandeld wordt. Het gaat om het regiment van kolo-

De aanval op Zwammerdam en Bodegraven werd het speerpunt van een 
effectieve propagandacampagne. De anti-Franse prenten van Romeyn 
de Hooghe speelden hierin een hoofdrol.
Romeyn de Hooghe, Franse wreedheden in Bodegraven en Zwammer-
dam (1672). Rijksmuseum Amsterdam (uitsnede N.J. Boerboom)
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werbrug richting Zwammerdam reisde, bevond zich nu in 
een uiterst precaire positie: de Fransen zaten met enkele 
duizenden militairen in het dorp en Königsmarck leek 
niet voornemens om vanuit het westen de confrontatie 
met de Fransen aan te gaan. Pain et Vin en de 80 man 
die hij bij zich had zagen slechts twee opties: terug naar 
Nieuwerbrug of naar Gouda om daar contact te leggen 
met de verzamelde troepenmacht. Pain et Vin koerste 
aan op Gouda.22

Franse ontsnapping

De Fransen begingen in Zwammerdam de ene misdaad 
na de andere. De bevolking van het dorp leed zwaar on-
der de kortstondige bezetting. Hulp van Königsmarck 
hoefden zij niet te verwachten: toen hem werd verteld 
dat de Fransen het dorp hadden ingenomen vluchtte 
hij weg uit Alphen aan den Rijn. Hij veranderde pas van 
inzicht toen de magistraat van Leiden weigerde hem de 
stad binnen te laten. Een verrassing was deze gang van 
zaken niet: Königsmarck had al eerder te kennen gege-
ven zich naar Leiden te willen terugtrekken. Hij was toen 
uitdrukkelijk gewezen op zijn taak om in Bodegraven te 
blijven. Hij vertelde gedeputeerde Cornelis Hop dat hij 
Leiden had willen beschermen tegen een Franse aanval, 
maar de gedeputeerden te velde van de Staten-Generaal 
sommeerden hem om direct terug te keren naar Gouwe-
sluis. Toen de troepen van Königsmarck rond het mid-
daguur op 29 december terugkwamen vonden er nog 
enkele schermutselingen plaats in Zwammerdam. Het 
maakte weinig verschil voor het dorp, dat grotendeels in 
brand was gestoken.23

Königsmarck en de gedeputeerden waren er nu van 
overtuigd dat zij de Fransen in de tang hadden: zij zaten 
weliswaar met enkele duizenden troepen in Bodegraven, 
maar er was geen weg terug naar Utrecht. Immers, de 
route via Zwammerdam was nu afgesneden en aan de 
Rijn bij Nieuwerbrug bevond zich – zover men wist – de 
versterkte positie onder leiding van kolonel Pain et Vin. 
Hertog Luxembourg bevond zich inderdaad in een be-
narde positie. Het ijs waarover hij Holland was binnen-
gevallen was aan het smelten, de grote troepenmacht 

voltrok zich datgene wat de Nederlandse officieren had-
den gevreesd. De Franse commandant François Henri 
de Montmorency-Bouteville, hertog van Piney-Luxem-
bourg, had gedurende enkele weken troepen samenge-
bracht in plaatsen aan de waterlinie. Dankzij spionnen 
was het Staatse leger hiervan redelijk goed op de hoog-
te, al bleven de exacte Franse plannen onbekend. Op 27 
december forceerde het veranderende weer een besluit. 
Het begon te sneeuwen en een periode van dooi leek in 
aantocht. Luxembourg had op dat moment zo’n 10.400 
man bijeengebracht in Woerden, waarvan 1.400 cavale-
risten. Luxembourg koos voor een directe aanval op de 
zwakste plek in de waterlinie: de smalle inundatie bij 
de Dubbele Wiericke. Een vooruitgestuurde compagnie 
ruiters berichtte echter dat het ijs hier onmogelijk een 
grote troepenmacht kon dragen, waardoor de Franse 
plannen op het laatste moment werden aangepast.21

Het nieuws van de Franse troepenbewegingen be-
reikte diezelfde dag Von Königsmarck. Hij dirigeerde zijn 
troepen uit Bodegraven naar Alphen aan den Rijn en de 
Gouwesluis en liet de waterlinie relatief onbeschermd 
achter. Om dit enigszins te verhelpen gaf hij opdracht 
aan kolonel Pain et Vin om een deel van de troepen uit 
Gouwesluis naar Zwammerdam te brengen en om deze 
te versterken door ook uit Nieuwerbrug troepen te ha-
len. Luxembourg stuurde zijn troepen in de ochtend van 
28 december noordwaarts, naar Zegveld, om zo langs de 
Meije recht op Zwammerdam aan te koersen. De tocht 
was niet zonder problemen. Diverse keren moesten 
bruggen worden gebouwd, waaronder over de Slimmen-
wetering. Nadat zo’n 3500 troepen de brug waren over-
gestoken begaf de constructie het. 

In plaats van te wachten tot een nieuwe brug was ge-
bouwd trok Luxembourg met de reeds overgestoken 
troepen richting Zwammerdam. Het kostte hen weinig 
moeite om het kleine aantal achtergebleven Staatse 
troepen in het dorp te verdrijven. Een aantal Fransen 
stak met bootjes de Rijn over en liet vervolgens de brug 
van het dorp neer. In de middag van 28 december had 
Luxembourg relatief eenvoudig de waterlinie genomen, 
maar zijn verdere plannen waren onduidelijk. 

Kolonel Pain et Vin, die op dat moment vanuit Nieu-
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langs de Oude Rijn terug naar Woerden en Utrecht te rei-
zen. Een aanval op Gouda zou moeten wachten tot een 
daarvoor meer geschikt moment – een moment dat niet 
zou komen. Toen duidelijk werd dat de Fransen waren 
vertrokken werd de geplande aanval vanuit Alphen aan 
de Rijn afgeblazen.24

Kolonel Pain et Vin gestraft

Kolonel Pain et Vin had in de avond van 28 december 
geen andere mogelijkheid gezien dan uitwijken naar 
Gouda. In een verslag dat de magistraat enkele dagen 
later aan veldmaarschalk Wirtz stuurde, staat beschre-
ven dat de Goudse regenten op 28 december voor een 
speciale zitting bijeen waren gekomen. Er kwamen ‘van 
alle kanten’ berichten dat ‘den viant wel het ooch moch-
te hebben op dese Stadt’.25 Eindelijk werd de maanden 
oude knoop doorgehakt: in navolging van een opdracht 
van de Staten van Holland en West-Friesland van 27 de-
cember werden ook ten oosten van de Gouwe polders 
onder water gezet.26 

21. J.W. van Sypesteyn & J.P. de Bordes, De verdediging van Nederland, 
tweede deel (1850) 173.
22. J.W. van Sypesteyn & J.P. de Bordes, De verdediging van Neder-
land, tweede deel (1850) 173-175.
23. J.W. van Sypesteyn & J.P. de Bordes, De verdediging van Neder-
land, tweede deel (1850) 175-176.
24. J.W. van Sypesteyn & J.P. de Bordes, De verdediging van Neder-
land, tweede deel (1850) 176-177.
25. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 82.
26. H.J. Sprokholt e.a., Van wallen, vesten en harkieren (2004) 57.

Anti-Franse propaganda waarin hun misdaden breed werden uitgemeten, droeg bij aan de eendracht in de Republiek. Anoniem, naar 
Romeyn de Hooghe, Wreedheden in een boerenhoeve (1672). Rijksmuseum Amsterdam.

van de stadhouder onder bevel van Von Königsmarck 
was nabij, en de weg terug naar Utrecht was schijnbaar 
afgesneden. Bovendien hadden zijn militairen nauwelijks 
voedsel en andere levensmiddelen meegenomen. De ge-
deputeerden te velde besloten daarom om de volgende 
dag over te gaan tot de aanval. 

Het gerucht dat de posten bij Nieuwerbrug verlaten 
waren was volgens Königsmarck ‘qualyck te geloven’. 
Dit was echter wel het geval. De Fransen ontdekten dit 
ook, en maakten dankbaar gebruik van deze uitweg door 
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Toen baljuw en schout Herbert van der Meij even later 
buiten de Kleiwegpoort stond om de werkzaamheden 
aan het Bloemendaalsche Verlaat in goede banen te lei-
den kwam Pain et Vin met ‘eenige weijnige ruijters’ aan-
rijden. Hij verklaarde ‘met een seer groote verbaestheijt’ 
dat hij samen met zijn troepen was afgesneden van Kö-
nigsmarck. Van der Meij stuurde hem naar het stadhuis, 
waar Pain et Vin werd ontvangen door burgemeesters 
Jacob van der Tocht en Cornelis de Lange. Hij vertelde 
‘met een groote verslagentheijt’ dat de troepen die hij 
van Nieuwerbrug naar Zwammerdam had willen brengen 
waren afgesneden. Hij wilde daarom een aantal gidsen 
die hem over het ijs naar Driebruggen konden brengen. 
Pain et Vin wilde zo de twee regimenten in Nieuwerbrug 
een ontsnappingsmogelijkheid bieden, aangezien zij op 
dat moment ‘gelijck als geabandonneert waeren’. 

Met twee Goudse gidsen, en één uit het regiment van 
kolonel De Thouars, vertrok Pain et Vin weer uit Gouda.27 
Toen het gezelschap Driebruggen bereikte stuurde Pain 
et Vin een bode vooruit naar Nieuwerbrug. Daar aange-
komen toonde de bode Pain et Vins zegelring aan kolo-
nel Manger, en vertelde hij dat de troepen zich moesten 
terugtrekken naar Driebruggen. Daar zouden ze samen 
met Pain et Vin door kunnen reizen naar Gouda.28 In het 
midden van de nacht van 28 op 29 december kwamen 
Pain et Vin en zijn troepen aan in Gouda. Vermoeid heeft 
hij vervolgens ‘met laersen aende voeten gegeten’ en 
daarna de burgemeesters, die nog op het stadhuis wa-
ren, geïnformeerd over de komst van de regimenten die 
‘volchden ende gesalveert waeren’. Pain et Vin is vervol-
gens in het Herthuis aan de Markt gaan slapen.29

Op 30 december werd Pain et Vin op last van de ge-
deputeerden te velde van de Staten-Generaal gearres-
teerd.30 Hij moest zich tegenover een krijgsraad verant-
woorden voor het verlaten van zijn post. Deze militaire 
rechtbank werd voorgezeten door veldmaarschalk Wirtz. 
Pain et Vin werd op 10 januari door de krijgsraad veroor-
deeld tot een levenslange gevangenisstraf, met verlies 
van al zijn ambten en bezittingen.31 Stadhouder Willem 
III, die op 31 december terug was gekomen in Alphen aan 
den Rijn na een veldtocht in Brabant, maakte bezwaar.32 
De straf was naar zijn mening te mild. De krijgsraad boog 

zich vervolgens een tweede keer over de zaak. Tot te-
leurstelling van de 22-jarige stadhouder was het tweede 
vonnis niet wezenlijk anders, al zou Pain et Vin nu ook 
publiekelijk worden vernederd door hem een zwaard bo-
ven het hoofd te houden. Willem III stuurde daarop Wirtz 
en de krijgsraad weg en stelde een nieuwe rechtbank sa-
men, door hemzelf voorgezeten33, die kort daarop met 
het gewenste vonnis kwam. Op 23 januari werd Pain et 
Vin in Alphen aan den Rijn geëxecuteerd.34 Hij werd in de 
Sint-Janskerk in Gouda begraven.35

Onrust en overlast

Terwijl de kwestie rond kolonel Pain et Vin zich afspeel-
de, was de troepenopbouw in Gouda voortgezet. In de 
laatste drie dagen van 1672 waren er meer dan 3600 
militairen in Gouda samengebracht. Hoewel het directe 
Franse gevaar was geweken, werd de Goudse schutterij 
op 2 januari voor de tweede keer in evenzoveel maanden 
uitgebreid, dit maal van zes naar twaalf compagnieën.36 

27. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 82.
28. J.W. van Sypesteyn & J.P. de Bordes, De verdediging van Neder-
land, tweede deel (1850) 177-178.
29. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 82.
30. J.W. van Sypesteyn & J.P. de Bordes, De verdediging van Neder-
land, tweede deel (1850) 178.
31. J. Wagenaar, Vaderlandsche historie Boek LIV (1770) 237-238.
32. J.W. van Sypesteyn & J.P. de Bordes, De verdediging van Neder-
land, tweede deel (1850) 163.
33. N.G. van Kampen, Vaderlandsche karakterkunde of karakterschet-
sen van tijdperken en personen, deel twee, boek één (1826) 350.
34. J. Wagenaar, Vaderlandsche historie Boek LIV (1770) 237-238.
35. H. van Dolder-de Wit, De Sint-Janskerk in Gouda (2013) 159.
36. samh Archief Gouda, 01.a.2 Magistraat, nummer 1-105; 2 januari 
1673.
37. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 80.
38. samh Archief Gouda, 01.a.1. Vroedschap, inventarisnummer 
1-55; 9 januari 1673.
39. A.H.M. Kerkhoff, Over de geneeskundige verzorging in het Staatse 
Leger (1976) 67-69.
40. C.R. Schoute, ‘Schoonhoven in 1672’ in: Historische Encyclopedie 
Krimpenerwaard, Jaargang 4 nummer 4  (1979) 96.
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1673 in totaal 1167 soldaten waren behandeld, van wie 
er 432 waren overleden. Ook enkele medewerkers van 
het Gasthuis waren overleden. Van Straaten stelde voor 
om de soldaten over de stad te verspreiden om zo de 
kans dat zij elkaar zouden besmetten te verkleinen. De 
mogelijkheden in Gouda waren echter beperkt. Diverse 
grote publieke gebouwen werden gebruikt voor militaire 
doeleinden, en andere waren ingericht om de mensen 
die normaal gesproken in het Gasthuis zouden verblij-
ven onder te brengen. Verder advies van Van Straaten 
richtte zich op het branden van vuren – dit zou de lucht 
moeten verbeteren – en op de kwaliteit van het eten dat 
de soldaten kregen, alsmede de regelmatige toediening 
van medicijnen en het luchten en schoonhouden van de 
kamers.39 Ook was aandacht voor financiële compensatie 
van de chirurgijns volgens Van der Straaten noodzakelijk. 
Dit laatste was vooral in Schoonhoven een probleem. 
Chirurgijn Gerard van den Bosch was ‘onlustich om de 
siecken sonder salaris te bedienen’, en de twee apothe-
kers weigerden te werken en verwezen daarbij naar ‘het 
manquement van salaris en betalinghe’.40

De vele honderden soldaten in Gouda hadden veelal weinig om handen. Zij zullen een grote stempel hebben gedrukt op het sociale 
leven in de stad. Anthonie Palamedesz, Wachtlokaal met soldaten (1647). Rijksmuseum Amsterdam

Enkele dagen later maakte de stedelijke regering bekend 
dat er ook twee compagnieën van ruiters naar de stad 
zouden komen, en dat deze werden ondergebracht in de 
landen van Steijn en Willens. Blijkbaar stonden deze niet 
(meer) onder water. De komst van ruiters zou in de we-
ken die volgden de nodige onrust en overlast opleveren, 
waardoor Gouda zich diverse keren moest wenden tot de 
militaire superieuren van de commandanten.37

Het is opmerkelijk dat er in de notulen van de vroed-
schap en bijeenkomsten van burgemeesters weinig is ge-
schreven over de vele honderden militairen die zich bin-
nen de stadsmuren bevonden. De grootste zorg ging uit 
naar de slechte omstandigheden in het Gasthuis aan de 
Oosthaven. Daar bevond zich in januari een ‘seer groot 
getal van siecke & gequetste soldaten’.38 In februari werd 
het hospitaal bezocht door de Utrechtse Wilhelm van der 
Straaten, een gerenommeerd dokter en hoogleraar. Op 
verzoek van de Staten van Holland en West-Friesland 
deed hij onderzoek naar de situatie in de gasthuizen 
van Gouda en Schoonhoven. In zijn rapport vermeldde 
hij dat er in Gouda tussen 1 oktober 1672 en 10 februari 
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Op basis van zijn suggesties was de situatie in het 
Gasthuis enkele weken later weliswaar verbeterd, maar 
het bleef een zorg van de stedelijke regering.41 Op 3 
maart schreef Gouda in een brief aan de gedeputeerden 
te velde in Alphen aan den Rijn dat het zeker geen goed 
idee was om zieke soldaten van daar naar Gouda te bren-
gen omdat het Goudse Gasthuis ‘volgepropt is van siec-
ken’ en bovendien ‘vrij geïnfecteerd is’.42

Einde van een kostbaar verblijf

Na het vertrek van kolonel De Thouars op 5 januari sta-
biliseerde het aantal militairen in Gouda op zo’n 2600. 
Begin februari vertrok het regiment van kolonel Schot 
van ruim 700 man. Het vertrek van deze militairen werd 
gecompenseerd door de komst van het regiment van ko-
lonel Du Cel, die gedurende twee weken met zo’n 300 
man in Gouda was. De komst van het regiment van kolo-
nel Bakker zou langduriger blijken: op de laatste dag van 
januari was hij met eveneens ruim 300 man gearriveerd. 
De laatste troepen van Bakker, onder commando van ka-
pitein Benoît, verlieten de stad pas op 1 juli. 

In mei vertrokken vele militairen de stad: eind april 
kwam het totale aantal nog op zo’n 1500 man, begin 
juni was dit gedaald tot niet veel meer dan 100. Achter-
eenvolgens vertrokken de troepen van luitenant-kolonel 
Valkenburgh, kolonel Bampfield (onder commando van 
luitenant-kolonel Vercken), kolonel Cassiopin, kolonel 
Pain et Vin en luitenant-kolonel Tongel. In meerdere 
gevallen waren de kolonels al langere tijd niet meer in 
Gouda. Cassiopin was bijvoorbeeld reeds in januari ver-
trokken. De uitzondering op deze gang van zaken is het 
regiment van kolonel Broddel, dat in deze periode juist 
in Gouda aankwam. De bijna 500 man bleven slechts 
twee weken. Samen met de minder dan 30 achterblijvers 
uit het regiment van Bakker waren de troepen van kapi-
tein Berensouw in de zomer van 1673 de enige militairen 
in Gouda. Berensouw was begin juni met zo’n 100 man 
gekomen en bleef ruim drie maanden. Toen Berensouw 
in september door een van de Goudse stadspoorten de 
stad verliet trok hij daarmee de spreekwoordelijke deur 
achter zich dicht.

De duizenden militairen die Gouda in de winter van 
1672 en 1673 had gehuisvest hebben de stad ruim 
13.500 gulden gekost. Meer dan een derde daarvan ging 
op aan de grote en langdurig aanwezige regimenten van 
Bampfield en Pain et Vin. Om dit te financieren deed de 
stedelijke regering een beroep op haar eigen regenten-
klasse. Vijf personen waren genoeg om het geld bijeen 
te brengen: Antonie van Sticht droeg 1000 gulden bij, 
schepen Floris de Lange net iets meer met 1007 gulden. 
De heer Houtman, hoogstwaarschijnlijk thesaurier Cor-
nelis Houtman, kwam tot een totaal van 1119 gulden. De 
heer Jongkind week hier met 1061 gulden niet veel van 
af.43 Veruit de grootste bijdrage kwam van Reynier Cra-
beth, voormalig schepen en in 1673 fabrieksmeester van 
de stad. Zijn totaal kwam op maar liefst 9500 gulden.44

Tot een ‘Slag bij Gouda’ is het dus niet gekomen, maar 
dat neemt niet weg dat Gouda enkele maanden in het 
middelpunt van de belangstelling stond. Het zal Gou-
wenaars destijds niet zijn ontgaan dat de Fransen in 
Ameide, Zwammerdam en Bodegraven vele misdaden 
begingen. De dreiging van een Franse aanval was dan ook 
niet slechts een politieke zorg. Wellicht was het belang 
van de Oude Hollandse Waterlinie en de duizenden inge-
kwartierde militairen zelfs algemeen geaccepteerd, want 
in deze onzekere tijden bleef het onder de bevolking van 
Gouda opmerkelijk rustig. De geschiedenis van Gouda en 
van de Oude Hollandse Waterlinie zijn door de gebeur-
tenissen in winter van 1672 en 1673 onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.

41. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummers 33 en 37.
42. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 39.
43. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 74.
44. samh Archief Gouda, 14.c Landsverdediging, inventarisnummer 
1-2718, nummer 73.
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Eikenboom (foto Nico J. Boerboom)

gouwe verhalen

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

Gert Jan Jansen

 Peter Eikenboom (1939-2004)

153

Doorgaans wordt het Gouwe Verhaal via een 
 interview opgetekend uit de mond van de hoofd-
persoon, een inwoner van Gouda die de grens van 
tachtig jaar is gepasseerd. Dit principe wordt een-
malig losgelaten om de herinnering op te roepen 
aan een bijzondere Gouwenaar, die tijdens zijn 
 leven wars was van publiciteit: plateelontwerper 
en kunstschilder Peter of Peet Eikenboom.
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Peter of Peet Eikenboom overleed in 2004. Zijn vrouw 
Rie Eikenboom-Kwinkelenberg gaat dat verleden met 
woorden en voorwerpen uit de doeken doen, bijge-
staan door een van hun dochters. Ook anderen ge-
ven informatie, die wordt aangevuld met gegevens 
uit krantenberichten, boeken en het streekarchief. 
Dit Gouwe Verhaal van Peter Eikenboom gaat over de 
Goudse plateelbakkerijen Flora en Modica, over fijn-
schilderen, maar ook over een vader en opa die altijd 
aan het knutselen is. 

‘Peet heette voluit Peter Antonius Eikenboom. Hij werd 
in 1939 geboren op Bockenbergstraat 104; in Korte Akke-
ren dus. Het verhaal van zijn jeugd heb ik uit de tweede 

Het ouderlijk gezin van Peter Eikenboom, circa 1945 (collectie Eiken-
boom)

Schoolfoto Theo Thijssenschool met Peter Eikenboom, 1945, foto uit de 
Goudsche Courant van 30 april 2005 (samh)
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een Eikenboom, hoeft het niet van ‘onze’ tak te zijn. 
Van Opa Frans weet ik dat hij een bedrijf is begonnen op 
de Raam 294. Peter senior heeft Flora opgezet aan de 
Gouderaksedijk 33, in het voormalige kaaspakhuis van 
Slingerland. Maar plateelbakkerij Euterpe aan de Wil-
helminastraat was van een andere tak Eikenbomen. Dat 
geldt ook voor De Eik aan de Baanstraat.1

Peter senior trouwde in mei 1929 in Gouda met Lena 
Moraal. Hun eerste kind, Franziskus of Frans werd dat-
zelfde jaar geboren. Daarna kwamen er drie dochters, 
Alie, Rie en Roos en tenslotte Peet. Frans was dus tien 
jaar ouder. Zijn hele leven is het zijn ‘grote broer’ ge-
weest. 

hand, want ik kwam hem pas tegen, toen hij al een jaar of 
zestien was. Ik ben een dochter van kapper Kwinkelen-
berg aan de Zeugestraat; dat is een heel andere buurt. 
Peet komt uit een geslacht van plateelbakkers. Oor-
spronkelijk komen de Eikenbooms uit Duitsland; uit de 
buurt van Osnabrück heb ik begrepen. Zijn grootouders 
Franziskus Eikenboom en Katharina Scherz woonden in 
Wesel, toen Peets’ vader werd geboren. Die heette ook 
Peter Antonius. Laat ik de ouwe verder maar Peter senior 
noemen. Voortdurend op zoek naar werk kwamen de Ei-
kenbooms in Maastricht terecht, waar bij Regout closet-
potten werden gebakken. Aan het begin van de vorige 
eeuw kwam Gouda op als centrum van de aardewerk-
industrie. Op een bepaald moment verhuisde het gezin 
van opa Frans Eikenboom naar Gouda, naar de Komijn-
steeg. We noemden hem Opa Trappie. Maar ook broers 
van hem waren deze kant opgetrokken. Al in 1906 is er 
in Gouda een Eikenboom in het huwelijk getreden. Peter 
senior leerde het plateelschilderen bij de PlaZuid. De Ei-
kenbooms bleken meer te kunnen dan alleen plateelbak-
ken en –schilderen. Ze gingen zelf een plateelbakkerij 
beginnen, zowel Opa Frans en Peter senior, als broers 
van Opa Trappie. Pas dus op voor naamsverwarring. Als 
je leest dat een Goudse plateelbakkerij is opgezet door 

1.  Zie  http://www.verwoerdceramics.com/gouda_potteries

Peter Eikenboom en ‘grote broer’ Frans, circa 1946 (collectie Eikenboom)

Trouwfoto van Peter Eikenboom en Rie Kwinkelenberg, 1962 ( collectie 
Eikenboom)
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ging hij naar een openbare school. Die was dichterbij dan 
de christelijke lagere school op de Groenendaal, waar 
de anderen school zijn gegaan. De gestegen welstand 
bleekt uit een volgende verhuizing: nu naar Bodegraaf-
sestraatweg 44. 

Na de lagere school zat Peet twee jaar op de Willem de 
Zwijger-mulo aan de Martenssingel. Een studiebol was 
het niet. Waren schilderen en tekenen thuis al zijn fa-
voriete bezigheden, op school viel hij echt op met zijn 
tekeningen. Peter senior was er trots op en meldde hem 
aan voor de kunstacademie in Den Haag, de Koninklij-
ke Academie van Beeldende Kunsten. Peet had echter 
onvoldoende vooropleiding. Hij werd aangenomen op 
voorwaarde dat hij zijn talen zou bijspijkeren Meneer 

Een arbeidersgezin was het niet. Peter senior was een 
kleine ondernemer, waarvan de zaken in de jaren vijftig 
steeds beter gingen. Geld was thuis geen probleem. Be-
gin jaren vijftig is het gezin naar de Constantijn Huygens-
straat 119 verhuisd. Frans en Peet woonden nog thuis, of 
de zussen toen al het huis uit waren, weet ik niet. Peet 
groeide dus op in Korte Akkeren.

Er is een foto van augustus 1945, waar hij opstaat als 
leerling van de Theo Thijssenschool aan de Tesselscha-
destraat. Hoe hij toen was, moet je anderen vragen. Ik 
heb gehoord dat hij behoorlijk verwend is door zijn moe-
der. Hij was als jongste haar lievelingetje. Ze vond het 
niet nodig dat hij naar de bewaarschool ging; ze had hem 
liever nog een poosje thuis. Als enige van de kinderen 

Peter Eikenboom (tweede van rechts) op de Academie van Beeldende Kunsten, circa 1959 (collectie Eikenboom)
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Jongeboer, leraar op de Rijks hbs, zorgde ervoor dat 
hij met Duits uit de voeten kon. Met zestien jaar begon 
hij op de academie, waar hij in 1960 examen deed. Het 
meeste van zijn werk voor school heb ik op zolder lig-
gen. Paul Citroen was een van zijn leermeesters. Daarna 
moest hij nog eerst in militaire dienst. Dat duurde echter 
niet lang. Hij vond het sowieso vreselijk, maar ‘dankzij’ 
een oogaandoening kwam hij in ‘Oog in Al’ in Utrecht 
te liggen, om vervolgens afgekeurd te worden. Hij kon 
aan de slag als ontwerper en medefirmant bij Flora. Zijn 
broer Frans werkte daar al een paar jaar. Het vrij schilde-
ren kwam op een laag pitje te staan, maar hij deed het 
nog wel.

Ik leerde Peet in 1955 kennen; ik was toen veertien. 
Hij viel op bij het schaatsen op de singel. Als lid van de 
schaatsclub reed hij geroutineerd zijn rondjes. Met een 
aantal vriendinnen deed ik aan schoonrijden, op ijzers 
die de naam schaats niet mochten hebben. Hij wilde ook 
wel eens meezwieren, maar gesproken heb ik hem toen 
niet. Je kon zien dat hij het thuis goed had. Hij droeg 
een schaatspak en reed op hoge Noren. Ik dacht dat het 
een opschepper was. Een half jaar later, op de kermis op 
de Nieuwmarkt, zat hij in de zweefmolen opeens in een 
stoeltje achter me. De zweefmolen was een attractie, 

Flora2

Volgens het boek Flora Keramiek 1945-2000 wordt Flora 
op 20 juni 1946 ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel onder de handelsnaam Kunstaardewerkfabriek 
Flora. Vanaf 1954 heet het ‘Plateelbakkerij Flora firma 
P.A. Eikenboom en Zoon’. Eigenaar Peter Eikenboom (se-
nior) heeft in zijn fabriek aan de Gouderaksedijk oog voor 
de behoefte aan vernieuwing in de huiselijke omgeving, 
wanneer de kiem voor de verzorgingsstaat wordt gelegd. 
Flora gaat zich richten op ‘het gemiddelde publiek, tus-
sen de Hema en de meer luxere zaken in’. De slagzin is 
‘Leuk goed in de populaire prijsklasse’. Binnen het woord 
kunstnijverheid ligt de nadruk niet op de eerste letter-
greep. Voordeel voor Flora is dat het geen traditie heeft. 
Met kleur en decoratie, eenvoudig aan te passen werk-
processen, het afzien van ideologische ontwerpprinci-
pes kan snel worden ingespeeld op veranderende mode. 
Kenmerkend zijn een slimme marktstrategie en een grote 
variatie aan decors die op verscheidene modellen worden 
toegepast. 

In 1960 wordt jonge Peter medefirmant. Met grote te-
kenvaardigheid, vorm- en kleurgevoel kan hij snel decors 
ontwikkelen en modellen produceren. De ideeën ont-
staan vaak aan de huiskamertafel. Rond 1963 stopt de 
vernieuwing in vormgeving. Van het handgeschilderde 
product wordt overgestapt op handgeplakte decors. De 
jonge Peet tekent ze met vaardigheid en oog voor detail, 
hoewel hij het jammer vindt dat de zgn. transferprint het 
handwerk verdringt. Ook vindt hij dat sommige nieuwe 
decors (zoals Istanboel) niet bij Flora passen. Dan (pag. 
32): ‘Vanwege meningsverschillen met hun vader zijn zij 
beide (zoon Frans en zoon Peet) met ingang van 1 januari 
1969 uit de zaak gestapt en enige tijd later verder gegaan 
met een eigen aardewerkfabriek, Modica genaamd.’

Een ‘dynastie van keramiekmakers valt uit elkaar’, zo 
schrijft het Nieuwsblad van het Noorden op 18 juli 1992, 
‘Grootvader maakte in Maastricht porseleinen plees en 
zoon Peter Antoon begon in Gouda de aardewerkfabriek 
Flora, waar zijn zonen F. en P.A. jr. later als vennoten ook 
de kost verdienen.’ 

Cover boek over keramiek fabriek 
Flora (collectie  Eikenboom, foto 
auteur)

2.  Met name ontleend aan: Flora Keramiek 1945-2000, J. Broekme-
ijer…. et al., Zwolle: Uitgeverij Waanders; ’s-Hertogenbosch: Stede-
lijk Museum ’s-Hertogenbosch, 2006.
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nacht van 31 januari op 1 februari spoelde een deel van 
de fabriek weg, toen het water over de dijk sloeg. In de 
polder Veerstalblok kwam behoorlijk wat water te staan. 
Dat is nauwelijks bekend in Gouda, waarschijnlijk omdat 
het Veerstalblok toen nog onder de gemeente Gouderak 
viel. De herbouw van Flora na de Ramp wordt gesymbo-
liseerd door de eerste steen die op 14 maart 1953 door 
Peet werd gelegd. De fabriek is al lang verdwenen, maar 
de steen zit er nog.’

De herinnering van Joop Mul 
In de Goudsche Courant van 30 april 2005 doet de in 
Australië wonende Joop Mul verslag van de nacht van de 
Watersnoodramp. De families Mul en Eikenboom zijn in 
de Bockenbergstraat buren van elkaar. De ouders van 
Joop komen laat thuis van een feestje. Ze zien Frans Ei-
kenboom buiten staan, de zoon van de buren, toen een 
jaar of 24. Het stormt verschrikkelijk. Frans wil met de 
fiets naar Stolwijkersluis om te kijken of alles in orde 
is bij plateelfabriek Flora. De vader van Joop, Jo Mul, 
besluit om mee te gaan. Daar aangekomen, schrikken 
ze. Er stroomt water over de dijk de fabriek binnen. Ze 
proberen de stroom dwars door de fabriek te kanali-
seren met een rij bakstenen, maar dan is er een grote 
klap. De deuren slaan open. Het water komt met zo’n 
kracht naar binnen dat de machines door de achterdeur 
het veld in vliegen. Frans Eikenboom en Jo Mul vluchten 
over het dak naar het huis ernaast, waar de bewoonster 
nog niet doordrongen is van de ernst van de situatie. Ze 
zit erover in dat haar meubels nat worden. De mannen 
maken het haar duidelijk: iedereen moet vluchten. 

Advertentie Flora in Goudsche Courant van 17 augustus 1950 (samh)

waarvoor ik ieder centje opzij wilde leggen. Toen raak-
ten we wel aan de praat. Voor hem stond de schiettent 
bovenaan; daar was ik ook dol op. Ik merkte dat het een 
gewone, leuke jongen was. Opscheppen deed hij niet, 
integendeel. Hij had – en dat is zo gebleven – geen be-
hoefte om op te vallen, behalve natuurlijk bij mij. Eigen-
lijk was hij onzeker. In 1962 zijn we getrouwd. 

Wethouder Luidens heeft het huwelijk gesloten. We 
kregen een mooi gezin, waar na vier jaar vier dochters 
toebehoorden: Truus, Marion, Loes en Petra. Die zorg-
den –met hun mannen – voor acht kleinkinderen. Als 
jonggehuwden betrokken we meteen dit huis aan de Jou-
bertstraat. Afgezien van een kleine verbouwing, is het in 
originele staat. Voor het ontwerp van de aanbouw vroeg 
Peet architect Victor Veldhuyzen van Zanten. Daaraan 
kun je zien hoe precies hij was. Aan de bouwtekening 
mocht niets mankeren.’
‘De bloeiperiode van Flora begon na een verbouwing 
van de fabriek aan de Gouderaksedijk, die niet was ge-
pland. Eerst was er in 1951 een brand geweest en daarna 
volgde in 1953 grote schade door overstroming. In de Eerste steen herbouw fabriek Flora geplaatst in 1953 (foto auteur)
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en hadden, was Peter senior nog hooguit een dag in de 
week aan het werk. Vaak ging hij zogenaamd sigaretten 
halen en als hij terugkwam, deelde hij orders uit zonder 
tegenspraak te dulden. Frans en Peet hadden niet het 
gevoel dat ze veel te vertellen hadden. Frans was nota-
bene verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Terwijl 
de markt voor aardewerk langzaam achteruit ging, leek 
het probleem van Peter senior groter te worden. Mis-
schien was sprake van een druppel die de emmer deed 
overlopen. In 1967 zat Peet thuis met de ziekte van Pfeif-
fer. Terwijl op de fabriek alles onder hoogspanning stond 
om de nieuwe presentatie klaar te maken voor de beurs 
in Utrecht, knapte er iets bij broer Frans. Hij kwam ’s-
avonds bij Peet aan het bed zitten en zei: “Ik kan er niet 
meer tegen. Ik ga niet meer naar de fabriek”. Peet riep 
zonder enige aarzeling: “Dan ga ik ook niet meer”. De 
broers stapten uit de zaak! Dat had nogal wat conse-
quenties, zowel in zakelijk als in persoonlijk opzicht. De 
broers wilden samen een plateelbakkerij beginnen, maar 

‘In 1960 kwam Peet in de zaak. In het familiebedrijf 
droeg Frans de helft van zijn belang over, zodat Peter 
senior zijn 50 % hield en beide zonen 25 % hadden. Af-
gesproken was dat Peet de ontwerprol van zijn vader ge-
leidelijk zou gaan overnemen. Hij kon het goed. Hij kreeg 
een aanbod om met het hele gezin naar China te komen. 
Peet kon daar voor een hoop geld aan de slag als ontwer-
per. Dat zagen we niet zitten. De samenwerking tussen 
Frans en Peet liep uitstekend, maar die tussen de broers 
en hun vader liep spaak. Om dat te begrijpen, moet ik 
iets vertellen over Peter senior. Dat kost moeite, maar 
aan de andere kant, het is bij veel mensen bekend. Mijn 
schoonvader had een alcoholprobleem. Ik wist het zelf al 
sinds ik bij Peet thuis kwam. Peter senior was een geni-
aal ontwerper en hij voelde perfect aan waar de consu-
ment behoefte aan had, als het om aardewerk ging. Het 
was ook een goede man, die bereid was om een ander te 
helpen. We kunnen er slechts naar gissen wat hem naar 
de fles deed grijpen. Toen ze de fabriek met zijn drie-

Turfsingel en Vest, schilderij 
van Peter Eikenboom uit 
1968 (collectie Eikenboom, 
foto auteur)
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Gegevens over Modica uit het streekarchief
Uit de bouwtekening blijkt dat B&W van Gouda op 14 

oktober 1969 toestemming hebben gegeven voor het 
plaatsen van het transformatorstation. In een adver-
tentie in de Goudsche Courant van 27 december 1969 
wordt personeel geworven: gieters, draaiers, afwer-
kers, glazuurders en plateelschilders. De krant doet 
altijd verslag van de voorjaars- en de najaarsbeurs in 
Utrecht, waar ook de Goudse aardewerkfabrieken hun 
nieuwe producten tonen. Op 3 maart 1970 wordt mel-
ding gemaakt van Modica Keramiek ‘uit Flora voortge-
komen en nieuwkomer op de beurs. Opvallen doet het 
kleurcontrast: fel groen en rood in de vazen en kannen; 
in scherpe tegenstelling tot het Goudse wit dat ook bij 
andere exposanten aanwezig is.’ 

in het contract stond dat ze bij ontbinding twee jaar niet 
actief mochten zijn in de keramiekbranche. Het zorgde 
ook voor een scheuring in de familie die nooit meer goed 
kwam. Daarna heeft Peter senior met andere ontwerpers 
de fabriek nog tot 1974 gaande gehouden.’

Flora verkocht

In 1974 is Flora overgenomen door International Citrus 
Products dat ook in Hardenberg een vestiging heeft. Peter 
senior overlijdt in januari 1981. De fabriek aan de Goude-
raksedijk is dan al gesloten. De panden op nr. 31 en 33 
worden verkocht. In het streekarchief berusten tekeningen 
van bouwkundige Den Hertog uit 1983, waarbij het pand 
totaal anders wordt ingericht. De voorgevel wordt ook flink 
gewijzigd. Wie nu over de dijk rijdt, zal niet gauw denken 
dat daar een plateelfabriek heeft gestaan.

‘Peet kwam dus thuis te zitten. Flora was verleden tijd, 
maar Frans en hij mochten nog niet de markt op als pla-
teelbakkerij. Vervelen deed Peet zich niet. Hij was altijd 
in de weer met onze vier dochters: tekenen, knutselen, 
dingen maken. Ook aan het schilderen kwam hij weer toe. 
Ondertussen hadden ze al wel een pand gekocht voor 
hun nieuwe plateelfabriek. Modica zou de naam worden, 
gevestigd op Lage Gouwe 198. Voor de ovens was een 
aparte voorziening nodig, een transformatorstation. ‘

Aardewerkfabriek Modica in productie, circa 1980 (collectie Eikenboom)

Pagina uit productenboek Modica (collectie Eikenboom, foto Nico 
J.Boerboom)
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Handgetekend ontwerp 
van Peter Eikenboom 
(collectie Eikenboom, foto 
Nico J. Boerboom

moeilijk met de gang van zaken in de familie. Peet zelf 
had een tennisarm gekregen door het zware werk. Ze 
konden het werk niet meer aan. Het zal 1990 zijn ge-
weest dat het pand werd verkocht. Al in 1989 begonnen 
ze met opruimen. Diverse keren werd er in de Telegraaf 
geadverteerd. Spullen van Modica werden aan handela-
ren te koop aangeboden: ‘01820-19677’. Het pand Lage 
Gouwe 198 werd verkocht. In 1993 is het door architect 
Frank Goppel verbouwd en kwam er een aantal woningen 
in.

Opnieuw kwam Peet thuis te zitten. Hij begon een 
nieuwe levensperiode, waarin het fijnschilderen centraal 
stond. Voor zijn gezin had hij weer alle tijd. We herin-
neren ons allemaal hoe hij altijd gezellig kon praten met 
mensen. Afscheid nemen kostte zeker een half uur. Hij 
kon boeiend over voorwerpen praten, bijvoorbeeld over 
een lucifersdoosje of een stofzuiger. Zijn artistieke kant 
kwam automatisch boven, het gevoel voor verhoudin-
gen, voor kleurstelling en andere esthetische aspecten.’

‘Modica was een klein bedrijf, maar had wel een groot 
pand met een voor- en een achterhuis en drie verdiepin-
gen. Het telde hooguit tien medewerkers. Onze dochter 
Marion kan het nog helemaal uittekenen. Ze was er graag 
om te helpen in de vakantie of om koffie te zetten, wan-
neer Peet bezoekers had. Peet had daar ook een eigen 
ontwerpkamer, waar hij ging modelleren, op de tweede 
verdieping achter was dat. Frans zette altijd de oven aan. 
Als je binnenkwam was rechts de spuiterij; achter de gie-
terij en overal stof. Het gezegde was ‘Aardewerk is paar-
dewerk’. In tegenstelling tot Flora deed Modica niet aan 
personeelsfeesten. Daar hield Peet niet van. Hij zorgde 
voor de onderlinge band door te regelen dat er altijd iets 
te eten was; soep of koeken.

Lang hebben we gedacht dat we van Modica geen foto’s 
meer hadden, maar toen jij kwam voor dit interview, zijn 
we nog eens goed gaan zoeken. Naast de foto’s heb-
ben we nog tal van modellen en ongeglazuurde borden. 
Wel jammer dat de producten niet systematisch geregi-
streerd zijn. Er is ook nooit een publicatie over Modica 
verschenen. Ook Modica kreeg het lastig. Er verdwenen 
bijna ongemerkt ontwerpen naar China. Het idee van 
octrooi aanvragen kwam niet bij Peet op. Zijn verbazing 
was groot, toen hij bepaalde potjes of vaasjes terug zag 
bij Blokker. Met putjes en deukjes vaak, maar kenne-
lijk vond het publiek dat niet erg. Het kocht liever zo’n 
exemplaar voor vijf gulden 
dan een origineel gaaf product 
voor twaalf gulden. Frans en 
Peet wilden niet aan B-keus 
werken. Het Chinese namaak-
werk was echter niet de enige 
oorzaak van de neergang van 
Modica. Broer Frans had een 
longaandoening opgelopen, 
maar had het ook geestelijk 

Sticker op Modica-producten (collectie 
Eikenboom, foto Nico J. Boerboom)



162

Ti
di

ng
e 

20
18

Het mooiste stilleven volgens fijnschilder Peter Eikenboom zelf (collectie Eikenboom, foto Nico J. Boerboom)
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Hans Vogels 
(tot 10 oktober jl. conservator van Museum Gouda)

Het komt vaker voor dat mensen uit de plateelwereld 
later als kunstschilder doorgaan. Denk aan Willem van 
Norden (Goedewaagen), Daniel Harkink of Leen Muller 
(Plateelfabriek Zuid-Holland). Dus in die zin past Peet 
Eikenboom in een zekere traditie binnen het Gouds pla-
teel. Gedurende hun ‘werkzame’ leven kennen zij om 
verschillende redenen niet de vrijheid van een zelfstan-
dig beeldend kunstenaar. Heel bekend in dit verband is 
pottenbakker Chris Lanooij die rond 1900 als schilder 
begint bij de Plazuid, maar na enkele jaren weggaat, 
omdat hij niet kan of mag doen wat hij zelf wil.

‘Peet was bezeten van het fijnschilderen. Hij wilde niets 
liever dan stillevens maken met vruchten, doosjes, pot-
jes. Het moest allemaal ‘doorleefd’ zijn, met barsten, 
scheuren en (ja nu wel) putjes en krassen. Dat viel in 
het begin nog niet mee, want we hadden niets thuis. Ik 
weet nog dat hij een keer planken is gaan halen in het 
oude slachthuis. Die zie je op veel werken terug. Op de 
kermis vroeg hij bij de tent voor het ballen gooien of hij 
het schaaltje kon kopen, waarin de ballen werden verza-
meld. Ze dachten “die is niet goed wijs’. Hij verzamelde 
toen alles. Het hele huis en de garage stonden vol. ‘Een 
vergulde lorreboer’ zei ik wel.

 Hij was ook een perfectionist, die werd geleid door 
zijn persoonlijke gevoel voor licht, kleur en vorm. Van elk 
stilleven maakte hij meerdere proefopstellingen; soms 
wel tien. Daar maakte hij foto’s van die hij bij de hema 
liet ontwikkelen en op zaterdag ging afhalen. 

Zijn grote voorbeeld was Henk Helmantel, de Groning-
se fijnschilder, waaraan Museum Gouda dit jaar nog een 
tentoonstelling wijdde. In diens atelier is hij meerdere 
keren geweest; blij met elke positieve opmerking die hij 
over zijn werk kreeg. Ook Julien Landa was verbaasd over 
de bijzondere kleurschakering die Peet in acryl wist te 
bereiken. Hij dacht dat het in olieverf was. Zo´n waar-
dering had hij nodig, want Peet was als schilder erg on-
zeker. Hij zag zichzelf niet als kunstenaar, al zette hij 
de aanduiding kunstschilder wel op zijn visitekaartje. 
Het liefst verkocht hij zijn werk niet, maar er moest nu 

Affiche tentoonstelling in Crans Montana 1994  
(collectie Eikenboom, foto auteur)

eenmaal ook ‘brood op de plank’ zijn. De mensen kwa-
men zelf wel naar hem toe. Als er gevraagd werd om iets 
te leveren voor een rad van fortuin, bijvoorbeeld op de 
Julianaschool, deed hij dat ook altijd. Een enkele keer 
maakte hij ander werk. Bij tandarts Kalmeijer heeft hij 
ooit een wandschildering met vissen gemaakt. Op ver-
zoek schilderde hij ook (vanaf een foto) een huisje in 
het Weegje. Helaas bleek hij net het verkeerde huisje 
te hebben geschilderd. De bewoner daarvan bleek een 
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het liefst over aan de organisator. Ik denk aan de expo-
sitie van realistische kunst in 1993 in Den Haag, georga-
niseerd door Koos Stam van Gouda Art Holland. Peets 
olieverfschilderijen werden afgewisseld met bronzen 
beelden van de Mexicaan Victor Gutierrez. Piet Kompeer 
schreef voor de vernissage een toelichting op Peets leven 
en werk, die hij zelf nooit zou bedenken. ‘

Uit de toelichting bij de expositie in 
De Posthoorn in Den Haag

Door laag voor laag aan te brengen, wachttijden in te 
bouwen en de onderlagen goed te laten drogen ont-
staat een volle kleur die afgedekt wordt door een z.g.n. 
glacis. Een dunne bijna transparante laag die zorgt voor 
een intense kleur en gloed. De ‘hoge lichten’ worden 
zeer ingetogen ingeschilderd, de schaduwen op kleur 
gehouden zodat het in het donkere gedeelte nooit on-
duidelijk wordt. Tussentonen worden zorgvuldig toege-
past om kleuren vloeiende te laten verlopen. Het geheel 
ademt een serene sfeer. “Het licht en de atmosfeer wil 
ik schilderen,” zegt Peter over zijn werk.

‘Boven heb ik nog affiches van andere exposities, in 
Haastrecht en in 1996 op de Stilleven tentoonstelling in 
Galerie Utrecht aan de Oude Gracht. Ook in Zwitserland 
had hij bekendheid opgebouwd. Eén stilleven met golf-
attributen leidde tot een golf van bestellingen daar, na-
dat hij had geëxposeerd als ‘peintre hollandais’ in Crans 
Montana.

Peet is natuurlijk veel te jong overleden. Vijf en zes-
tig was hij nog maar. De longkanker was zo agressief dat 
hij binnen een jaar overleed. Het mag raar klinken, maar 
mijn dochters en ik en ook de kleinkinderen kijken met 
warmte terug naar die laatste dagen dat hij niet meer 
van bed kon komen. Peet lag hier in de huiskamer be-
neden, omringd door zijn hele gezin. Allemaal hebben 
ze persoonlijk afscheid kunnen nemen. We hebben hem 
weggebracht naar IJsselhof en we hadden er vrede mee. 
“Bedroefd maar dankbaar’ stond er boven de kaart en 
‘Vergeet de mooie dagen niet’. Dat geldt nog steeds, 
ook veertien jaar later. ‘

oud-werknemer van Flora die geen belangstelling had 
voor het werkje. 

Hoeveel stillevens zal hij gemaakt hebben? Honder-
den in elk geval, maar ook die zijn niet geregistreerd. Je 
bent zelf op Peet gestuit toen je twee werken van hem 
bij buurvrouw Janny Pater zag hangen. Zo zullen er meer 
zijn in Gouda. Toch is zijn bekendheid als fijnschilder be-
perkt gebleven. Hij trad er niet mee naar buiten en hij 
had moeite om zich te manifesteren als schilder. Als jij 
zegt dat in de Goudsche Courant van 17 mei 1994 staat 
dat hij een van de zeven Goudse kunstenaars was die 
meegingen doen aan de Kunst RAI, dan denk ik dat er 
wel werk van hem hing, maar ik geloof niet dat hij er zelf 
geweest is. Vraag het maar eens aan een van die ande-
ren, Ruud Verkerk, Edith Cammenga of Jan van Lokhorst. 
Bij de exposities waaraan hij meedeed, liet hij het woord 

Peter Eikenboom (uitzonderlijk met stropdas) bij een 25-jarig huwelijk 
1988 (collectie Vergeer-de Bruijn)
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lezingen 2018 en 2019
26 november Erik Kooistra
Bombardementen op Gouda tijden WO II

28 januari Kees Zandvliet   
Rijkdom in de Gouden Eeuw

18 februari Nog in voorbereiding

4 maart  Hans van den Broek  
Koorts en honger

De redactie kreeg een schrijven binnen van Jan Hein 
Boone:
‘Steeds lees ik met aandacht en plezier de Tidinge.
Zeker het laatste nummer over de zaak Hess en burge-
meester James is interessant.
Op blz. 97 trof mij een onderschrift bij de foto van de bur-
gemeester en de koningin.
De burgemeester droeg een zelfontworpen burgemeesters 
uniform, het enige in Nederland.
Dat klopt m.i. niet. De burgemeester droeg het bij KB vast-
gestelde kostuum voor burgemeesters.
Het KB is half de jaren ‘90 ingetrokken. Enkele burgemees-
ters droegen het nog.
Burgemeester D’ Ailly van Amsterdam, de burgemeester 
van Gorinchem Ridder Van Rappart en nog enkelen.

Op blz. 92 staat de burgemeester met zijn ambtsketen 
uit de 19e eeuw ook wel de paperclipsketting genoemd. Ik 
droeg deze keten altijd tijdens de raadsvergaderingen.
Mevrouw James vond de keten weinig indrukwekkend en 
schonk de gemeente een fraaie speciaal in Schoonhoven 
gemaakte keten. Na mij heeft geen burgemeester meer de 
paperclipsketen gedragen.
Te armoedig voor een stad als Gouda’

Ronald van der Wal schrijft als antwoord:
‘Dat van dat uniform is mij onbekend. Hier in Gouda gaat 
het verhaal dat hij het uniform zelf had laten ontwerpen. 
Als het bij KB geregeld was, dan nog is het opmerkelijk dat 
James het als een van de weinigen in Nederland nog droeg.’

AgendaAuteurs

Koen Goudriaan is emeritus hoogleraar geschie-
denis der middeleeuwen aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam. Hij schreef vele artikelen over de 
Goudse geschiedenis en was mederedacteur van de 
stadsgeschiedenis Duizend Jaar Gouda.

Sander Enderink is historicus en werkzaam bij 
diverse musea en erfgoedinstellingen, waaronder 
recentelijk de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

Leen Ouweneel is historicus en heeft veel ar-
chiefonderzoek gedaan naar de geschiedenis van 
de Oude Hollandse Waterlinie in de regio Gouda-
Schoonhoven.

Gert Jan Jansen is vicevoorzitter van Die Goude en 
hoofdredacteur van de Nieuwsbrief. Tevens is hij 
medewerker voor de rubriek ‘Gouwe Verhalen’.

Aanvulling op het artikel van Ronald van der Wal over ‘De zaak-Hess’ (Tidinge 3, 2018)
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Goudse herinneringen aan Erasmus
Koen Goudriaan

Garnizoensstad Gouda: winter achter de waterlinie
Sander Enderink in samenwerking met Leen Ouweneel

Gouwe Verhalen: Peter Eikenboom (1939-2004)
Gert Jan Jansen
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tijdschrift van de historische vereniging die Goude


