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Redactioneel 

In mei verscheen het laatste deel van Stad van de Gou
wenaars, misschien wel beter bekend als het straatna
menboek. Daarmee is de serie compleet. De vier rijk 
ge'illuscreerde delen geven een overzicht van de stads· 
omwikkeling door de eeuwen heen. Tal van uitbrei 
dingsplannen passeren de revue en er wordt uitgebreid 
scil gestaan bij de wat erlopell die de stad omringen en 
doorkruisen. 

In het laatste deel worden de wijken Bloemendaal en 
Goverwelle geportretteerd. Om beide wijken evenveel 
eer aan te doen ging de presentatie van dit deel ook in 
rweeën. Een eerste presentatie vond plaats in Gebouw 
De Veste in Bloemendaal. Speciale gasr was oud wet
houder Harms die uitgebreid en openhartig vertelde 
over de totstandkoming van de wijk Bloemdaal en de 
toehoorders meevoerde in het roemruchte Gat van Bloe
mendaal. 

Een tweede presentatie vond plaats in Wijkcentrum 
Goverwelle. Hier nam mede auteur Sjaak de Keizer de 
belangstellenden mee op een wandeling door Gauda's 
nieuwste woonwijk. Onderweg kwamen de wandelaars 
ineens oog in oog te staan met Barbara van Meercen 
Schilperoort, op onnavolgbare wijze vertolkt door Caro
lyt Koops van Stichting Vertellen. Want dat zouden wij 
bijna vergeten: dit jaar wordt deze ondernemende ne
gentiende eeuwse persoonlijkheid in het zonnetje gezet. 
Barbara van Meerten Schilperoort, de vrouw van een do
minee dreef een particuliere meisjesschool aan de Hoge 
Gouwe, schreef kinderboeken en romans voor volwasse-

nen, stichtt e een succesvol vrouwentijdschrift en wierp 
zich op voor vrouwelijke gevangenen als reclasserings
werkster. Wie meer over deze inspirerende vrouw wil 
lezen verwijzen wij naar de Tidinge nummer 3 11ic 2009 
waarin een uitgebreid artikel over haar is opgenomen. 
Streven is nu in ieder geval om haar gedenksteen, die 
verstopt is achter de kansel in de St. Jan een prominente 
plaats te geven, zodat deze voor iedereen zichtbaar zal 
zijn. 

Tenslotte mist u in deze Tidinge Gouwe Verhalen, wel 
ke door de tijdelijke afwezigheid van de auteur helaas 
geen doorgang kon vinden. Dat maken wij in het volgen
de nummer weer goed. 
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De Chocoladefabriek: in 1919 
de plaats van een grote ramp 

ONTPLOFTE STOOMK ETEL IN WASSERIJ EISTE DODEN EN GEWONDEN 

Hemry van Dolder - de \Vi1· 

Op 28 februari 2014 opende prinses Lauren
tien 'de Chocoladefabriek' aan Klein Ame
rika, een gemeenschappelijk onderkomen 
van de Stadsbibliotheek, het Streekarchief 
Midden-Holland (studiezaal), de Drukkers
werkplaats en Kruim eten Il{_ drinken. Vanaf 
de 19de eeuw stond hier een wasserij en van 
1971 tot 1983 de chocoladefabriek van de fir
ma Steenland. Totdat het nieuwe Huis van 
de Stad in gebruik werd genomen was hier 
tijdelijk het Stadskantoor gevestigd. Tijdens 
die feestelijke bijeenkomst dacht waar
schijnlijk niemand aan wat zich hier in 1919 
afspeelde: toen na een heftige explosie was
serij 'De Rijzende Zon' in vlammen opging. 
In deze bijdrage wordt daar iets over verteld. 

Wasserij 'De Rijzende Zon' 

Tussen 1811 en 1986 telde Gouda niet minder dan 73 
kleine of grote blekerijen en w.isserijen. Aan het begin 
van de Fluwelensingel stond de wasserij van Daalmans: 
'De Rijzende Zon'. Een foto uit 1938 toont het personeel 
dat volgens de beschrijving toen het 125-jarig bestaan 
vierde, het bedrijf zou dan in 1813 zijn opgericht . Meer 
geloofwaardig lijkt mij het 100-jarig bestaan. De gevel 
van de wasserij liep vanaf d e Fluwelensingel schuin naar 

\Vasstrij Dr Rijumfo Zon ,um Klein ,\mnikn. Hel pand rt'd1!S: is in UICI 
9rblcvtn t ri s lncll nv op de hod van rfr irui: vcm jï(ttkr.crplr.ots KMn 
Anmi~o ($Al-fM) 

achteren en volgde zo de lijn v.in het speerpumig bol 
werk dat hier tot in de 19de eeuw was gelegen. Aan het 
bestaande complex werden regelmatig gebouwen toe
gevoegd en het bedrijf ging met zijn tijd mee: tussen 
1866 en 1895 werden vier stoomketels geplaatst, in 1904 
verrees er een hoge sroornschoorsteen. Directeur P. van 
der Pol had in 1896 het bedrij f overgenomen van zijn 
schoonvader G. Daal inans en ook hij ging voorrvarend te 
werk. Eind 1905 diende hij een verzoek in tot uitbreiding 
van de blekerij en de oprichting van een chemische was
serij in nieuw te bouwen percelen. Deze voortdurende 
expansie riep in de omgeving veel weerstand op. In de 
bezwaarschrifcen is sprake van angst voor gedruis door 
machines en de aanwezigheid van brandbare stoffen 
als nafta en benzine.' Het hoofd van het nabijgelegen 
militair hospitaal aan de Ka.me,llelksloot vreesde voor 
ontploffingsgevaar. Van der Pol kreeg een vergunning, 



Dt ueruioesti119 in he: kt:ttUwis (s>.HM) 

maar die bevatte wel een aantal strenge voorwaarden. 
De vrees van omwonenden werd realiteit coen er in 1919 
een explosie plaatsvond die de omgeving op haar grond
vesten deed schudden en waar men in de stad nog lang 
over sprak . 

Een ramp voltrekt zich 

In de vroege ochtend van 7 november 1919 waren de 
17-Jarige Suzanne Kuijs en de 15-Jarige Johanna van 
Heesen aan het werk in de droogkamer op de bovenste 
verd ieping van de wasserij .' Plotseli ng klonk er een luide 
explosie, toen een van de stoomketels ontplofte. Zware 
stukken ijzer en steen vlogen in het rond en richtten in 
de omtrek een grote ravage aan, talrijke ruiten sneu
velden. Onmiddell ijk brak er een felle brand uit. Beide 
meisjes hadden geen enkele kans om een veilig heenko
men te zoeken. Al gauw deed het verhaal de ronde dat 
ze uit het gebouw waren weggeslingerd en hun lichamen 
in de bomen van de Fluwelensingel terecht k\'\1amen. Een 
lap fladderende stol wees men aan als een kledingstuk. 
Suzanne, die aanvankelij k vanwege de vele verwondin
gen niet werd herkend, vond men echter in een tuin op
zij van het gebouw, Johanna stortte met de brandende 
balken en het puin naar beneden. Zij had een ernstige 
hoofdwond en haar lichaam was voor twee derde ver-

,. N:ift;i is een licht bcst:andd«I v.m urdolit, gcbruik1 t1ls oplos- en 
ontvlekkinesmiddcJ. 
L Volgens de Coutlsclii: Cotmmt w,nen de meis;es rcspectic,·dijk 16 

en 14 jaar oud. 

brand. Machinist Dikhooff en de stoker Mooyenkind 
brachten het op enkele verwondingen na levend vanaf. 
Na de ontploffing brak er paniek uit onder het personeel, 
bestaande uit 70 meisjes en 20 111a11I1en, allen zochten 
snel een goed heenkomen. Acht meisjes l iepen min of 

Het !Ûtgebrandc fabrirhp,mct Dergelijke fo:oS oon rampen ais dcu~ 
werden i11 dir l!,Ïd uilgthra,111 op muicb:\.aart ( SAHM) 

Omll-r. cfc ramp wils londtlijk nit1z1»$: berichtgeving in Dr. ·r~lcgrnaf 

EEN WASSCHERIJ IN 
DE LUCH'f GEVLOGEN 

GOU DA IN ROUW. 

OOODEN EN GEWONDEN. 

(Van onzen corrC:SPondeut) 

GOl"OA, i s,,v. 
Hcctei,mo rgt'll hnltn cgeo word ,loOT h eel 1 

Goud_a oon !1-Lcrl-.o kn:iJ &"hoorrl. O,.urcn u11den. 
g l:ucn rinkc ldell. H et b leek , d~il In d e ~toou, -
\"OncriJ en chent1schc , . :1.5•cber1J . flo ft\l•~ndo 
Zon" do stoomketel was gcsprongo.n. waardoor < 
oer. verecJuikkelUke ramp ifi ont:sta.an. Du 
m.a.c.binekamc; 1.5 goJegen ont;e•,.e.r in het mld· 
den van bot g roole !tibriekagoho u.,,,·. ,.oodtn. de , 
fabriek gebcel iil ,•erwocsL Oo ,~crttchillcnoe 2 

pltlllt.son br-a.k brand u lt. ~ooda1. hetgcoo n iet 
door de 001plotlli1t w:,s ~ur.leld, door Lr:,ud 1 

Werd gcu;1gL"Nl, ann wcH:s blusgçbing niet viel , 
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meer zware verwondingen op. ze werden met spoed 
naar het vlakbij gelegen militair hospitaal gebracht. 
Toen de brandweer om 9 uur assistentie kreeg van de 
stoomspuit was het voorgebouw, waar de ontploffing 
plaats vond al veranderd in een puinhoop. De gevel van 
de naastgelegen woning lag door het instorten van een 
muur geheel open. De binnenketel kwam over een af
stand van 40 meter op het bed in de slaapkamer van 
mevrouw Daalmans op de eerste verdieping terecht, die 
daar ziek te bed lag.' Met moeite kon zij ui t haar be
narde positie worden bevrijd . De achterl iggende 'nieuwe 
fabriek' die nog maar vijftien jaar oud was, stond inmid
dels ook in lichterlaaie en kon als verloren worden be
sch ouwd. Alleen de muren en de schoorsteen stonden 
nog overeind. Toen de stoomspui t om hal f vier vertrok, 
zetten militairen en politie het terrein en de omgeving 
af. Daar bevonden zich alleen nog de garnizoenscom
mandant, burgemeester U.J. Mijs, raadsleden, de in
specteur van het Stoomwezen en de voorzitter van de 
Raad van Arbeid. De rokende puinhopen t rokken tot ver 
in de avond veel bekijks. 

De Goudse brandweer 

De volgende dag brak er een storm van kritiek los betref-

Noy ten oprternr vnn 111:: vrrwot•sfr ketelhuis (sAHM) 

fende het optreden van de brandweer, die veel te laat in 
act ie kwam. De Coudsclle Courant meldde: 'Wij hebben 
van brandmeesterszij de vernomen dat de brandweer 
niet is gealarmeerd, van andere zij de werd ons mede
gedeeld dat te hal f negen het bericht op het Stadserf 
is binnengekomen. Hoe dan ook, de stoomspuit die bij 
onmiddellijk ingrijpen veel had kunnen redden, kwam 
pas 35 minuten na het uitbreken van de brand op he1 
terrein'. Dat is geen wonder, want het paard dat de 
scoomspuit moest trekken was niet aanwezig, de brand
weerlieden moesten dat zelf doen en onderweg nog de 
ketel op stoom brengen. De spuiten waam1ee militairen 
1e hulp snelden waren een bruikleen van de gemeente . 
De soldaten weerden zich dapper·, tot tien uur. Toen 
ware n de slangen zwaar beschadigd en onbruikbaar, re • 
servemateriaal ontbrak. De vert raging was veroorzaakt 
doordat directeur Van der Pol direct na de ontploffing 
eerst de poli t ie belde. Twee agenten begaven zich na 
die melding direct naar de Fluwelensingel en zagen de 
vlammen uit het gebouw slaan. Eén agent rende terug 
naar het poli tiebureau aan de Markt en waarschuwde de 
brandweer, waarbij kostbare tijd verloren ging. 

Er was over het onderwerp 'brand,.,:ecr1 al veel ge
discussieerd, ook in de gemeenteraad, maar niemand 
nam maatregelen. Het gevolg was dat de situatie bij de 
brandweer nu aandacht kreeg van het gemeentebestuur. 
In de vergadering van 21 november bespraken enkele le
den 'de wenselijkheid een vast brandweerkorps te heb· 
ben voor de dag en de nacht' . Er werd een plan uit
gewerkt, wat begon met de aanstelling van een aantal 
personen die wekelijks een oefening hielden. De brand
meesters wilde,, dat dit gebeurde door een instructeur, 
zij vroegen een budget van 500 gulden. Ben W stonden 
dat graag toe, er was slechts een kleine wijziging in de 
begroting voor nodig. Het voorstel werd zonder hoofde
lijke stemming aangenomen. De reorganisatie ging ech
ter minder snel dan men na zo1n ramp zou verwachten. 
In het verslag van de gemeenteraadsvergaderi ng van 

3. Een :meier bericht noemt de n:nm v.;m mejuffrouw V,:n der P-01. 
4. Zij was t:cn tanlc van de schnjfstcr v;m dit :artikel 



1 maarc 1921 staat te lezen: 'Er wordt nog gewacht op 
voorstellen inzake de regeling van de brandweer'. B en W 
beweren 'dat niets hun college aangenamer zal zij n dan 
in samenwerking met de Raad een oplossing te vinden' . 
In april 1921 zond men een gedrukt voorstel tot uitbrei• 
ding van het brandblus-materiaal rond . 

In augustus van dat j aar 1921 woedde er een grote 
brand in Bergambacht, waarbij de hulp van de Goudse 
brandweer werd ingeroepen. Ook nu was er weer geen 
paard te bekennen om de stoomspuit te trekken, het· 
geen herinneringen opriep aan de situatie in 1919. Het 
duurde 16 kostbare minuten alvorens hierin was voor
zien. Er werd nu gepleit voor de voortdurende aanwe 
zigheid van een paard op het scadserf en de aanschaf van 
een mechanisch voortbewogen spuit. 

Bovniaanzirl,c , ,011 lie: vcrwotslc gebouw. Links op dt nd1ter9rond ht1 
,,oomwli9e Mi!itai, Hospitaal. lQ!t r het befo.stin9gcbouw aan de l)$nl~ 
lcwn(s,,.m,1) 

De gewonden 

Vier gewonden waren inmiddels in het Van lterson Zie• 
kenhuis opgenomen: mejuffrouw Verharst, Jansje van 
Barneveld, Cornelia van Dam en Cornelis Straver . Ande· 
ren mochten na verzorging huiswa~rts keren. Mejuffrouw 
G. van der Kleijn vervoerde men naar het Van lcerson Zie· 
kenhuis, waar zij een jaar lang werd verpleegd. Ze kreeg 
tenslotte aan één voet een ,ware orthopedische schoen 
aangemeten en liep haar leven lang mank. Zij trouwde 
op 14 maart 1923 met bakker Arie de Mooi], het echtpaar 
kreeg vier kinderen. Gerarda Anchonia van der Kleijn was 
ondanks haar zware handicap een opgewekte en lieve 
vrouw en moeder, ze overleed in 1979, zestig j aar na de 
ramp, op de leeftijd van 84 jaar.• 

83 -st 
0 
N 

"' 00 

·= -0 
i= 



84 

st 
0 
N ... 
QJ) 
C 

'ö 
i= 

De mfnc wm de wnsscrij gnien vnnrif de I-Îuwe1er1sin9rl (SAHM) 

De doden 

Zo'n hoge leeftijd was nier weggelegd voor de beide 
dodelijke slachtoffers. Johanna van Heesen werd in de 
ochtend van 10 november op de Algemene Begraafplaats 
aan de Prins Hendrikstraat begraven. Circa 500 perso
nen woonden in Stilte de begrafenis bij , onder wie di
recteur P. van der Pol. Twee kransen dekten de baar, bij 
de droeve plechtigheid werd niet gesproken. Het tweede 
slachtoffer, Suzanne Kuijs, werd d e volgende ochtend 
ter aarde besteld. De kist, bedekt met vijf kransen liet 
men neer in hetzel fde graf waarin een dag eerder haar 
lotgenote was begraven. Ook nu voerde niemand het 
woord, de aanwezigen, onder wie de directeur vergezeld 
van zijn dochter, waren diep onder de indruk van het 
verlies van deze twee jonge levens. 

Het werk gaat door 

Een aangekondigde geldinzameling voor slachtoffers van 
de ramp bleek niet nodig. Volgens de dirceteur, die niet 
tegen bedrijfsschade was verzekerd, zou het personeel 
geen geldelijk nadeel ondervinden, noch werkeloos wor
den. Er waren al maatregelen getroffen om het bedrijf zo 
goed mogelij k gaande te houden. In de middag van de 
1ode november stonden de wasmeisj es al in de rij voor 
een nieuwe inschrijving. Verschi llende wasserijen in de 
stad waren bereid om een deel van de goederen die aan 

'de Rijzende Zon' waren toevertrouwd te behandelen. 
Daartoe werd het personeel over verschillende bedrij
ven verspreid. Alleen het wasgoed van klanten uit Arn
hem ging naar de stoomwasserij 'Gouda' in Hilversum, 
die toebehoorde aan de zoon van de heer Van der Pol. 
Het was toen nog niet bekend of de wasserij op dezelfde 
plaats zou worden herbouwd, of elders in de stad. Eerst 
diende een diepgaand onderzoek te worden ingesteld, 
met name naar overblijfselen van de ketelwand. 

In Gouda gingen in de eersre helft van de zoste eeuw 
veel grote complexen door brand verloren: in januari 
1917 de Garenspinnerij aan de Turfsingel, in november 
1919 wasserij Daalrnans, in februari 1929 de brandweer
kazerne aan de Nieuwehaven en in mei 1936 de Kaarsen
fabriek aan het Buurtje. Vooral de branden uit 1917 en 
1929 leverden vanwege de strenge vorst die toen heerste 
spectaculaire foto'op, de ruïnes veranderden door het 
bluswater in ware ijspaleizen. 

Het einde van de wasindustrie 

Goudse wasserijen profiteerden van de goede kwaliteit 
van het IJsselwater. Ze vestigden zich bij voorkeur aan de 
singels, het achterl iggende grasland diende aanvankelijk 
als bleekveld. Een meerderheid van de klanten woonde 
buiten de stad. Diverse bedrijven vervoerden het was 
goed per auto of met eigen schepen. Bouwvergunningen 
in het Streekarchief Midden-Holland, tonen aan d at De 
Rijzende Zon al spoedig ter plaatse werd herbouwd, in 
1920 en 1939 werd de stoomwasserij nog verder uitge
breid. Na de Tweede wereldoorlog verdwenen de mees
te wasserijen, een van de oorzaken was de opkomst van 
de thuiswasmachine en sterk verbeterde wasmiddelen. 
Op de gevel van de wasserij van Daalmans stond in 1970 
een bord met 'Te Koop', aan de geschiedenis van De Rij
zende Zon, een van Gouda's grootste wasserijen, was 
een eind gekomen. Het zou interessant zijn eens te on
derzoeken hoe het sinds 1921 verder is gegaan met de 
Goudse brandweer! 



Ceraadpleegde bronnen: 
Covdsclle Courant, november 1919 
Henkjan Sprokholc en Henny van Dolder-de Wit, Warer 
en vuur. Brand en brandweer in Gouda, Open Monu
menten Dag 2000 
Bregje de Wit (2004), Op hoop van zaken. De industriali

satie van Gouda 1813-1913, Gouda 2004 . 

Hei C:,:dt van Dt Riju,1d(' Zon in J970 (SAHM) 
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ONDERGRONDS 

De restauratie van de Vrouwetoren in 1754 

Marcel uan Dasselaar 

Het funderingsherstel van de Vrouwetoren 
was het afgelopen jaar een mooie gelegen
heid om ook archeologisch onderzoek rond
om de toren uit te voeren.• Vele bewoners van 
de Nieuwehaven en toevallige voorbijgangers 
kwamen een kijkje nemen bij de toren, waar
bij menigeen zich verbaasde over de omvang 
van de werkzaamheden. Grote delen van de 
fundering werden weggehakt, waardoor de 
toren wel leek om te moéten gaan vallen. In
middels zijn door de gaten in de fundering 
stalen balken aangebracht en heeft de Goud
se aannemer Smit de nieuwe fundering van 
gewapend beton op de heipalen aangebracht. 
Hiermee staat de toren weer stevig voor zeker 
250 jaar, want exact zo lang is het geleden dat 
de vorige restauratie van de torenfundering 
heeft plaatsgevonden. Met de nu aangetrof
fen archeologische en bouwhistorische res
ten is het verhaal van die restauratie in 1754 
een stuk duidelijker geworden. Over de res
tauratie is ook in de geschreven bronnen veel 
bewaard gebleven, maar tot nu toe was toch 
niet geheel duidelijk hoe de scheefgezakte 
toren in de 18e eeuw weer was 'rechtgezet'. 

AfÛu:ologrn aon htl wtril' bij di>Vrovweton:n 



Bouwgeschiedenis van de Onze Lieve Vrouwekapel 
en de Vrouwetoren 

Op de website van het streekarchief wordt de geschie
denis van de Vrouwetoren door Henny van Dolder als 
volgt beknopt beschreven: • Aan de Nieuwehaven staat 
eenzaam een toren die nog herinnert aan de Onze Lieve 
Vrouwekapel die daar vroeger stond. In 1493 gaf de Ro 
zenkransbroederschap opdracht tot de bouw, die in één 
campagne werd voltooid. De leden voerden zelf het be
heer en waren kennelijk kapitaalkrachtig genoeg om zo'n 
kerkgebouw van flinke omvang met elkaar te financieren . 
Het was volgens Walvis een driebeukige rnimte met een 
nok die tot de hoogte van de klokkenzolder reikte. Op 
doordeweekse dagen was er een school in het gebouw 
gevestigd. Arme kinderen ontvingen hier kosteloos les 
in lezen en godsdienst . Tegen de kerk waren kleine huis
j es gebouwd en er lag een kerkhof. Het was de meest 
imposante van alle stadskapellen. Bij de Opstand van 
1572 liep de kapel schade op door vandalisme. Nadat de 
Sim-Janskerk was gesloten hielden de protestanten hier 
zonder toestemming van de magistraat op 8 juli hun eer
ste openbare godsdienstoefening, een jaar later kregen 
zij de Sint-Janskerk toegewezen. De kerk werd kort voor 
1585 afgebroken, maar de toren, toen bestaande uit vijf 
geledingen, bleef behouden.' 

De restauratie van 1754-1755 

De to ren bleef na de sloop van de kapel in gebruik als 
klokkentoren, net als het torentje van de Barbarakapel 
in het zuidwestelijke deel van de stad. Blijkbaar was men 
in de loop van de tijd erg gehecht geraakt aan het ge
luid van de klok, want in hetjaar,754 werd besloten een 
kostbare operatie uit te voeren 0111 de scheefgezakte to
ren te behouden. Het plan voor de restauratie werd ver
moedelijk in eigen beheer door de stad gemaakt, door 
de fabricagemeesters of de stadsbouwmeester. Voor het 

1. Grocnt ndijk 2014 . 

2.. Archic( (;ibrîcagcmcc:.krs. Oud archief :irchiefnurnrner, 0001, 

in\'. nr. 3684. 

meest specialistische werk werd echter hulp van buiten 
de stad ingeroepen. Het opvij zelen van de toren werd 
aangenomen door Hendrik Kuijter, meester-vijzelaar uit 
Amsterdam. Ook het graafwerk en het heien werd door 
Amsterdamse aannemers uitgevoerd. Daarnaast werd de 
toren van twee bakstenen 'poeren' voorzien en werd de 
toren in een volledig modern , se-eeuws jasje gestoken . 
Dit metselwerk is vermoedelijk uitgevoerd door de 'ge
meentelijke' metselaars van de nabij gelegen Stadst im
merwerf. In het archief van de fabricagemeesters is be 
halve het bestek van Hendrik Kuijter nog een los bestek 
opgenomen, voor het leveren en maken van de natuur
stenen voorgevel, het ronde venster boven de ingang en 
twee natuursteen neuten onder het deurkozij n. Dit wefk 
werd aangenomen door Dirk van der Wagt.' 

E~1 lo)'kjc oon b.uilto naar bin.r.tn de 1ot tt1 door un uit9rboo,d openin!) 
in de fimdcri.ng 

Wat nu exact de werkzaamheden van d e mcester-vij 
zelaar waren, was tot voor kort enigszins raadselachtig. 
Afgaande op de interpret.atie van het bouwhistorisch 
rapport is ook in de beschrijving van monumenten van 
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geschiedenis en kunst een verkeerde voorstelling van 
de restauratie in 1754 opgenomen.' De steunberen aan 
de noord- en oostzijde van de toren zouden zijn aan
gebracht om door het extra aangebrachte gewicht de 
verzakking van de toren naar de andere zijde op te hef
fen. Het bestek van Hendrik Kuijter (zie bijlage .. ) en het 
overzicht van de volgorde van uitvoering van de ver
schillende onderdelen van het werk geeft meer inzicht 
in werkzaamheden.' Dit overzicht is vermoedelijk door 
Geselschap samengesteld ui t de rekeningen van de fa
bricagemeesters van de stad. 

Juli 1754: klaarmaken van de vijsels aan de Vrouwetoren 
Augustus: !onderen 
September: heien door aannemer Wijnand van Leeu

wen te Amsterdam, het graafwerk door de aannemer 
Jurrian Notmeijer te Amsterdam 

Oktober, november, december: metselen 
Januari 1755: maken van een deur en kozijn daarvan 
Februari- april: metselen 
Mei-Juli: idem, uitbreken van 2 oude zolders 
Augustus: metselen 
September: t immeren, metselen en leidekken. Tevens: 

betaald aan Hendrik de Kuijter, Mr. Vîjselaar te Am
scerda,n f 2.200, - voor het ondersteunen en recht 
vijzelen van de spits volgens bestek bij hem op 2 mei 
1754 aangenomen. 

Oktober: loden zolder en spits gerepareerd, metselen, 
leidekken, wijzerborden, luik, 8 baluysters 

November: t immeren, metselen 
December: schoonmaken en repareren van het uurwerk 
Bij deze restauratie werden ook twee huisjes naast de 

toren afgebroken. 

Reconstructie 

Als eerste word en de vijzels geplaatst, op een houten 
bedding op de grond rond de toren. Op zekere hoogte 
in de toren is ook een houten constructie voor het vij
zelen klaargemaakt. Dan wordt de fundering gemaakt, 
waarbij er blijkbaar gekozen is om de 'beeren' wel te on• 
derheien. Van het graafwerk aan de noord-, west- en de 

oostzijde van de toren is bij het archeologisch onderzoek 
de houten damwand aangetroffen. Ook zijn er resten van 
ingeheide palen rondom de toren aangetroffen. Onder 
de fundering zelf kon niet gekeken word en, maar uit de 
rekeningen blijkt toch dat Wijnand van Leeuwen in ie
der geval ook heiwerk heeft uitgevoerd. Aan de oost- en 
noordzijde werden ve,volgens de twee dikke ' steunbe
ren' aangebracht. Deze zijn nu bij het doorboren van de 
funderingen in een afwijkende steensoort van de origi 
nele toren goed te herkennen. De tekening van de door
snede van de toren geeft in donker gekleurd de dikte van 
deze steunberen aan. Deze 'zwaare beeren' zijn dus niet 
geplaatst tegenover de zijde waarnaar de toren aan het 
verzakken was, maar juist als ondersteuning aan de kant 
waarnaar toe de verzakking optrad. 

Pas als het metselwerk van de beren 'bestorven' is 
komt de meester vijzelaar Hendrik Kuijter in actie, in 
september 1755. Als laatste deel van de hele operatie 
wordt de bovenste geleding van de toren opgevij zeld. De 
rode lijnen in de afbeelding geven de knik in de toren 
aan waarop dit vermoedelijk heeft plaatsgevonden.' Al 
leen het deel bove,1 de steunberen werd dus opgevij zeld 
zodat de bovenkant van de toren weer 'perpendikulaar 
te lood' stond. Het is niet bekend hoe de exacte wer
king van de 40 tot 44 kokervijzels was, maar vermoede
lijk zullen ook toen de bewoners van de Nieuwehaven en 
toevallige voorbijgangers verbaasd hebben stilgestaan 
bij dit spektakel en na afloop blij geweest zijn dat de to
ren nog (recht) overeind stond. 

Besteek van Hendrik Kuijter Mr. Vijselaar 

Op dato den 2 Meij 1754 is d it navolgende koncept ge
nomen en geapprobeert bij haar Eed. Groot Agtbaare 
Mijn heeren burgermeesteren en de hceren fabrijcmees
teren der stad Gouda, omme den Vrouwen Toorn te ce
kurecren en te versekeren tot voorkoming van verdere 
oversakkingen. Namentlijk t fondament aan twee sijden 
daar de toorn na toe valt te verbreden • t sij met heijwerk 
ofte een bedding van roosterwerk naar bevind van saken, 
't fondament gelegt sij nde twee zwaare beeren daarop 
te metselen in en tegen de toorn op een sekere hoogte 
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en van daar tot boven toe, de twee overgesakte sijden so 
veel steen aan te klampen in een vast verband en tegen 
de toorn te metselen dat dezelve sig van alle sijden egaal 
komt te vertoonen, dit gedaan sijnde het spi ts do so regt 
op te vijsclen en ce setten dat het sig perpendukil aar te 
lood op den steenen toorn comt te verthoonen. 

Volgens dit bovengemelde koncept bekenne ik onder
geschreeve Hendrik Kuijter, Mr. Vijselaar, woonachtig 
cot Amsterdam, van haar Eed. Groot agtbare aangeno• 
men te hebben, voor so veel mijn werk betref!, en de 
volgende letterlij ke art iculen komen te melden. 

3. Glaud~máns 199s èn Goudriaan 20 0 1. 

4. Archicr Diens-t Openbare Werken (;irch. os61 inv. nr. 615), De orî• 
ginele brol1nen konden niet worden terogge.,.onden. 
5. Of ·1.:ellicht een iets ho &c: niveau, net onder de spits (niet afgc• 
beeld} 

1. Eerstelîjk reijs en teerkosten, vacaatien voor mijn 
percoon, dito reijs en eerkosten, dagloonen voor mijn 
knegts, en derselver extra als sij buijccn de stad sijn wer
kende . 

2. Het transport van mijn vijsels heen en wederom en 
de verdere gereedschappen daartoe nodig. 

3. Het ordeneeren en helpen leggen met stadsvolk 
eenige balken en twee leggers op een sekere hoogten in 
en tegen den toorn alsmede het setten van eenige no
dige stutten en schoorcn, 

4. Het leggen van een houte bedding op de grond om 
de vijsels daarop cc scncn en stellen, het regten en stel 
len van 40 a 44 koker vijsels en het aandraaij en en pal 
setten van deselven. 

5. t Fondament voor rekening van de stad te 
ontgraven,dit gedaan sij nde sal men naar bevind van sa
ken oordeelne of er geheij t sal moeten worden of niet, 
so ja sal ik tcllekcns de vijsels moeten versetten, en wat 
de de kosten van t heijwerk en fondering belangt is voor 
scadsrckcning. 
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6. Nog neme ik aan de vijsels te laaten staan en des• 
leve niet eerder weg te nemen voordat de beeren gemet• 
scld sîjn, ent werk enige tijt besturven is. 

7. Laatstelijk neem ik nog aan, dals de toorn so veelt 
metselwerk betreft in staat ges telt is so als in t hoofd de
ses staat gemeld, het spies op te vijselen en so te setten 
dat het selven midden regt op den toorn staat. 

8. So dat tot dusverre mij de aanneming komt te raken 
en blijven het volgende vor stadsrekening, namentlijk de 
leverantien van hout, spijkers, ijserwcrk, metselwerk, t 
maken van kokers etc. 

Op voorverhaalde conditiën is dit vijselwerk bij mij 
onderschreven aangenomen en heb eensgevens geld 
bedongen een zomma van twee en twintig honderc gul
dens. 

Hendr. Kuijter Mr. Vijselaar 

Ik ondergeschreven certificeere dat alle dese boven
staande posten volgens t bestek door Hendrik Kuijter 
sijn voldaan aan de Vrouwecoorn. 

Jon va11 Breda 
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Nir.o en Joone:te Habcrmehl (fa to Miro Schotnmaktt) 

Tijdens een rcpeti tîe met her shanti-koor West-Zuid
west in de Speelwinkel aan de Raam, werd histori 
cus Nico Habennehl op donderdagavond 17 juli ver
rast door burgemeester Milo Schoenmaker met het 
ereburgerschap van de stad Gouda. Hij krijgt deze 
onderscheiding voor zijn hele historische oeuvre en 
zijn inzet voor de geschiedschrijving van de stad. De 
overrompelde ereburger had na de toespraak van de 
burgemeester maar weinig tijd nodig om zich te her
vatten en hield een 2 0 minuten durende humorvolle 
toespraak, waarin hij de aanwezige familie en vrien
den bedankte voor hun aanwezigheid en aandacht. 
Ook het shanci-koor zwaaide hij lof toe en hij liet ook 
niet na de burgemeester op het hart te drukken dat 
de Speelwinkel haar belangrijke rol in de Raambuurt 
ook in de toekomst cc laten vervullen. 



GOUDANA 

Een omstreden kleine Goudse 
stadsgeschiedenis van Kluitman 

Paul H.A.M. Abels 

Het verleden van Gouda is door de eeuwen 
heen drie keer beschreven in een stadsge
schiedenis. Pastoor Ignatius Walvis liet in 
1713 de eerste beschrijving van Gouda op de 
persen leggen, een eeuw later gevolgd door 
de regent Joan Cornelis de Lange van Wijn
gaerden (1813-1817, met postuum een derde 
deel in 1879). In 2002 was het niet langer één 
auteur, maar een heel collectief van historici 
dat zorg droeg voor een nieuwe beschrijving 
van de lotgevallen van de stad door de eeu
wen heen. Minder omvangrijk en ook min
der bekend is een Beknopte beschrijving der 
stad Gouda, van de hand van de schoolmees
ter Martinus Hendrik Kluitman, die in 1841 
werd gedrukt bi} uitgeverij G.B. van Goor te 
Gouda. Hoewel klein in omvang en minder 
pretentieus, maakte deze stadsbeschrijving 
toch behoorlijk wat los in het Gouda van die 
dagen, omdat zeer wisselend geoordeeld 
werd over de kwaliteit van het door Kluit
man geleverde werk. 

In de voorrede van zijn boekje deelt Kluitman zijn lezers 
,nee, dat het idee voor de publicatie gaandeweg ont
stond, omdat hij bij zijn aanvankelijk onderwijs in de 

r>o,1,t1 van M.H. Kluilrntm. r-o:o UitgroeriJ .Kluirmtln BV Alkmaar 

aardrijkskunde altijd begon met het vertellen van enkele 
bijrnnderheden over de woonplaats van zijn leerlingen. 
Daarbij putte hij al tijd dankbaar uit de boeken van Walvis 
en De Lange van Wijngaerden, maar ook uit informatie 
die hem werd aangereikt door enkele goede vrienden. Op 
die manier beschikte hij op den duur over een stapeltje 
aantekeningen, die hem zo nuttig leken dat hij besloot 
deze te laten drukken. Inmiddels was hem gebleken dat 
het boekje niet alleen geschikt was voorde scholen, maar 
ook daarbuiten dienstig kon zijn als een introductie in de 
geschiedenis van de stad. Het kostbare en onvoltooide 
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werk van De Lange van Wijngaerden en het wel volledige, 
maar verouderde werk van Walvis, werden volgens hem 
weliswaar nog steeds op prijs gesceld, maar met name 
jongere lezers hoopte Kluitman een dienst te bewijzen 
met zijn meer toegankelijke en betaalbare boekje. Twee 
bij gevoegde kaartjes, een stadsplattegrond en een kaart 
van de omgeving van Gouda, konden mee hec oog op het 
aardrijkskundig onderwijs daarbij niet achterwege gela
ten worden. 

Martinus Hendrik I<lu itman 

Hoewel Kluicman een breder publiek in gedachten had, 
hield hij eerst en vooral dus het praktisch nut voor de 
scholen in het oog. Hij was dan ook schoolmeester in 
hare en nieren, die bij zijn overlijden door velen geroemd 
zou worden als 'hervormer en schepper van Gouda's on" 

derwijs'. • Aanvankelijk zag het er 
overigens niet naar ui t dat hij was 
voorbestemd voor het onderwij • 

.- • zersvak. Hij stamde echter niet 

Pc,rlrt l von Alida Cha1lottt \Vuijstr.11 , r.r.h1-
!Jtfl (>Ce van M.H. Kh:itman (Foto Uitgei.•e.rij 
Kluitnwn B.i A!1maar). 

bepaald uit een onderwij zersmi 
lieu. Mart inus Hendrik Kluicman 
werd op 30 juli 1808 in Schiedam 
geboren als zoon van de kuipers
knecht Willem Kluitman, geboren 
op 19 maart 1784 en Maria Vrijt· 
voet, geboren in 1760 en woon
achtig op het Broersveld . Zijn 
vader, zoon van de zakkendra· 
ger Martinus Kluijtrnan en Maria 
Hartog, werd weduwnaar coen 
zijn vrouw op 12 februari 1822 
overleed in het kraambed . Hij 
hertrouwde enkele maanden la-
ter, op g juni 1822, met de naai

ster Christina Vermeulen, geboren op 1 sepcember,782. 
Vader Willem Kluitman overleed op 26 juli 1851 op 66-ja
rige leeftijd in Schiedam. 

Een jongere zus van Martinus Hendrik, Pion ia (Apelo
nia) Kluitman, werd op 22 oktober 1810 te Schiedam ge· 
boren. In 1835 deed de scadsvroedvrouw van Schiedam 

aangifte dat Plonia, werkzaam als dienstbode, onge 
huwd was bevallen van een zoon, Theodorus genaamd. 
Tien j aar later trouwde zij in Oen Haag met de schoen• 
maker Johannes de Zwaan. Als weduwe trad zij in 1852 in 
Oen Haag opnieuw in het huwelijk, nu mee de gepensi 
oneerde eerste -luitenant Henricus David Boelaars. Ook 
hij overleed, waarna Plonia in 1858 in Culemborg in het 
huwelijk trad met de apotheker Johannes Slothouwer. Zij 
overleed, 73 j aar oud, te Zutphen op 19 februari 1884. 
Een tweede zus, Maria Kluitman, werd op 5 mei 1817 
geboren. Zij huwde op 16 mei 1844 mee de kruideniers
knecht Bastiaan Oranje, maar overleed al op 28 juli 1849 
in haar geboorteplaats, op slechts 32-jarîge leeftijd.' 

Afgaand op de beroepen van zij n vader en familiele
den, was Martinus Hendrik Kluitman dus afkomstig uit 
een relat ief eenvoudig arbeidersmil ieu. Dat weerhield 
hem er niet van te kiezen voor een loopbaan a ls school• 

meester, die hem in aanzienlijk hogere kringen zou bren
gen. Waar hij zij n opleiding genooc is niet te achterhalen, 
maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat hij de 
Latijnse School in zijn geboorteplaats Schiedam heeft 
bezocht, waar sinds 1815 op grond van een Koninklijk 
Besluit ook onderwijs werd gegeven 'in de beginselen 
der wi skunde, de nieuwe en oude aardrij kskunde, de 
nieuwe en oude geschiedkunde en de fabelkunde'.' Dat 
verklaart wellicht Kluitmans voorliefde voor de aardrijks• 
kunde. Zijn praktijkopleiding tot onderwijzer ontving hij 
als hulponderwijzer in Koorndijk en daarna als kwekeling 
van G. Verboon, hoofd van de Openbare Armenschool in 
Schiedam.• 

111 april 1834, toen hij nog maar 25 jaar oud was, ver
wierf hij een aanstelling van de stad Gouda als hoofd van 
een nieuw op te zetten 'Stads-Tusschenschool', die voor 
minvermogenden het hiaat tussen de stadsarmenschool 
en de burgerscholen moest opvullen. Deze fom1ule werd 
al snel zo'n succes, dat de stad in 1838 besloot tot de 
bouw van een 'sierlijk school-lokaal met eene onderwij 
zerswoning in de Keizerstraat' .5 Op dat moment telde 

de school al tweehonderd leerlingen en waren er twaalf 
kwekelingen in opleiding aan verbonden.• 
Blijkbaar maakte deze nieuwe functie het Klu itman nu 
ook financieel mogelijk in het huwelij k te treden. In de-



Kfasse1ifoto mrt fctttin9ct1 ,,an de S1ads·hl$sch,msc:hoo1 uil de Keiur
stront. Red ils inttsttr i<Îllitmnn. (Foto Uir9everij Klui:man DV Afkmru.r) 

zelfde maand waarin hij zijn aanstelling verwierf, trouw 
de hij na een verloving van vier j aar op 30 april 1834 in 
Dordrecht met Alida Charlotte Wuijsten, geboren op 5 
november 1813 in Goudswaard als dochter van Pieter 
Wuijste11 en Alida Charlotte Stolcris. Hij leerde haar ken
nen in Koorndijk. Samen kregen zij vier kinderen. De op 
9 januari 1838 geboren Pieter Kluicn1an ging aanvanke 
l ijk als aspiranc-schoolmeescer in de leer bij zijn vader, 
maar koos uiteindelijk voor het boekenvak. Hij opende 
in 1864 een boekhandel in Almaar, die zou uitgroeien 

1. Regionaal An:hief AJkm2:u (RM), Archief Kluitman. Schriftje ,..,c. 
duwc Kluitman. Met dJnk aan mw. W.L Ocimveld ,,.~n dit archief 
en Mamix Crocs. c:en va!1 de :UJlt!urs ,.,an het jubileumboek ·•·•rn 
Uitgc\•erij Kluitman, met wier hulp ik het schriftje kon achterbale,i 
2. Alle gcnc:llogi.sche gegevens :ijn lenig 1e vinden VÎ3 de websille 
•:;m het Gemccnlc•ar<hîef \'3n Schiedam, mei een uitslc:kende mo
gelijk.heid om ook de onderliggende. originele. teksten in te 1..ic.n. 
3- Gcmccnte-a,chicf Schiedam, lrwent:aris v.m het archief v:m het 
college van cutc1torcn der Latijnse School 1782-1819 (Schicd:i.rn 198-6) ,. 
,,. M. C:oes c.a., Het geheim uan Kluîtman. i ,S(> janr gF.schirdcnis wrn 
ero uitgwen) 1864-20Lf (Alkm:i.:i.r 20 1.4) lA-
5. M.t-1. KluitJna,1, Bckr1optc ~schrJ-,in9 ,irr stad Got1dt1 (Gouda 18.n) 
107-10 8, 

6. J. Rijlaarsdam. 'Het Goudse On<lerwijsgezdschap. De vemicu
win& ,-.n het onderwijs in de ntgcn1icndc eeuw·. Tidi119t 30 (20 12) 

78. 
7. Croes. Het 9riidm wm .'<ltiïtman, 14. 
8. Genealogische gegevens 1c vîndcn vi:\ website Strcck,uchief 
Middon-Holland. 

tot de bekende Alkmaarse Uitgeverij Kluitman, bekend 
van kinderboeken als Pietje Bel/, De Kameleon, Dick Trom 

en Afke's Ticnro/. De andere drie kinderen waren: Alida 
Wilhelmina Char1otta Kluitman, geboren op 1 oktober 
1842. Zij trouwde op 30 december 1869 mee de hoofd
o nderwijzer Cornelis van Leeuwen en vertrok i,, 1870 
naar Bloemendaal. Haar jongere broer Paulus Kluitman 
werd op 22 september 1845 geboren en overleed al op 
17-jarige leeftijd op 6 april 1863. Ook de jongste telg in 
het gezin Kluitman, op 9 apri l 1848 geboren en naar zijn 
vader Martinus Hendrik genoemd , overleed al op 18-jarig 
leeftijd op 9 juli 1866. 

Beide echtel ieden en hun kinderen woonden jarenlang 
in de ondenvijzerswoning in de Keizerscraat. In deze wo
ning boden zij ook altijd onderd ak aan een groot aantal 
zogeheten Rijks -kwekelingen dat opgeleid werd tot on
denvijzer. Ook woonden er enkele dienstboden en zelfs 
zus Plonia vond er in 1875 een t ijdlang onderdak. Op hun 
oude dag - op 15 mei 1877' - verhuisden Klui tman en 
zijn echtgenote naar een huis aan de Wijdstraat. Nog tot 
1881 , een jaar voor zijn dood, zou hij nietemin direct eu r 
bl ijven van 'zij n' Normaalschool. Op 14 j ul i 1882 overleed 
Martinus Hendrik Kluitman, bij na 74-j aar oud. Hij werd 
begraven op de algemene begraafplaats aan d e Vorst
manstraat, waar ook zijn vrouw na haar overlijden op 28 
november 1900 zou worden bijgezet in een op stand • 
dat w il zeggen tussen Goudse hoogwaardigheidsbekle
ders - gelegen graf.• De waardering d ie Kluitman genoot 
als leraar bleek nog eens een j aar na zijn overlijden, toen 
een comi té van oud-leerlingen het initiacief nam om een 
gedenkteken voor hun leermeester op diens graf te lacen 
plaatsen. 

Een monument van dankbare leerlingen 

De plechtige onthulling van het Klui tman-monument op 
de Algemene Begraafplaats vond plaats op 15 juli 1883, 
exact een jaar na het overlijden van de schoolmeester . 
Zijn weduwe, die met haar zoon Piecer hierbij aanwe
zig was, noteerde naderhand ' voor mijn lieveling' in 
een prachtig schoolmeisjeshandschrifc in een speciaal 
schriftj e wie er bij deze gelegenheid en eerder bij de 
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Schriftje ,1an dt weduwr Kluitman, mtl ltkcnî,19 v.-m htrdrri~În!JS!llO/Jltnlc,1!,jt e,t op 11l0tipt'IJ>itr J1aa, JU>rlrtt, wt-lfich! 9etr~tnd door haar z.ur 
tckcnwwrdigc tdugcnoo: (Oprmmc Rc9ionm1l ArtJ1itf Alkm<1tu). 

begrafenis sprak en wat er gezegd werd! Namens het 
comité spraken dr, N, Maas jr,, H.C. van Staveren en C. 
Emeis J.Dzn. Zij benadrukten de bij zondere kwalitei ten 
van hun vroegere meester• die volgens deze oud•leerlin
gen vooral uitmuntte in natuurkunde, muziek en - vooral 
- tekenen. 'Nooi t heb ik op eene gewone lagere school 
zoo groepen blokken zien teekenen', zo herinnerde een 
andere leerling, ), Schippers, zich. Muziek en tekenen 
brachten er volgens hem 'gloed en leven in', Maar ook 
zijn wandelingen met leerl ingen door de oude binnen
stad van Gouda - waar iedereen 'rijk en arm, 't kleinste 
kind zoowel als de grijsaard' hem kende en groette - wa
ren onvergetelijk, Met zij n oog voor detail had hij invul
l ing gegeven aan zij n motto: 'Eenvoud is het kenmerk 

van het ware'. Ook werd hij geroemd om zijn verdraag
zaamheid. Hij heette 'godsdienstig in milden Evangeli
schen zin' te zijn, wars van alle twist. 

Na de toespraken werd overgegaan tot de onthulling 
van het monument. Dat was, volgens de beschrijving, 
een zogeheten 'piëdestal' (voetstllk), waarop een zinne
beeld van sterven en leven ce zien was, gemaakt van tcr
rracotta. Het beeldje was vervaardigd in de fabriek van 
J.C. van Stoeller in Rotterdam en geschilderd door een 
van de sprekers, Van Staveren. Op de hoeken van het pi 
cdcstal waren voorwerpen aangebracht, die achtereen
volgens de tekenkunst, en rekenkunde, de natuurkunde 
en de aardrijkskunde verbeeldden. Op de vierde hoek 
lag een opengeslagen boek, waarin als ceksc geschreven 



stond: 'Lang is de weg door de voorschriften, kort en 
levendig door voorbeelden'." Daarmee werd kernachtig 
de onderwijsfilosofie van Kluitman verwoord, die ook 
ten grondslag lag aan zijn idee om een beknopte stads• 
geschiedenis te laten drukken. 

van het monument, dat omgeven was door een fraai 
ijzeren hek, gemaakt in de ijzergieterij van de heren J. 
Enthoven en Co. In Oen Haag, werd na plaatsing een 
' folio photographic' gemaakt door de Goudse fotograaf 
J.H. Klebert." Deze werd ingelijst aangeboden aan zoon 
Pieter Kluitman, die het geschenk kon ophangen in het 
kantoor van zijn Alkmaarse uitgeverij om zo dagelijks de 
herinnering aan zijn vader levend te kunnen houden. 

In het schriftje van de weduwe Kluitman zi t een kleine 
afbeelding van het monumentje, mee op het daarover 
heen liggende vloei blaadje een eenvoudige tekening van 
een vrouw in gebed, die onmiskenbaar de trekken heeft 
van genoemde weduwe. Van het graf mee de piëdestal 
bestaat ook nog een foto, die waarschijnlijk veruit de 
oudste afbeelding is van de Algemene Begraafplaats. 
Te zien is dat net begonnen is met de aanleg van een 
nieuwe gedeelte van de dodenakker. Het kwetsbare 
aardemverken beeldje zal de storm der t ijden niet heb
ben overleefd. Tegenwoordig resteert nog de grafsteen 
van Kluicman en zijn vrouw Alida Charlotte Wuijsten, 
die waarschijnlijk is vervaardigd na haar overlijden in 
1900. 

De Goudse omgeving van Kluitman 

De voorzitter van de commissie van oud -s!Udenten 
benadrukte in zijn toespraak bij de onthulling van het 

9. RM. Archief Kluitman, Schriflje weduwe KJuitnun. 
10. Croes c . ..i ., He! gr.htim vcrn Klui:man. 18. 

11. J.H. Kichcrt heeft ook de oudst beleende fo:o's 'l:m Goud:a gc
m:ial..-t, gebundeld door Th. De Jong, Portret van Goudn. De ombtc 
foto's \ltlr! Coucfo: i 867-1882 (Gouda 1987). 
12. RAA. Archief Ktuitmart, Schrifije weduv,:e Kluilman.. 
13. J. R.ijlac1rsdam, 'Het Goudse Onderwijsg~elschap. De ,·crnicu• 
wing v;in hel onder,•,'lj~ in de negentiende eeuw' Tid în9e 30 (1012} 
)9· 

grafmonumenc, dat Kluitman ' in zijn stand en kring ge• 
woekerd heeft met de talenten hem toevertrouwd'. Zijn 
succesvolle loopbaan was het beste bewijs 'dat men ook 
in eenvoudigen stand, 011 eene hoogte kan ge11Iaatst 
worden, die door den meer aanzienlijken niet kan wor
den bereikt." Een sociale stijger dus. De schrijver van de 
Beknopte beschrijving der stad Coudo genoot als hoofd
onderwijzer inderdaad maatscha11pelijke aanzien. Jaren• 
lang maakte hij deel uit van het Gouds Onder.vijsgezel· 
schap, een soort vakvereniging voor schoolmeesters, 
waar hij samen met zijn schoolopziener en remonstrants 
predikant Dirk van Hinloopen Labberton (1800-1873) en 
collega Johannes Leonard Terwen (1813-1873) de coon 
aangaf. Labberton maakte naam met het schrijven van 
diverse pedagogische en onderwijskundige boeken, die 
in Gouda bij Van Goor werden gedrukt. Terwen, vooral 
bekend geworden als schrijver van een eveneens door 
Uitgeverij G.B. van Goor uitgegeven standaardwerk over 
het Koningrijk der Nederlanden - dat zeer populair was e,1 
is wegens de talrijke afbeeldingen van stadsgezichten -
gold als veel geleerder, maar van Kluit man worden diens 
brede vakkennis en organisatietalenc geroemd." Wij 
zien hem dan ook betrokken bij d iverse onderwijsaange
legenheden, bijvoorbeeld als lid van een gemeentelijke 

Ot1ds!t fofo uan dr A!grmrnr D,guzaj j,,faats nun de Vo,sunt1ns1,aat. 
waarop het i7uilnrnn-,·rw11m11«-11~e !t: ûe11 i.s (J882), (Fo:o Ui:gw111fj 
À1uilrncrn Dl/ Al.km<Utr). 
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sollicitatiecommissie voor de vacature Hoofdonderwij 
zer Armenschool in 1871. 

De Beknopte beschrijving bleef niet de enige pennen• 
vrucht van Kluitman. Van hem zijn van latere datum di
verse boekjes voor het onderwijs en gelegenheidswerk
jes bekend. Zo verschenen in 1864 in Schoonhoven bij de 
f irma D. Noothovcn van Goor het samen met Gijsbertus 
Sandwijk geschreven Op de kermis: een lees- en prenten 
boek voor de jeugd en in 1868 het volledig door hemzelf 
geschreven Deugd en vreugd. Geschetst in tofereelen uir 
her kinderlijk leven von de auteur. Hierin benadrukte hij 
het belang van plezier in plaats van plicht als vertrekpunt 
voor goed onderwijs." Samen met drie medeauteurs pu 
bliceerde hij in 1871 bij Noothoven van Goor in Schoon
hoven De Mensch in berrekking tot de Dieren. Schersen en 
tafereele11 voor de volksschool. Bijzonder zijn verder zijn 
Feestliederen eer herinnering aan Alkmaor's victorie, be" 
vochten van 21 Aug. tor 8 Oct 1573, die werden uitgege
ven in 1873 door zijn zoon Pieter Kluitman in Alkmaar. 
Tot slot is van hem nog een kleine liederenbundel be
kend onder de titel Wat ik zing. Zes driestemmige liederen 
voor de Nederlondsche jeugd. Zijn voorliefde voor de zang 
bleek in de jaren vijftig ook uit zijn betrokkenheid bij en
kele zangoefeningen.'' Aan het eind van zijn leven, rond 
1880, schreef hij ten slotte nog een gedicht voor een in 
Haarlem ui tgegeven boekje van de Schrijver der Lenteja• 
ren, Kootje de visschersdochrer e11 andere verhalen. 

In mei 1859 werd met vier speciaal voor de gelegen- . 
heid gecomponeerde liederen gevierd, dat Klui11nan 25 
jaar verbonden was aan de school aan de Keizerstraat, 
die inmiddels jaarlijks door maar liefst vierhonderd leer
lingen werd bezocht. Kort daarop zou de status van de 
school door de nationale overheid opgewaardeerd wor
den in het kader van de invoering van een nieuwe On

derwijswet, twee jaar eerder. In augustus 1859 werd 
namelij k per ministeriële beschikking bepaald dat de 
openbare tussenschool te Gouda aangewezen werd als 
een Rijks-Normaalschool, 'aan welke normaallessen 
zouden verbonden worden, en is aan den hoofdonder
wij zer dier school, M.H. Kluitman, eene jaarlijksche toe 
lage van f 300 toegekend; voorts zijn toelagen van f 100 
verleend aan J.L. Terwen en Dirk Ruyter, hoofdonderwij -

Portrtt zoen Pieter Kluirmcm, .stichtu va,; de Aikmnarst uHge'Jerij Kluit• 
man 

zers te Gouda, aan wie gezamenlijk met eerstgenoemde 
het theoretisch onderwijs der kweekelingen is opgedra
gen. De onderwijzer Kluitman heeft op zich genomen 
het onderwijs in de vormleer, de kennis der natuur, het 
schrijven en de pedagogiek, de onderwijzer Tel\ven dat 
in het rekenen en de onderwijzer Ruyter dat in de ge
schiedenis. Oe schoolopziener in het 7de distriet, dr. Al
bert Ludwig Gastmann," heeft welwillend de leiding der 
taal- . stijl - en leesoefeningen op zich genomen, terwijl 
het onderwijs in de aardrijkskunde is opgedragen aan 
den hulpondel\vijzer Arend Haverkamp, aan wien des
wege door den inspecteur, krachtens de magtiging van 
den Minister, eene toelage van f 100 's Jaars is verleend, 
onder voorwaarde, dat hij tevens den hoofdondel\vijzer 
Kluitman bij de praktische opleiding der kweekelingen 
zoude behulpzaam zijn'." 

Ook maatschappelijk en kerkelijk was Klui tman zeer 
actief in Gouda. Jarenlang was hij voorzitter van het 
College van Regenten van het Weeshuis." Ook was hij 
veelvuldig ouderling van de Nederlandse hervormde ge
meente en diverse keren werd hij ter classis afgevaar
digd. Gedurende een aantal jaren maakte hij daarbij deel 
uit van het classicaal bestuur. Verder v,as Kluitman be
trokken bij de Inrichting tot weri,Ig der bedelarij. Toen 
deze instelling van liefdadigheid in 1875 een kwart eeuw 
bestond, vervaardigde Kluitn,an een getekend huldeblijk 
met uitvergrootte portrene11 van de bestuursleden. 

Al met slaagde Kluitman crin een behoorlijke maat-



schappelijke positie op te bouwen, die niet alleen tot 
uitdrukking kwam in lof van zijn leerlingen en collega's 
en in nevenfuncties, maar zich ook vertaalde in mate• 
riële zin. Hij wist een behoorlijk vermogen op te bou
wen, zoals blijkt uit een referentie die zijn zoon Pieter 
meekreeg bij diens vertrek bij Uitgeverij Van Goor, waar 
hem de fijne kneepjes van het boekenvak werden bij
gebracht. van Goor wijst erop dat Pieter Kluitman een 
algemeen geachte vad<!r heeft 'die genoegzaam met t ij 
delijke middelen gezegend is, om zijnen zoon naar eisch 
te kunnen uîtrus[en, en hem zoo in staat te stellen om 
ook op financieel terrein, aan elk regtmatig verlangen 
te voldoen'. Dat de Goudse uitgever het bij het rechte 
eind had, bleek op 26 ,naar 1864, toen Martinus Hendrik 
Kluitman bij de Alkmaarse notaris H.J . de lange voor zijn 
zoon een huis kocht op de hoek van het Verdronkenoord 
en de Kapelsteeg, waar deze een boekhandel begon."' 

Rumoer over de Beknopte beschrijving 

De Beknopte beschrijving der stad Gouda van Klui tman 
verscheen in 1841 bij de toen nog j onge Goudse firma 
G.B. van Goor. liet bedrijf werd in 1839 gesticht door 
Gerrit Benj amin van Goor, die voor zijn fonds dankbaar 
gebruik maakte van kopij d ie hem werd aangereikt door 
auteurs uit Gouda en omgeving, in het bijzonder schrij

vers die werkzaam waren in het onderwijs. Genoemd 
werden al Terwen en Van Hinloopen Labberton. Dat ook 
Klu itman aanklopte bij de aan de Kleiweg gevestigde uit• 
geverij, mag dan ook geen verwondering wekken. Overi• 
gens zou Van Goor zich ook steeds meer specialiseren in 
het uitgeven van kinderboeken, waarmee het bedrijf een 

14. Crocs c.a .. Her 9d1eim va11 Kl1tilm:1n, 1S•l6, 
15. RijL1.1rsdam. 'Hel Goudse Onderwijsgezelschap', 83. 
16. Zie over hem NNHW 3 (194) 430-431. 
17. Verslag vnn den slnal der Hoo9e~ Middelbare en l..Qgert Sc:holt11 irt 
hel Kot1in9rijk ,!r• Ncdtrfomirn over 18sg•J86o {Dcn H:a;ig 1860) 11]• 
u8. 
18. Crocs c . .i .• Het 9el1eim wrn Kluitm1w, 18. 
19. C rocs c.;1., H et 9e'1eim van Klui1111(1t1, 22°23. 
10, Croes c.a.., Hel grla'lm van Klui:mnn, 20. 

van de belangrijkste concurrenten werd van de uitgeverij 
van Kluitmans zoon Pieter in Alkmaar.•• 

Het boekje van Kluitman over Gouda verscheen in een 
klein octavo-formaat, met een eenvoudige kartonnen 
band. Omrand met een rood-blauw ornament is op de 
omslag alleen de titel van het werk te lezen in rode en 
blauwe letters. Onderaan is de plaats van uitgave (Gou· 
da) en de naam van de uitgever te lezen. Op het achter
platten van het boekje is in het klein met rode inkt het 
stadswapen van Gouda aangebracht. Hee binnenwerk is 
al even sober en telt slechts 111 pagina's. Het werkje is 
onderverdeeld in zes afdelingen en kent een hoge info, . 
matied ichtheid. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

1. Ligging, sluizen, grachten, tij d van bouwing, 
naamsoorsprong, wapen der stad enz 

Opmerkelijk in dit eerste hoofdstuk is de informatie die 
Kluitman geeft over het aa,n ien van de stad, op het mo
ment dat de stad volop bezig was zich te ontdoen van 
zijn muren en poorten: 'De stad is sedert weinige j aren 
grootendeels omzoomd met smaakvol aangelegd plant· 
soen, dat bekoorlijke wandelplaatsen oplevert' . Geen 
woord van spijt over de verdenen ommuring komt uit 
zij,1 pen. In plaats daarvan bejubelt hij de nieuw ontstane 
ruimte en de 'recreatiemogelijkheden' d ie dat biedt. 

2. Iets van de vroegste lotgevallen der stad 
In dit hoofdstuk komen in het kort de vroegste Heren 
van der Goude aan bod, de bebouwingsgeschiedenis 
en stadsbranden. Opvallend daarbij is de aandacht die 
Klui tman, als onderwijzer een begenadigd verteller, be· 
sceedt aan het bijgeloof en de praatjes d ie in Gouda de 
ronde deden over de oorzaken van de branden, waarbij 
beweerd werd 'da.c er op de kerk vuurballen, vuurvoge• 
len, en zoo voorts gevallen waren'. Dergelijke verhalen 
schrijft hij toe aan de ongeletterdheid van het meeste in
woners in de Middeleeuwen en hun onvermogen natuur· 
verschijnselen als vallende sterren te verklaren. Trotst 
meldt hij dat dit ,1u wel anders is, omdat de kinderen op 
de scholen al jong worden ingelicht over de oorzaak van 
dit soort 'vurige luchtverschijnselen' . 
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3. Vroegere handel, bedrijf, zeden en gewoonten der 
inwoners van Gouda 

Interessant in dit hoofdstuk zij n vooral de passages over 
zeden en gewoonten, taal, kleding en voedsel van de 
Gouwenaars. Zo roemt hij de 'deftige eenvoudigheid' 
van vooraanstaande burgers in de vijftiende en zestien
de eeuw. Zij maakten geen aanspraak op hun titels en 
werden door de inwoners ook niet met hun titel aange 
sproken. De inwoners zouden zich verder onderscheiden 
door een 'ongekunstelde levenswijze'. Kluitman beweert 
zelfs dat pas in 1610 een burgemeestersvrouw voor het 
eerst de naam 'jufvrouw' voerde. Wat betreft eten en 
drinken meldt hij dat men in die dagen vooral bier dronk 
en vis bij het ontbijt gegeten werd. 

4. Verdere geschiedenissen der stad 
In dit hoofdstuk verhaalt Kluitman van de Hoekse en Ka
beljauwse twisten. 111 dat kader doet hij ook de herkomst 
van de scheldnaam 'Goudsche Gapers' uit de doeken, 
die door hem toegeschreven wordt aan 'de groote, wij d
gapende koppen der kabelj aauwen'. Bij het verklaren 
van merkwaardige Goudse namen gaat hij zelfs zover om 
de namen van sommige Goudse families ter herleiden tot 
hun gedrag tegenover de Spanjaarden in de Tachtigja
rige Oorlog, zoals 'Spring in 't Veld' en 'Straf in ' t veld . 
Deze roemruchte periode wordt door Klu itman overi
gens in geuren en kleuren uit de doeken gedaan in zijn 
boekje, inclusief de twee tragisch mislukte 'pogingen 
van de raad', uitgevoerd door teleurgestelde burgers die 
de Stad weer onder het gezag van de koning van Spanje 
wilden terugbrengen. Ook de lotgevallen van de stad in 
het rampjaar 1672 krijgen ruim aandacht . 

5. Beroemde geleerde mannen 
Opvallend in di t hoofdstuk is de plek die Leonard Ven
roij, een nu vergeten kunstenaar, krijgt in de gebruikelij
ke galerij van vooraanstaande Gouwenaars. Daarbij ver
haalt hij van een voorval dat deze begenadigd tekenaar 
aanwezig was bij een maaltijd ter ere van een bezoek dat 
schout-bij-nacht Zoutman aan Gouda bracht. Hij nam 
de gelaatstrekken van de zeeheld zo nauwkeurig moge-
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lijk in zich op en vervaardigde thuisgekomen een scherp 
gelijkend portret van de man. Toen hij d it een dag later 
aan Zoutman aanbood, was deze er zo verguld mee, dat 
hij hem een fraaie rotting met een gouden knop schonk, 
d ie hij in de hand hield t ijdens het zeegevecht met de 
Engelsen. Vcnroij droeg deze rotti11g de resr van zijn Ie• 
ven b ij zich 101 zijn overlij den re Gouda op 29 mei 1808. 
Dar zeehelden in deze tijd in hoge achting stonden, blij kt 
ook uit de aandacht die Kluitma11 verder besteedt aan 
hun rouwborden in de Sint-Jan, waar in die dagen ook 
110g dikwijls een zwaard en schede van de zeeman aan de 
muur hing. Ook beschrijft hij de ontroering bij Zoutman, 
toen deze een orgelconcert bijwoonde van de 4 uitrnun
tende organist Hcss'. 11 

6. Bevolking en tegenwoordige hoofdbestaan der in
woners, liefdad ige inrigtingen enz. 

In het laatste hoofdstuk begint Klui tman mer het schet · 
sen van een posi tief beeld van de Goudse economie 
in zij n dagen. De zware crisis waarin de stad la11ge tijd 
verkeerde was volgens hem voorbij. Dan schetst hij in 
detail de voornaamste neringen: pijpmakers, potten
bakkerijen, baanderijen (touwproductie) en de j aar- en 
weekmarkten . Daarna volgt een beschrijving van de 
voornaamste gebouwen in de stad en de instellingen van 
liefdadigheid. Af en toe voegt hij bijzonderheden toe die 
gebaseerd zij11 op eigen waarneming of informatie van 
vrienden. Zo meldt hij dat in 1808 het laatste restant van 
het Goudse kasteel, de zogeheten Arkelsche tore11, werd 
afgebroken nadat deze voor 360 gulde11 was verkochc aa11 
Pieter Schouten van Moordrechc. Heel bijzonder is zijn 
vermelding van de grafsteen van Dirck Volkemz Coorn 
hert in de Sint -Jan. De vraag wanneer de oorspronkelijke 
steen met inscriptie werd vervangen door een nieuwe 
steen (inclusief een foute sterfdatum en vergissing in 
het gedicht, P.A.), is namelijk te beancwoorden dank
zij Kluitman. Hij vermeldt namelijk dat het 'vernieuwde 
opschrift ' enkele jaren eerder, in 1835, is aangebracht. 
Kluitman zou Klu itman niet zijn als hij in di t hoofdstuk 
geen aandacht besteed zou hebben aan het onderwijs in 
Gouda, inclusief de situatie i 11 zijn eigen t ij d. Trots kon 

hij daarbij melden dat inmiddels maar l iefst 1700 leerlin
gen onderwijs ge11oten ' hetwelk voor eene fobriekstad 
als deze een vrij groot getal mag heecen'. 

Kritische recensie 

Nog in het j aar van verschijning plaatste het Algemeen 
Lerrerlievend Moondschrifr een recensie die niet bepaald 
vleiend was voor Kluitman." Het is onduidelijk waarom 
de recensent, die zich verschuilt achter de initialen G.L. .. 
.R., zo fel van leer trekt tegen het toch niet al te preten 
t ieuze boekje van de Goudse onderwijzer. Het lijkt erop 
dat hij vooral een aversie koestert tegen de stad Gouda 
en over de rug van de arme schoo lmeester een rekening 
wil vereffenen. Hij richt zijn pij len eerst en vooral op 
degenen die Kluitman van advies hebben gediend. Het 
brengt hem aan het begin al tot een omineuze retorische 
vraag: 'Of goede vrienden wel altijd bekwame vrienden 
zij n, zal later blijken'. Dat het eerste hoofdstuk opper
vlakkig is geschreven en enkele foutjes bevat is nog daar 
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aan toe, maar kwalijker is volgens de recensent dat de 
schrijver last heef t van vooringenomenheid. Het gebrek 
aan objectiviteit blijkt volgens hem overduidelijk als hij 
de schone natuur en frisse lucht in Gouda roemt, 'want 
de omtrek is moerassig en volstrekt niet fraai ce noe
men'. En fris is het er ook al niet, aangezien het gracht• 
water' alle uitwerpselen eener bevolking van ruim 14.000 
ligchamen, het afval van keuken en kelder, slagterijen, 
looijerijen enz' bevat. 

Vreemd is ook het verwijt aan het adres van Kluitman 
dat hij de eerdergenoemde afbraak van de laatste toren 
van het Goudse kasteel vermeldt, want volgens de re 
censent had di t feit als zijnde te onbelangrijk niet be
schreven behoren te worden. Verder vindt hij het voor• 
beeld van een boer d ie voor een premie van 6 gulden een 
Spanjaard heeft onthoofd niet geschikt 0111 aan de jeugd 
te presenteren als voorbeeld van heldenmoed. En dat 
Klui tman de zeeheld Zoutman abusievelijk in Gouda ge
boren laat zijn, in plaats van in Reeuwijk of Sluipwijk, is 
voor hem al even onvergeeflijk. Verder mist hij de naam 
van de arts Bleuland in het lijstje beroemde Gouwenaars 
en heeft Kluitman ook verzuimd aandacht te schenken 
aan de stadsboekerij of Librije. Als laatste in dit rijtj e - en 
als een ander voorbeeld van Kluitmans vooringenomen
heid - wijst de recensent erop dat het ' Katharina zie
kenhuis' (Catharina Gasthuis) de toegezwaaide lof abso
luut niet toekomt; hij heeft met eigen ogen vastgesteld 
dat ziekenzalen stenen vloeren hebben en dat er gaten 
voor kachelpijpen zijn, in plaats van stookplaatsen. Al 
met al is deze stadsgeschiedenis daarom volgens R.L. 
zeer gebrekkig uitgevallen. Hij moet vaststellen dat de 
zogenaamde adviezen van vrienden Kluitman niet echt 
hebben geholpen. 'Schoenmaker houd je bij je leest' , zo 
luidt daarom zijn advies aan het slot van de recensie. De 
identiteit van deze kri tische recensent is niet bekend. 
Gelet op de detailkritiek over Goudse aangelegenheden 
die hij zijn lezers voorschotelt, lijkt het niet te gewaagd 
te veronderstellen dat hij uit de stad zelf of de nabije 
omgeving afkomstig was. 

De boekbespreking moet menig wenkbrauw in Gouda 
hebben doen fronsen. Een reactie kon niet uitblijven, 
maar kwam niet van de auteur. Het was de heer Marti· 

nus Brinkman die in de pen klom en al in oktober 1841 
de redactie van het Algemeen Lecterlievend Maandschrift 
een zogeheten antikritiek ter plaatsing aanbood. Zij gaf 
aan plaatsing niet te kunnen weigeren, met het oog op 
de onpartijdigheid die van haar gevraagd mocht wor
den." De schrijver van deze antikritiek werd op 1 juni 
1808 in Gouda geboren als zoon van Nicolaas Brinkman 
en l-leiltje Buyteweg. Hij bleef ongehuwd en verd iende 
zijn brood als boekdrukker in het bedrijf van zijn vader 
aan de Oosthaven 75. Zijn broer Adrianus stapte ook in 
het bedrij f e n zou vanaf 1862 de Goudsche Courant gaan 

drukken. 
Martinus Brinkman kiest een prachtige ironische stijl 

om de anonieme schrijver van de retensic op zijn num· 
mer te zetten: ' Ik bedoel hiermee volstrekt niet, om 
de wetenschappelijke kennis, welke die Recensent van 
Gouda en deszelfs inwoners bezit, te willen verrijken; Oh 
neen, dit zoude, om mij ook eens van een spreekwoord 
te bed ienen - evenals hij die zo bijzonder geestig weet 
te gebruiken - 'den moriaan gewasschen zijn' . Want d ie 
heeren hebben, bij al hunne wijsheid toch veelal dit ge
brek, van zich in te beelden, dat zij alleen de erfgenamen 
zijn, den lantaren va,1 dien vermaarden Griek der Oud
heid, waardoor zij all een het ware van het valsche kun
nen onderscheiden, zoodat zij zelfs geen goede en kun
dige vrienden nodig hebben, om hen hunne verkeerde 
gezigtspunten aan te wijzen' . 

Brinkman wil vooral het negatieve beeld dat in de re 
censie wordt geschetst van Gouda bijstellen. Dat hij ook 
vooringenomen is, geeft hij meteen ruiterl ijk toe. ' Ik wil 
niet ontveinzen, dat vooringenomenheid met mijne ge
boorteplaats hiertoe enigszins mijne pen bestuurt (he, 
dat 's aardig, zal de Recensent wel zeggen, ook al voor
ingenomen met dat moerassige Ter Gou)'. Maar evidente 
onwaarheden moeren volgens hem echt bestreden wor
den. Dat Gouda zeker geen onaangenaam oord is moge 

23. M. Brink.man, 'Iets over Gouda. J.e::.'?.elfä oms1rcken en l:>ewo 
nc:rs', Alg,·mrrn ltllrrlin1rnd MtrnndM.i1rifl 15 (18-,1) nt•n9 
24, D. vaa Hoogstraten. Hel c,oor Ar_qem"ln Historisch, Gco9mpf1 i1ch 
c,1 Oo1dttlhmdig \Voordcobotk {AmS'lord:im, ·s-Gr.1vcnh;agc. U trcd1l 

172\•\)3}). 



volgens hem wel blijken uit het feit dat er zelden er een 
j aar voorbijgaat zonder dat er een voorname familie naar 
Gouda verhuist. Hij roept het Algemeen Woordenboek 
van Hoogstraten" te hulp om aan te tonen dat Gouda 
omringd wordt door zeer vruchtbaar land. In het bijzon
der wijst hij op Korte Akkeren, in de volksmond Kortak
ken genoemd, dat zeer vruchtbaar is. Wandelingen daar 
zijn dan ook zeer geliefd: 'een Korcakje rondwandelen' is 
volgens Brinkman een begrip in Gouda. 

' Hoogwijze Recensent! In welk blad misdruk hebt gij 
dan wel die jammerlijke beschrijving van Gouda gevo,1-
den?', zo vraagt Brinkman zich af. Hij veronderstelt dat 
de man de stad blijkbaar nooit met eigen ogen heeft 
aanschouwd. Dan had hij gezien dat hier ergens op een 
bordje staat te lezen: 'Goudaas Burgers die uw wal
len als een schoone cuin aanschouwd'. Terecht volgens 
hem, want het stadsbestuur verdient alle lof voor de 
aanleg van 'behoorlijke wandeldreven, met biggelzand 
bestrooid'. Ook de kritiek op het vervuilde water in de 
stad is onterecht. Recensent weet blijkbaar dan niet 
dat Gouda tweemaal per dag hoog water kent, dat zich 
door alle grachten verspreidt dankzij de getijdewerking 
via de Hollandse IJssel. Daarnaast worden filtreermachi
nes gebruikt, hebben vele huizen vergaarputten voor de 
uitwerpselen, liggen bijna alle huizen voor en achter aan 

Dt Keiurstraat in ?90.1. Hitr stond dt school 111111 mm !i:r Kluihr1<111 (s1,11Mi 

water, waar schuiten zorgen voor afvoer; elders zijn er 
koke~ onder de grond; overig afval van slachterijen en 
looierijen wordt met karren opgehaald. Dat verklaart 
waarom meermaals al is erkend 'dat Gouda een van de 
schoonste plaatsje uit Holland is en hare bewoners zin
delijk zij n' . Brinkman kan daarom alleen maar eindigen 
met de wens dat de recensent 'Nog een maal overtuigd 
moge worden, dat het verkeerd is, te oordele11 over za
ken, waarvan men de juiste kennis niet bezit'. 

Waarde 

De Bcknopce beschrijving der scod Coudo van meester 
Kluitman deed bij haar verschijning in 1841 dus nogal wat 
stof opwaaien. Of dit een negatief effect heeft gehad op 
de populariteit van het werkje is moeilijk na te gaan. De 
firma Van Goor heeft wel haar best gedaan om bekend· 
heid aan het boekje te geven. Tot een herdruk is het 
echter nooit gekomen. Het boekje is tegenwoordig dan 
ook vrij zeldzaam, wat zorgt voor een behoorl ijk hoge 
antiquarische waarde. Als er een exemplaar opduikt in 
de boekhandel, dan wordt er al snel 200-250 euro voor 
gevraagd. Met name de twee toegevoegde kaartjes zij n 
zeer attractief en bepalen mede de waarde. 
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100 Jaar 
Eerste Wereldoorlog .~ 

Ronnld unn der Wal 

Begin augustus is het honderd jaar geleden dat de Eer
ste wereldoorlog begon. De oorlog zou het wereldbeeld 
drastisch veranderen. Nederland slaagde er in zijn neu
cralîceit te behouden. Niettemin vroeg dit enorme în
spanningen van de bevolking. Op 31 juli 1914, toen de 
dreiging nabij kwam, werd het leger gemobiliseerd Ge
durende alle vier de oorlogsjaren stond het paraat aan 
de grenzen, aan de kust, in de forten van de Stelling 
Amsterdam en van de Hollandse Waterlinie . De (dien.st
plichtige) brachten de tijd door met oefeningen en met 
onderhoud en herstelwerkzaamheden. 

Voor velen was het de periode van het lange wachten. 
Er viel immers geen eer te behalen aan het front. Er kon
de,1 onderscheidingen worden uitgereikt voor helden
moed. Slechts een aantal malen kwam het leger in actie: 
bij de opvang van de enorme stroom Belgische vluchte
lingen in 1914 en tijdens de watersnood in Noord Holland 
en Utrecht in 1916. voor het overige moest men de tijd 
doods-laan in kille en vochtige kazernes en forten. Het 
was geen pretje. 

In het familiealbum van de Gouwenaar Cor Luij nenburg 
troffen wij een aantal foto's aan. Deze zijn gemaakt in de 
omgeving van Utrecht waar hij was gelegerd. Een aan
tal van d eze foto's zijn als briefkaarten afgedrukt en dan 
naar het thuisfront gestuurd. 

Wie meer wil weten over deze periode in de Neder
landse geschiedenis verwijzen wij naar de studie P. Moe
yes, Buiten schor. Nederland tijdens de Eerste Wereldoor

log 1914 - 1918, verschenen bij de Arbeiderspers. 
0e auteur houdt op 13 oktober een lezing in zaal Co11cor
dia (zie de agenda achterin dit blad) 

Moàilisa1ie (fo!o's co1kch'e auteur) 

Wie wil weten hoc Gouda de Eerste Wereldoorlog 
doorstond verwijzen wij naarTidingc nummer 1 van 2013 
waarin een tweetal artikelen zijn opgenomen: 
R. van der Wal, Honger en kou. Gouda in de Eerste we
reldoorlog & H. Hermsen Vluchtoord Gouda. Rumoer in 
de Staten Generaal over opvang van Belgische vluchte
l ingen. 



Dag van de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis 

Op zaterdag 11 oktober 2014 viert de Vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis haar vijfde lustrum met 
een boeiend programma in de stad waar zij is opgericht. 
De vereniging werd in 1989 opgericht. Historische Ver
eniging Die Goude trad toen min of meer als kraamvrouw 
door de eerste 0,1g van de Nederlandse Kerkgeschiede 
nis mede te organiseren en de eerste bijdragen mogelijk 
te maken. Deze verscheen onder de titel In en om de 
Sint-Jan (Die Goude bijdragen nr. 21). De Dag in de Sint• 
Jan op 22 april werd destijds door 220 kerkhistorici en 
geïnteresseerden bezocht 

Het thema is van de Dag van de Nederlandse Kerkge
schiedenis op 11 oktober a.s. is Van de grote naar de 
kleine Sint-Jan. Vijfentwintig jaar kerkgeschiedenis in 
Nederland en Gouda. Op het programma staan twee 
inleidingen. Prof. dr. Willem Frijhoff, emeritus hoogle
raar Nieuwe Geschiedenis aan de Vrije Universi teit, zal 
een lezing houden ·onder de ti tel ' Lang leve de kerkge
schiedenis!?' . Met uitroepteken én vraagteken. Daarna 
spreekt Gouwenaar dr. Paul Abels, een van de oprichters 
van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
en (eind)redacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis en Tidinge van d ie Goude, over de reli
giegeschiede11is van Gouda in relatie tot de Nederlandse 
kerkgeschiedenis. 
Na deze inleidingen kan iedereen op eigen gelegenheid 
de lunch gebruiken en daarna zijn onder deskundige lei
ding een kerkhistorische wandeling door de stad Gouda 
maken, waarbij gekozen kan worden voor verschillende 
chema's. 

7.Jjoanziciil Sl j nnskt rk (foto: Cornelis de Kriztr: Empire imagir.g) 

Locatie: Oud-katholieke kerk H. Johannes de Doper, 
Hoge Gouwe 107, Gouda 
Aanmelding: aan deelname van deze dag zijn geen kos
ten verbonden. Om aan de bijeenkomst deel te nemen 
wordt u vriendelijk verzocht om u vóór 1 oktober 2014 

aan te melden bij de secretaris van de vereniging: drs. 
Christiaan Ravensbergen (kerkgeschiedenis@gmail.com 
of 0 20-4 234482). 
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De opzichter van de Waterstaat 
HET WEL EN WEE VAN DE HEER J . H. VAN ECHTEN 

Erik Kooislra 
104 

'<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 

Lo9e Gouwe 98-zoo 

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. 
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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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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. 

Literatuur 
Sprokholt H.J., C. Akkerman, M. van Dasselaar (red.), 
Hee kasreel van Gouda, Gouda St SPOOR 1993, Eburon 
Delf t. 

Gouw J.L. van der {red), Honderd joar Provinciole Wocer
srooc in Zuid-Holland 1875-1975: enige opstellen over de 
geschiedenis, Den Haag 1972. 
Groningen C.L. van, De krimpenenvaord, wM v,DBNL. 
www.gemaalhaastrecht.nl 111 -~ 
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MUSEUMSTUK 

Ecce homo; zie de mens* 

lmclda uan der Linden 

Een rondreizende expositie met 100 etsen 
van Rembrandt van Rijn is neergestreken 
in Museum Gouda. Rembrandt zal zich in 
zijn graf hebben omgedraaid! Als er een stad 
is waar hij niet wil zijn is het Gouda. Rem
brandt en Gouda zijn echter onlosmakelijk 
met elkaar verbonden door Geertje Dircx, de 
vrouw die hij in 1650 onrechtmatig heeft la
ten opnemen in het Goudse tuchthuis. Deze 
affaire lijkt een incident, maar omdat de 
kunstenaarsloopbaan van Rembrandt door 
de relatie met Geertje Dircx onder grote 
druk is komen te staan, is het toch meer dan 
dat. Het geeft ons een beeld van Rembrandt 
als mens van vlees en bloed naast dat van 
onaantastbaar icoon. 

Rembrandt was een onconventionele man met een com
plex karakter en dat vond zij n weerslag in het persoon· 
l ijke en sociale leven. Zijn artistieke bestaan betekende 
all es voor hem. De omgeving was daaraan ondergeschikt 
en ook zijn vrouw moest ten dienste staan van zijn kunst. 

* Déze woorden sprak Pontius Pilatus loci:1 hij Jet.us na de geseling. 
met de doorncn.lvoon, sp0tzn.i.ntcl en koninklijke auribu1cn :):in 
he1 joodse volk 1oonde (Joh.irmes 19:s~ "'Eccc homo"" is een bep,rîp 
geworden în d-e kunstgeschiedenis voor d it thcm;i;. Ook enkele cl4 

sen ._,an Rembrandt l:,teo dc-xc voorstcUmg z.ie:n. 

Het optreden van Saskia en Hendrickje als model op vele 
van zij doeken is daar een bewijs van. De drie vrouwen 
die Rembrandt heeft gehad markeren ieder een aparte 
periode in zijn loopbaan. Rembrandt lijkt zich bij de keu 
ze van zijn partners te hebben laten leiden door een mix 
van uiteenlopende emoties en praktische overwegingen. 

Rembrandt hield oprecht van zijn eerste vrouw Saskia 

Het Goudsr. 11,chthuis wo.s !JWdtigd in ltr.t gtbOll'J' \!an het voormarigt 
Sint• Cathorinnkloo,Mtt, Htt storid op de p1ek waar nu de ëmst Casi
mirsd1ool slaat, aan de c,ornewcg. 

.l 



Hrndrid:je S1ojfds 

Uylenburgh (1612-1642) een Friese burgemees1ersdoch · 
ter. Maar het was een welkome bijkomstigheid dat hij 
via haar toegang kreeg tot de Amsterdamse elite, een 
stand waar hij als molenaarszoon en schilder niet toe 
behoorde. Zijn carrière heeft door de verbintenis met 
Saskia, tOI aan haar vroege dood in 1642, een enorme 
vlucht genomen. 

Hendrickje Stoffels 

Daarna kwam Geertje Di rcx (ca 1610 -1656) in zijn leven; 
een eenvoudige, ongelenerde weduwe uit Edam. Zij 
kwam in dienst als huishoudster en kindermeisje, maar 
na verloop van tijd is Rembrandt een verhouding met 
haar begonnen. In de kringen waar Rembrandt zich be• 
woog, het Anmerdamse patriciaat, was dat volstrekt on • 
acceptabel. Hij verloor binnen een paar jaar zijn belang 
rijkste opdrachtgevers. In plaats van zich aan te passen 
en daarmee zijn reputat ie te redden, bleer hij zij n eigen 
weg gaan. Rembrandt waardeerde Geertje wel, dat is be
wezen door de cadeaus die hij haar schonk, juwelen die 
toebehoord hadden aan Saskia, maar hij hield niet van 
haar. En toen, in 1649, Re,nbrandt zat inmiddels i11 grote 

financiële problemen en zijn opdrachten liepen alsmaar 
terug, ontmoet te hij He,1dl'ickje Stoffels. Hendrickje 
(1626-1663)was een meisje van eenvoudige komaf (hij 
maakte geen enkele kans meer in hogere kringen) maar 
met een onweerstaanbare uitstraling. Daarbij was ze bij
dehand, praktisch en ondernemend. Zo'n vrouw had hij 
juist nu hard nodig. Hij zetce Geertje Dirxc zonder enige 
scrupules aan de kant. En daarmee begon ook het drama 
dat leidde naar Gouda. 

Als Hollandse vrouw die gewend was voor zichzelf op 
te komen, liet Geertj e Dircx zich niet zondermeer afsche• 
pen. 'Haar waren huwelijksbeloften gedaan door Rem• 
brandt' en dat moest volgens de geldende maatschap
pelijke regels omgezet worden in een daad (trouwen) of 
gecompenseerd worden door middel van alimentatie. 
Toen hun zaak, voorgelegd aan de Amsterdamse 'hu· 
welijkskrakeelkamer' niet tot overeenstemming leidde, 
bleef Geertj e aandringen op meer alimentatie om niet 
in armoede haar verdere dagen te moeten slijten. Rem 
brandt besloot toen zelf een oplossing te forceren en 
daarmee hebben wij hem leren kennen als een min or 
meer gewetenloze manipulator. 

Cu,'.,je Dirxc irt dr ctf irl Gouda (Faio: Hemtr11 Bt1u1man) 
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Zijn plan bestond eruit Geertje in een tuchthuis te la
ten opnemen. Om een veroordeling rond te krijgen had 
hij bewij zen en getuigen nodig. Langs slinkse wegen 
heeft Rembrandt daarvoor meerdere mensen gebruikt, 
waaronder haar broer. De wanhoop nabij was Geertje in 
die periode meerdere keren in woede uitgebarsten en 
had in het openbaar beschuldigingen en verwensingen 
aan het adres van Rembrandt geuit . Die momenten van 
zwakte werden aangegrepen om vast te laten stelle,1 dat 
'Geertje zich niet netjes heeft gedragen en een gevaar 
betekent voor de deugdzame samenleving'. En zo be
reikte Rembrandt zijn doel. Hij regelde en betaalde voor 
Geertje een plaats in het tuchthuis in Gouda., ver weg van 
hem, zijn werk en geliefde. 

Toen Rembrandt echter de vijf j aar tuchthuis in 1655 
wilde laten verlengen tot twaalf jaar en daarvoor 'steun' 
ging zoeken in Edam, keerde het t ij voor Geertje. Haar 
vroegere vriendinnen waren zeer verontwaardigd over 
wat er was gebeurd en hoe 'die Rembrandt' zich gedroeg 
in Edam. Zij zijn vervolgens, tot grote woede van Rem
brandt, naar Gouda gereisd en hebben de Goudse vroed · 
schap ervan weten te overtuigen dat Geertje onterecht in 
het tuchthuis zat. Helaas voor haar en gelukkig voor hem 
overleed zij binnen een jaar na haar vrijlating en kwam er 
een eind aan een langdurige en onverkwikkelijke zaak die 
een eeuwige smet werpt op het blazoen van Rembrandt 
van Rijn. 

En de rol van Gouda? De sradsbesruurders hebben 
Geertje in 1655 ontslag verleend uit het tuchthuis en 
daarmee een gerechtelijke dwaling ongedaan gemaakt. 
Niets dan lof dus. 

Bronnen: 
Driessen, Chr. Rembrandts vrouwen. Amsterdam, Bert 
Bakker, 2012. 
Groene Hart archieven: 
www.groenehartarchieven.nl/ thcma s/ personen -en -
families/ rembrand t, -geertje-en -gouda 
http:// resources.huygens .knaw .nl/vrouwenlexicon/ 
lemmaia/data/Dircks [13/01/2014) 
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Getrtje Oirxr. 

De tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit is te zien 
in Museum Couda van ,juli tot 15 oktober 2014 
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Agenda 

LEZIN(ïEN VAN DIE GOUDE 

8 september Open Monumentendag 
Onderwerp wordt in de nieuwsbrief bekend gemaakt. 

13 oktober Paul Moeyes 
Vluchtelingenopvang Eerste Wereldoorlog 

24 november Diana de Wild 
Peutinger kaart 

De lezingen vinden plaats in het gebouw Concordia aan de 
Wcsthaven 27 en beginnen om 20.00 uur. 

N U V ERKRIJGBAAR 

Ocel 4 van het Straatnamcnboek 'Stad van de Gouwenaars' 
over de wijken Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle. 
Prijs zo euro voor leden en 25 euro voor niet-leden. 

Verkrijgbaar op zaterdag vanaf 
11:00 uur in het stadhuis bij de 
stand van Die Goude. 
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