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'<t 2 Wat hebben het kinderstoeltje van Erasmus, 
~ de vrouwengevangenis, de gang onder het 
'6 kasteel in Gouda en de parochiekerk St. Jo-
l= hannes onthoofding in Moordrecht met el

kaar te maken? Ogenschijnlijk staan deze 
onderwerpen geheel los van elkaar. Zij zijn 
echter met elkaar verbonden door één per
soon in de Goudse geschiedenis die bij deze 
zaken persoonlijk betrokken was. 

Bij de renovatie van de benedenwoning aan de Lage 
Gouwe 100 in 2006 zijn in de scheuren van een zware 
balk zestien brieven gevonden ui t de periode september 
1851 tot en met november 1852. Waarom de brieven in 
de balk gestopt zijn is niet duidelijk. Mogelijk probeerde 
men de lelijke scheur er mee af te dichten. Met een pin
cet werden de schrijfsels uit de balk gehaald en daarna 
met stoom weer ontdaan van de kreukels. Zij bevatten 
niet alleen correspondentie tussen een opzichter van de 
Waterstaat en een hoofdingenieur van de Waterstaat in 
Oen Haag, maar ook de schriftelijke contacten met een 
aannemer die enkele werken in deze regio uitvoerde. 
Deze heren correspondeerden regelmatig over de vor
deringen van de diverse werkzaamheden en de controle 
daarop. 

De vondst van de brieven was aanleiding om onder
zoek te doen naar de geadresseerde hiervan, Johan
nes Hermanus van Echten. Uit d it onderzoek blijkt dat 
de heer van Echten geen hoofdrol heeft gespeeld in de 
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Goudse geschiedenis, maar dat hij wel tussen 1850 en 
1890 bij een aantal bekende gebeurtenissen in de Goud
se geschiedenis betrokken is geweest . Met dit artikel 
wordt zijn rol als verbindende schakel nader toegelicht. 

Als Johannes wordt geboren op 4 augusws 1812 in Oen 
Haag, is Napoleon anderhalve maand eerder begonnen 
aan zijn veldtocht tegen Rusland. Nadat hij definitief is 
verslagen bij Waterloo wordt Nederland berooid achter
gelaten. Onder de nieuwe koning Willem I kan de we
deropbouw beginnen. De vorst, die de bijnaam koning
koopman zal krijgen, draagt de handel en nijverheid een 



warm hart toe en geeft de in 1795 gestichte Rijkswater
staat daarb ij een promi11ente rol. Kanalen moeten de 
steden verbinden met de grote rivieren, eer bevordering 
van de scheepvaart. Rijkswaterstaat zal onder zijn be
wind bijna 500 kilometer kanalen aanleggen. Er komen 
verschillende droogmakerijen, waaronder ook de bij 
Gouda gelegen Zuidplaspolder, en bestaande waterwe 

gen worden verbeterd. 
Johannes van Echten zal ook emplooi vinden in de wa 

terstaat. Hij is de zoon van een timn1erman en in deze 
t ijd wordt van een zoon nog verwacht dat hij het vak van 
zij n vader zal uitoefenen. Maar als hij op 21 -jarige leef 
tijd trouwt 111et Johanna Wijnobel uit Leiden is hij litho
graaf, een vak dat hij echter niet (lang) zal volhouden. 
Als drie j aar later zijn eerste dochter wordt geboren is hij 
dan ook aan het werk als t immerman. 

Met de kennis die hij opbouwt als t immerman kan hij 
zich opwerken en acht jaar later, bij de geboorte van z'n 
zoon in 1844, is hij dan al opzichter van de Waterstaat in 
Zwammerdam.' Op welk moment Van Echten precies op
zichter wordt is niet exact te bepalen, maar vermoedelijk 
is zijn werk in Zwammerdam één van de eerste klussen 
die hij als opzichter mag uitvoeren. 

De Waterstaat 

De opzichter van de Waterstaat is verantwoordelijk voor 
een goed verloop van en de controle op werkzaamheden 
die in opdracht van de Rijkswaterstaat worden uitge
voerd. De Waterstaat is op het moment dat Van Echten 
opzichter wordt primit ief georganiseerd. Na het aan
treden van Willem I duurt het tot augustus 1819 dat het 
Rijk de waterstaatswerken in de provincie Zuid Holland 

1. V3n Echten is niet in dic:mot van Rijks-...-atcrstaat. De waterstaal 
waar hij ,,oor werkt is heden ten d~ge bekend als Provinciale: Wa
tcrs.ta~1. 
1. Hondc:d jiilil.r Pro,dnda!e w~tCrS'l33t in Zuid-Holl:mJ. 1875-1975 
(1975) 
3- Van opzichter to; w:atersti atkundig amb1cn;i:i r. een inleidende 
sdtcts o-..er de opzichters, de tc-chnisch-.imbtcnarern en cie vra• 
h!rstaatkundî&c i.inbten;mm van de Rijksv;atersta.at / H.C. Tous
s;iint,1994 

toe wijst aan het provinci ale bestuur. De door het Rij k 
betaalde ambtenaren komen in dienst van de provincie. 
Vlak na het aantreden van Koning Willem III op 17 maart 
1849 wordt de Waterstaatsorganisatie ingrijpend gewij 
zigd, hierbij komen de opzichters die eerst op ad-hoc 
basis werkzaamheden verrichtten in vast dienst. 

Een onderdeel van de organisatiewijzigingen is een 
verandering in de wijze van rekrutering. Worden de op
zichters (en hun voorgangers) tot dan toe op aanbeveling 
aangenomen, waarbij enige ambachtelijke bekwaamheid 
en ervaring het belangrijkste criterium vormt, nu wordt 
voor de gegadigden een examen ingesteld dat zij met 
goed gevolg moeten afleggen.' 

Op 1 januari 1875 wordt de Waterstaatsorganisatie in 
Zuid-Holland hervormd. Een jaar later worden de eerder 
aan de provincie toegewezen werken weer aan het Rijk 
overgebracht. Het grootste deel van het personeel wordt 
daardoor ontslagen of kwam in dienst van de Provincie. 
Tien man kunnen op hun post bl ijven onder wie J.H. Van 
Echten in Gouda.' 

De opzichters komen onder de bevelen van een hoofd 
ingenieur te staan die de leiding voert over een district. 
Hij bepaalt de standplaats en de werkkring van zijn amb
tenaren. Rijkswaterstaat treedt ook steeds als bouwheer 
op en wel als opdrachtgever voor de marktpartijen. Ont
werp en controle op de ui tvoering zij n daarbij vrijwel ex
clusief voorbehouden aan de dienst. 

Naar Gouda 

We komen van Echten voor het eerst als inwoner van 
Gouda tegen op 8 mei 185 2 als hij met zij n vrouw en drie 
dochters verhuist van Den Haag naar Gouda. Zijn zoon is 
dan inmiddels overleden. Het is ook vanaf dat moment 
dat zijn naam als bewoner op het adres aan de Lage 
Gouwe is terug te vinden. Het huis bestaat op dat mo
ment uit een voor- en achterhuis en is daardoor ruim ge
noeg om meerdere gezinnen te huisvesten. Voor slechts 
180 gulden per jaar huurt hij het achterhuis. Tijdens de 
volkstelling van 1850-1860 staan er twee grote gezinnen 
op het adres ingeschreven, waaronder dat van J.H. Van 
Echten. 
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Het geluk van de nieuwe woning is helaas van korte 
duur want een maand later op 18 juni 1852 ko,nt zijn 
vrouw Johanna te overlijden. 11, ,naart 1853 hertrouwt 
hij met zij n nieuwe liefde Catharina Adams. Samen krij
gen ze drie kinderen en ze zull en samen voor de re st 
van hun leven op de Lage Gouwe blijven wonen. Helaas 
komen wij over zijn privèleven niet veel meer te weten. 
De inhoud van de gevonden brieven is louter werk ge
relateerd. Aangevuld met de informatie uit kranten en 
archieven is echter wel een goed beeld van het opzich
tersleven te reconstrueren. 

Het salaris 

111 1858 wordt parallel aan de spoorlijn van Rotterdam
Utrecht een telegraaflijn aangelegd. Als opzichter op 
dit werk krijgt Van Echten een extra toelage boven op 
zij n vaste salaris. Zij n salaris bedraagt sinds juli 1855 al 
700, - gulden per jaar. Ter vergelijking: het gemiddelde 
jaarloon van een industriearbeider bedraagt ruwweg 
zo'n 300, - gulden. De uitgaven voor de primaire levens
behoeften lagen voor een arbeidersgezin met vier of vijf 
kinderen tussen 6, · en s, - gulden per week. Een opzich
tersgezin met niet veel hogere of andere kosten kan van 
een salaris van 700, · gulden dus wel rondkomen. 

Overigens kan een ieder die dit wilde in deze t ijd ken
nis nemen van de salariëring. Alle wijzigingen, inclusief 
de toelagen werden in de krant gepubliceerd.• 

Aan het werk 

Een regelmatig terugkerende taak van de opzichters is 
de jaarl ijkse dijkbewaking en de controle van de ijsgang 
in de winter. Het kruiende ijs kan de d ij k beschadigen, 
daarom is de controle van groot belang voor de veilig
heid van het achterland. De controleurs worden jaarlijks 
benoemd. Hun benoemingen worden net als het salaris 
in de krant wereldkundig gemaakt. Zo lezen we voor het 
eerst de naam van Van Echten in het Provinciale blad 
voor Zuid-Holland voor het j aar 1848-1849. Aangekon
digd wordt dat voor de winter van 1849-1850 voor de 
dijkbewaking van Schoonhoven zijn aangewezen de heer 

rio~•w•g• tt<•lcld; wij1igingen afb,nhlijk zijn. "°{stoomi,:'j 
• Mchonnhoven , , Januarü, Boden ~ •g .,•ni,e,rd• 

alhter do BH. Hobrccbt. iDgeoieor. eo no ten_:; ops,tntr 
van den waterstaat, om op het te Schoonhoven gcn,dgdo 1t11jCJ11 
voor do ri,ier-oorrrapondentio ln (unetio to treden. Do gC11tld• 
beid der ri,i<r i1 oodert gi,toren namiddag onrorandtrd. 

*Kralingen, 7 J•nua,ij Hedeo wrrd albio, pltgtig In 
aard., bratcld do hetr J. D. V. S.b, nk , in lev on commi.,. dor 
1 •Uli WI hii ,_.. ,.u1,. 1w.1 •• ..: .. - .. ,_ v ....... -~-- .. u ,.:a ___ ._J .... --· 

Rotitrdamse Co11rnn! 9jnrninri 1865 

Boerrigter en de heer Van Echten. Afgaande op di t jaar
tal zou men mogen aannemen dat v an Echten rond 1848 
Gouda als zijn defini tieve werkkring krijgt toegewezen. 

De sluis bij Schoonhoven 

Schoonhoven valt binnen Van Echtens werkkring. Hij is 
hier opzichter bij de werken aan de keersluis. ln 1672 
is de keersluis aangebracht om het buitenwater te ke
ren. Door de slechte onderhoudstoestand van de sluis 
wordt deze in 1855 gesloopt en vervangen door een wa• 

terkering met daarin een duiker voor de verversing van 

De sluis bij Schoonho'X'n (fo:o R. &;an der Wol) 



het stadswater. Na het plaatsen van de duiker is er geen 
scheepvaartverkeer meer mogelijk en na protest door 
de gemeente Schoonhoven wordt de sluis in 1860 in op
dracht van het gemeentebestuur herbouwd.' In de litera
tuur waarin over deze sluis is te lezen wordt aangegeven 
dat sinds de aanleg van de sluis onenigheid heerst tus
sen de Staten van Holland en de stad Schoonhoven over 
de vraag wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van 
de sluis. Het feit dat de ingenieurs en opzichters van de 
Waterstaat met reparaties zijn belast, geeft aan dat de 
Staten uiteindelijk hun verantl'loordelijkheid nemen. 

Zes van de zestien brieven die gevonden zijn op de 
Lage Gouwe hebben betrekking op reparaties aan de sluis 
d ie in 1852 worden ui tgevoerd. Zo antwoordt hoofdinge
nieur Doc1ers-Van Leeuwen op 29 april 1852 aan de heer 
Van Echten waarbij hij toestemming geeft voor het ver
vangen van balken en klinkers aan de sluis. En op 6 juli 
1852 schrijft Docters-Van Leeuwen aan de heer Van Ech
ten dat hij op vrijdag 9 juli na 11 uur naar Schoonhoven zal 
komen voor de inspectie van de sluis en de schotbalken. 

Een 11a» de bri("l*tn va,1 Dottm-Vcr. LL"t•uwtfl aan Van E:'ch!f.n m.b.t. de 
slw:S in Scf1oonh0Yrfl. 

/2 ., ./ / , 
/ 

Helaas is de correspondentie over de reparatie van 
de sluis niet compleet. Wanneer de werkzaamheden 
voor van Echten aanvangen en eindigen en of Docters
van Leeuwen tevreden is over het werk blijkt niet uit de 
briefwisseling. Mogelijk kan verder onderzoek hier meer 
duidelijkheid in scheppen . 

De Waterstaatskerk te Moordrecht 

De ingenieurs en opzichters van de Waterstaat zij n ook 
belast met het ontwerpen en de controles van de bouw 
van andere belangrij ke en grote bouwwerken. Onder 
deze bouwwerken vallen onder andere, ook kerken. De 
bouw van Waterstaatskerken wordt tussen 1824 en 1875 
uitgevoerd, gedeeltelijk gefinancierd en begeleidt door 
ingenieurs en opzichters van de Waterstaat. Vandaar de 
term Waterstaatskerk. Koning Willem I had hiertoe be
sloten om het conflict tussen Katholieke en Protestanten 
rond het bezit en onderhoud van oude kerken op te los
sen.' 

Een van d ie waterstaatskerken staat in Moordrecht. 
Hee is de parochiekerk St. Johannes Onthoofding aan het 
Oosteinde. Di t gebedshuis stamt uit 1860 en is ontwor
pen door onze Johannes Hermanus v;m Echten. Het Rij k 
subsidieerde de bouw van deze kerk met 2500, • gulden. 
In het archief zijn de stukken in te zien.' Hieronder het 
stuk waarin de gage van Van Echten voor het begeleiden 
van de bouw van de kerk. Hij krij gt daarvoor in totaal 427 
gulden en 12 cent. 

4. Rortt.rdnmse krant v~u1 <YJ juli 1855 
5. Y..'\'lw.dbnl.nl; De krimpcncrwurd doo:- C.L. Van Groningen en 
www.gemaalhaaSlrC(ht.nl 
6. Adri den Boe::http:J/\wrw.grocnch3rt;arc;hievcn.nl/moordrcchtf 
weblog/rk•waterst:utskeri:-moordrecht-tso-ja:u 
7. Inventarisnummer 10 2. Archief V3n de RK p;uochie St. Johannes' 
Onthoofding te Moordredn, 1700-1970 
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0c kerk wordt tussen 1859 en 1860 opgetrokken en 
vervangt de in 1777 gebouwde kerk, die vanwege een 
slechte fundering moet worden afgebroken, 

öord rmbij de ingang \!(Hl de kt rk iri Moordreû.r (foto E. Kooistra) 

Dt parochiekerk Si.Johannes Onlhoofdi119 in J\·loordr«Jtt ([010 E. Kooi• 
.slrn) 

Vrouwengevangenis 

In 1861 wordt in Gouda de vrouwengevangenis aan de 
Jeruzalemstraat verbouwd. Deze Rijks correctionele ge• 
vangenis is sinds 1811 gevestigd in het voormalige kloos• 
tergebollw naast de Jeruzalemkapel. In 1611 wordt het 
gebouw al ingericht als tuchthuis maar in 1837 in gebrllik 
genomen als vrouwengevangenis die echter op 4 juni 
1861 al weer wordt opgeheven. 

Aangezien de vrouwengevangenis wordt opgeheven is 
het op z'n minst vreemd om te lezen dat op 13 december 
1860 in het Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage in 
een advertentie wordt aangekondigd: 

Het onderhouden van, en het doen van eenige her
stellingen aan de Rijksgebouwen en aanhorigheden, 
behorende tot de gevangenis voor veroordeelde 
vrouwen te Gouda, gedurende de j aren 1861. 

Het bestek ligt op 22 december 1860 ter inzage in de 
Zalm en het Herthuis. De geïnteresseerde aannemers 
kunnen de beschrijvingen van de werkzaamheden bij 
J.H. van Echten als verantwoordelijke opzichter komen 
inzien. Op de maandag voor de aanbesteding geeh Van 
Echten in de gevangenis aanwijs van de uit te voeren 
werkzaamheden. Helaas ontbreekt hierover verdere cor
respondentie. Aangezien het hier een ondcrhoudscon• 
tract betrof zal de rol van Van Echten na de herstelwerk• 
zaamhcden mi1,imaal gcwecsc zijn. 



Het stoeltje van Erasmus 

Mogelijk kent u het verhaal van het stoeltje van Erasmus. 
Erasmus is geboren in 1467 en studeerde van 1488 tot 
1493 in het Klooster van Stein nabij Haastrecht. Het is 
niet duidelijk hoe het verhaal de wereld in is gekomen, 
maar in de boerderij ' het Klooster' staat een oud kinder
stoeltj e waarvan sinds lange tijd wordt beweerd dat dit 
kinderstoeltje van Erasmus is geweest. Ook in de tij d van 
Van Echten is er blijkbaar belangstelling voor deze bewe
ring. waarom Van Echten belangstelling heeft voor het 
stoeltje is niet duidelijk, maar dat hij het bestaan ervan 
van groot belang acht voor Gouda blijkt uit zijn poging 
in 1869 om het door zijn baas de heer Augicr onder de 
aandacht te laten brengen in de vergadering van de Ko · 
ninklijke Academie van Wetenschappen in Amsterdam. 

De Academie van Wetenschappen heeft in d ie tijd een 
aantal commissies, een daarvan is de 'Commissie toe /,et 
opsporen, het behoud en hec bekend maken van Overblijf
sels der Vaderlondschc Kunsc 11ic vroegere tijden'. In het 
jaarboek van de Academie, is voor het j aar 1869 onder 
andere het volgende stukje opgenomen: 'Door cus 
schenkomst van den heer Augier, hoofdingenieur van s' 
Rijks Waterstaat in het ,ode d istrict 's-Gravenhage, een 
berige hem toegekomen van den provincialen opzigter, 
den heer J. H. van Echten, over eenen kinderstoel, die, 
volgens de overlevering, aan Erasmus als kind zou ge
d iend hebben, en t hans in eenen boerenhofstede, het 
klooster geheeten, in het land van Stein tegenover Haes
rrecht bewaard is gêbleven.' 

Maar ook in deze tijd stond men zeer sceptisch tegen
over deze bewering: 'Kon men werkelijk aan het meubel 
dien ouderdom toekennen, en ,net genoegzamen grond 
er de herinnering van den beroemden Erasmus aan hech
ten, dan zou het geheel op den weg der Commissie lig-

8. http:f!www.ucl,ive.org/strc,m/joarl>oekv,ndckooounkngoog/ 
j;i:irbockv:mdc:kooounkngoog_djvu.txt8 'Het b stcd van Goud~' 
p:igirtl 62•65 N.D.R. H3bcrmeh1 
9. Bcschrij•:ing en tekening in Groene Hart A1chief; im·ent;iris• 
nuouner S3 coUcctîc varia 1879 ;ac:.code 

gen, 0111 voor eene betere bewaarplaats te zorgen, en 
den eigendom er van voor het Rijk te verkrijgen. Doch 
zoolang voor die overlevering alle bewijs gemist wordt, 
kan er wel niet veel waarde aan gehecht worden.' En ver
der: 'De Commissie stelt zich daarom voor, om bij ecnc 
eerste geschikte gelegenheid, door persoonlijk onder
zoek van een harer leden zich nader in te lichten; zij gaf 
daarvan, onder dankbecuiging van de ontvangen mede
deeling den heer Hoofdingenieur berige.• 

Of het stoeltje ook werkelijk onderzocht is door de 
leden van de Academie, is niet bekend. Wat de wer
kelijke reden is geweest voor van Echten om deze 
zaak aanhangig re maken bij de academie zullen wc 
nooit weten. Het zal te maken kunnen hebben met het 
(toen aanstaande) 600 jarige bestaan van Gouda. Voor 
deze gelegenheid werden de Gouwenaars opgeroepen 
kunstvoorwerpen aan te dragen voor de tentoonstel
l ing die in 1872 in Arti Legi gehouden zal worden. Het 
kinderstoeltje is bij die gelegenheid ook get0ond zo 
als in de Coudsche Couranr van 3 juli 1872 is te lezen. 

De tunnels van het kasteel 

Een laatste onderwerp waar we Van Echten tegenkomen 
is het verhaal over de tunnels onder het kasteel. Volgens 
het bock 'Het kasteel van Gouda' uit 1993 zijn er sinds 
1826 verhalen over gangen die onder het kasteel en zelfs 
onder de IJssel doorlopen naar de overkant.• 

Van Echten heeft in 1879 het officieel gemeentelijk 
onderzoek naar de geruchten over het bestaan van de 
onderaardse gangen geleidt . Het onderzoek is bekend 
onder de naam: Rapport van J.H. 11011 Echce11 0011 de com 
missie van coezichc op her Museum van oudheden inzake 
hec onderzoek naor de aanwezigheid von een tunnel onder 
de Hol/011dse IJssel van 1879. Zijn bevindingen worden in 
het boek zij delings genoemd. In zijn rapport beschrijft 
van Echten dat hij door de, op 30 augustus 1879 opge
ricl1te, commissie opgedragen is om het onderzoek ui t te 
voeren. Van 6 tot en met 1 7 september zijn er drie man 
bezig om de gewelven onder de Punt uit te graven. Van 
uit de zuidoostelijke hoek van het kaaspakhuis is men 
begonnen met graven. Men verwacht hier de uitgang van 
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de tunnel, maar vond de resten van het gewelf zoals we 
dat vandaag de dag kennen. In bepaalde onderdelen her 
kent Van Echten een kazemat of gemetselde bedstede. 
Op de plek waar men begint te graven ontdekt men een 
trap met vijf treden die vermoedelijk de toegang van
uit het kasteel tot de kelder is geweest. In het boek Hee 
kosceel van Gouda is op pagina 83 aangegeven dac deze 
toegang inmiddels is dichtgemetseld. Uit de gang is ge
durende de 14 werkdagen ca. 120 1113 grond afgegraven. 
Alle metingen die van Echten vervolgens verricht heeft 
hij op een mooie tekenil1g weergegeven. De tekening is 
ook opgenomen in het boek, echter uit de bijbehorende 
teksc blijkt dat de handtekening onder de tekening niet 
leesbaar was. Habermehl interpreteerde de handteke
ning als I.H. Van Petten. Dit moet dus J.H. van Echten 
zijn. De totale koscen voor het ontgraven, cerugbrengen 
van grond en het metselen van enige muren bedragen 
91,47 gulden. 

Verder onderzoek kan niec worden uitgevoerd, de trap 
die is ontdekt geeft vermoedelijk toegang van boven af 
tot het gewelf zelf, maar ook toegang cot de bewuste 
gang waar men naar op zoek is en men verwachtte dat de 
gang verder de waterkering in zou lopen. De commissie 
en Van Echten krijgen echter geen toestemming van hec 
waterschap van Rijnland om in de waterkering te graven . 
Hierna wordt de uitgegraven grond weer terug gebracht 
in de ontgraven ruimten. 

Het betreffende rapport behandelt alleen de directe 
bevindingen van de ontgraving, een conclusie wordt niet 
gegeven. In enkele kranten in november en december 
van 1879 wordt melding gemaakt van een vergadering 
op 24 november waarin Van Echten zijn bevindingen met 
de belangstellenden deelt. Hee meest uitgebreide artikel 
over de hierboven genoemde bijeenkomst vinden we in 
het godsdienstig-staatkundig dagblad De Tijd van 29 de
cember 1879. Hierin wordt ook aangegeven dat de com
missie die opdracht heeft gegeven om de gang te onder
zoeken heeft besloten om in functie ce blijven en om het 
voorjaar daarop het onderzoek voort te zetten met de 
verwachting dat Rijnland dan alsnog een vergunning zal 
hebben verstrekt. Voor zover bekend heeft dit vervolg 
onderzoek nooi t plaatsgevonden. 
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},i-1. vort Echten. 



Tot slot 

Zoals uit het voorgaande blijkt is Van Echten in en rond 
Gouda zeer actief. In 1880 is Van Echten inmiddels 68 
jaar en nog steeds in dienst van de Provincie, bij hem zij n 
dan de stukken in te zien voor het uitdiepen van d e Hol· 
landse IJssel. Het feit dat hij op deze leenijd nog steeds 
in dienst is bij de Provincie en bela.st is met dergel ijke 
werkzaamheden bewijst dat hij goed werk levert en dat 
men veel vertrouwen in hem heeft. 

H0<\011 0Tcrle<?Îl
0 

ouzo góllofdó &btgoooot, 
'Vader, Uch11wdvAder 011 Grootvader, de Hoor 
J. H. YAN .8CBTEN,· in dó'it ()odordom van 
bijna laclllig juren:. 

· ·. Uit ail,r naam, 
WêO. J. H. V AN Eö«TEN--

• . • A J>AMS • . 
Góu•h , 10 A'ptil 1S12, 

J,'cuiye, k,1111Ï9(Jt:vff19. • • 11299 
l ... ~~;~o,.;:·.-!'" ::::b•:::~ v11·,cl,oond Ie bliioen. 

Koningin-moeder Emma is twee jaar regentes als Van 
Echten op 19 apri l 1892 op 79 jarige leef t ij d overlijdt . 
Gedurende zijn zeer werkzame leven woont Van Echten 
en zijn gezin op de Lage Gouwe 98 -100 in Gouda. Het 
huis waarin de eerder genoemde brieven gevonden zijn. 
Na zijn dood verhuist zijn vrouw naar de Oosthaven. Het 
huis wordt daarna door een aantal andere gezinnen be 
woond. Het pand is in 1898 eigendom van kaashandelaar 
Van Leusden. Het huis is dan behoorlijk verouderd en 
aan renovatie toe . Van Leusden laat het in 1898 dan ook 
grondig verbouwen, waarbij hij ook een nieuwe gevel 
laat plaatsen. Het is deze gevel die we vandaag de dag 
nog steeds in het straatbeeld zien. Helaas is niet bekend 
hoe de gevel er uit zag t ijdens de veerig jaar lange be 
won ing door Van Echten. Er zij n tot op heden nog geen 
foto 's gevonden waarop de oude gevel zichtbaar is. 
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