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Van de redactie

Paul van Horssen

Paul Abels geeft op zijn website (www.paulabels.nl) een 
overzicht van wat er in 2018 zoal gebeurd is op historisch 
gebied in Gouda met als hoogtepunt de ontdekking van 
een onbekende kaart van Gouda.

Via de Nieuwsbrief en de pers bent u vast wel op de 
hoogte van die ontdekking door Henkjan Sprokholt. In 
dit nummer licht hij al een beetje toe wat er zo bijzonder 
aan is. In het tweede nummer van de Tidinge van dit jaar 
zal hij uitgebreider over de kaart aan het woord komen.

Koen Goudriaan vervolgt zijn onderzoek naar de rela-
tie tussen Gouda en Erasmus. Is die relatie nu werkelijk 
zo sterk als in de beeldvorming soms naar voren komt?

Iedereen kent wel het schip van het Goudse Zee-
kadetkorps als hij langs de Nieuwe Gouwe rijdt. Hoe 
komt Gouda aan dat Zeekadetkorps? Waar kwam het 
idee vandaan om na de Tweede Wereldoorlog een Zee-
kadetkorps op te richten? Floribert Baudet doet het uit 
de doeken naar aanleiding van het zeventigjarig bestaan 
deze maand van het korps.

In het voorjaar van 2018 voorjaar begon voor de eer-
ste keer de zesdaagse cursus ‘Wonen in een historisch 
pand’. De cursus is ontwikkeld door de Historische Ver-
eniging Die Goude, de Archeologische Vereniging Golda 
en Streekarchief Midden-Holland. We hebben de deel-
nemers gevraagd de uitkomst van hun onderzoek op 
 papier te zetten en te publiceren in de Tidinge.

Arnout Menkveld pakte de handschoen op en doet in 
dit nummer verslag van zijn onderzoek naar zijn huis in 
de Tuinstraat.

Het Gouwe Verhaal is dit een keer een interview door 
Gert Jan Jansen met Stien Kwinkelenberg. Zij is opge-
groeid in de ‘rode familie’ die je kunt terugvinden in 
organisaties als, zoals zij zegt, ‘Partij van de Arbeid, de 
vakbond, het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de 
ajc of het Humanistisch Verbond’.

Al met al een gevarieerd nummer en naar onze mening 
een goede start van 2019.

Kaart van Gouda (Rijksmuseum Amsterdam RP-T-AO-10-52,6)
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Een nieuwe kaart van Gouda
Henkjan Sprokholt



5

Ti
di

ng
e 

20
19

Archiefbestanden worden in toenemende mate gedigi-
taliseerd en online gezet. Het loont daarom de moeite 
met enige regelmaat te snuffelen in nationale, provin-
ciale en andere archiefbestanden. Dan kun je soms voor 
grote verrassingen komen te staan. Dat overkwam mij 
op 12 december 2018. Ik had net iets opgezocht in het 
Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum en gewoonte-
getrouw ook even de zoekterm ‘Gouda’ opgegeven. Hele 
reeksen bekende plaatjes kwamen voorbij en af en toe 
iets nieuws. Maar dit keer zat er ook iets spectaculairs 
tussen, al duurde het even voor ik me dat realiseerde. 
In eerste instantie dacht ik namelijk dat de kaart een 
kwartslag gedraaid was. Maar het bleek een onbekende 
kaart van Gouda te zijn die niet op het noorden, maar 
op het oosten georiënteerd is. Toen zag ik ook dat het 
geen drukwerk was, maar een tekening in inkt, een zo-
genaamde manuscriptkaart. En nog een figuratieve ook. 
Dat wil zeggen dat alle bebouwing is getekend. 

Volgens de documentatie van het Rijksmuseum is het 
werk anoniem en te dateren tussen 1650 en 1750. Dat 
laatste klopt echter niet. De Waag en het Weeshuis staan 
er nog niet en het Catharinagasthuis heeft zijn oude ge-
vel nog, dus de kaart is ouder. Veel ouder zelfs, want ook 
de Havensluis (1615) ontbreekt. Als we nog iets nauw-
keuriger kijken, zien we dat het Bloemendaalse Verlaat 
(1608) er al wel op staat, maar het Lazaruspoortje (1609) 
aan het Nonnenwater nog niet. Ook de toren van de kerk 
is nog niet verhoogd (1606-1610). Dan komen we qua 
datering voorlopig dus ergens tussen 1608 en 1610 uit. 
Nadere studie moet meer duidelijkheid geven. Ook over 
wie de maker is. Voorlopig denk ik aan de Goudse land-
meter Hendrik Cornelisz Vosch. Die was in deze periode 
werkzaam in de stad. Maar de kaart roept nog veel meer 
vragen op, waarop ik een antwoord ga proberen te vin-
den. Voorlopig maakt de kaart één ding al wel duidelijk: 
dat heel veel details die we op andere kaarten zien, zoals 
die van Braun en Hogenberg (1585), Visscher (1612) en 
Blaeu (1649), ook op deze kaart te zien zijn. In het mei-
nummer van de Tidinge zal van mijn hand een uitgebrei-
der artikel over deze kaart verschijnen.

Stadsplattegond van Gouda (Braun en Hogenberg 1585; samh)

<  Kaart van Gouda (Rijksmuseum Amsterdam RP-T-AO-10-52,6)

Stadsplattegrond van Gouda (C.J. Visscher 1612; samh)

Stadsplattegrond van Gouda ( Joan Blaeu 1649; samh)



6

Ti
di

ng
e 

20
19

In het eerste deel van deze bijdrage is nage-
gaan hoe men zich gedurende de zestiende 
eeuw in de stad Gouda en in het klooster 
Stein de persoon van Erasmus herinnerde. 
Gedurende de jaren 1520 reageerden de in-
gezetenen van Stein op Erasmus’ internati-
onale roem met het aanleggen van een col-
lectie van jeugdwerk van de humanist dat 
verspreid in het klooster nog aanwezig was. 
Misschien stamt uit die tijd ook het bekende 
portretmedaillon dat men in Stein van hem 
liet maken. En in de jaren 1570, toen het werk 
van Erasmus op de Index van verboden boe-
ken was beland, bleven de kloosterlingen 
van Stein hem toch als hun medebroeder 
beschouwen.

Aanvankelijk was het ook als ingezetene van Stein dat 
de Gouwenaren zelf zich Erasmus herinnerden. Pas in de 
loop van de zestiende eeuw duiken verhalen op die een 
direct verband legden tussen de humanist en de stad. 
Erasmus zou de zoon van een Gouds pastoor zijn ge-
weest. Hij was verwekt te Gouda maar geboren in Rotter-
dam. Of anders was hij dadelijk na zijn Goudse geboorte 
naar Rotterdam gebracht. 

De verhalen die in Gouda en Stein de ronde deden, 
zijn vastgelegd door geleerden die aan het eind van de 

Goudse herinneringen aan Erasmus vervolg

Koen Goudriaan

De Wereldkroniek van P.C.Bockenberg (KB 130 A 3)

zestiende en het begin van de zeventiende eeuw belang-
stelling hadden voor de biografie van Erasmus. Sommige 
van hen hadden Goudse wortels, andere niet. Met hun 
aandeel in de overlevering pakken we de draad weer op.
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1. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek [nnbw] 9 (1933) 620-3 
(Fruytier). Zie ook Walvis, Beschryving I, 287-292.
2. Volgens Walvis, Beschryving I, 288 moest zijn vader Jan Cornelisz 
Loos na de mislukte tegencoup in 1574 uit Gouda vluchten samen 
met zijn zoons.
3. nnbw 6 (1924) 123-5 (Brugmans). Zie ook Walvis, Beschryving I, 292-
308.
4. Walvis, Beschryving I, 288.
5. Den Haag, KB 130 A 3: Pieter Cornelisz Bockenberg, Wereldkro-
niek tot 1570.
6. Het is door Allen, Opus epistolarum I, p. 584 indirect overgeno-
men en geldt sindsdien als standaardgegeven voor de levensloop 
van Erasmus.
7. KB 130 A 3: Wereldkroniek deel IV [ jaren 1482-1560], fol. 123v. Wal-
vis, Beschryving I, 261, neemt dit gegeven over maar vermengt het 
met een bericht afkomstig van de familie Lethmaet: zie hierna noot 
106.

Geleerde belangstelling

Aan Loos danken we het bericht dat Erasmus’ vader 
Gouds pastoor is geweest. Cornelis Loos (Gouda 1546 – 
Brussel 1595) stamde uit een Gouds geslacht dat behoor-
de tot de bestuurselite.1 Hij studeerde in Leuven waar hij 
in 1564 een graad in de letteren behaalde. Promoveren 
deed hij vermoedelijk in Mainz. Hij werd een man van 
formaat, die vooral bekend is geworden door zijn felle 
verzet tegen de heksenwaan van zijn tijd in zijn hoofd-
werk Over de ware en de valse magie. Ook als verdediger 
van het traditionele katholicisme nam Loos geen blad 
voor de mond, waardoor hij geregeld vijanden maakte 
en van stad tot stad moest vluchten. 

Het is niet bekend of hij na zijn studies nog in Gouda 
is terug geweest. Vanaf het moment dat zijn vaderstad 
naar de Opstand en het protestantisme was overgegaan, 
had hij er niet veel meer te zoeken.2 Voor zijn biogra-
fie van Erasmus beroept hij zich dan ook in hoofdzaak 
op internationaal beschikbare bronnen (Beatus Rhena-
nus, Paulus Iovius). Dit zou kunnen betekenen dat hij 
het verhaal over Erasmus’ vader al voor zijn vertrek naar 
Leuven heeft opgevangen. Zijn omzwervingen verklaren 
misschien ook waarom het hem was ontgaan dat er van 
de werken van Erasmus wel degelijk een Zuiveringslijst 
was aangelegd.

De tweede Goudse geleerde die we hier moeten noe-
men is Pieter Cornelisz Bockenberg (Gouda ca. 1546 – 
Leiden 1617).3 Hij stamde uit dezelfde bestuurskringen 
als Loos en was volgens Walvis zelfs diens neef.4 Ook 
Bockenberg studeerde in Leuven. Hij werd priester en 
trad in bij de jezuïeten. Maar na de nodige omzwervin-
gen bekeerde hij zich in 1586 in Den Haag tot het ge-
reformeerde geloof. In 1591 werd hij door toedoen van 
Oldenbarnevelt benoemd tot geschiedschrijver van Hol-
land. Vanwege zijn onbekwaamheid werd hij echter be-
streden door geleerden van de Leidse universiteit zoals 
Dousa en Baudius. Bij de publicatie van het hoofdwerk 
waarvoor hij was aangesteld, de Annales Hollandiae et 
Zeelandiae, ondervond hij alleen maar tegenwerking.

De nalatenschap van Bockenberg bestaat dan ook in 
hoofdzaak uit handschriften, die worden bewaard in de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daaronder is zijn 
Wereldkroniek, waarvan alleen al het aan de jaren 1482-
1560 gewijde deel twee vuisten dik is.5 De kroniek is 
van enig belang voor de biografie van Erasmus, omdat 
Bockenberg een jaartal geeft voor zijn priesterwijding 
(1492). Daarvoor gold de minimumleeftijd van 25 jaar, 
zodat dit gegeven, indien betrouwbaar, een aanwijzing 
zou kunnen bevatten voor Erasmus’ geboortejaar. Boc-
kenberg’s informatie wordt echter niet bevestigd door 
andere indicaties.6 Hij schrijft:

Erasmus primitias celebrat in monasterio Canonicorum 
Regularium in Stein prope Goudam [in margine: Pri-
mum Sacrum D. Erasmi]

Erasmus viert zijn eerste mis in het klooster van de re-
guliere kanunniken in Stein bij Gouda [in de kantlijn: 
eerste mis van D. Erasmus]

Maar hij neemt de notitie over Erasmus als allerlaatste 
item op in de rubriek Varia van het jaar 1492, zonder eni-
ge context.7 Er is alle reden om van de betrouwbaarheid 
van dit gegeven niet al te vast overtuigd te zijn.

Een mijlpaal was de verschijning te Leiden in 1607 van 
een band met tot dan toe onuitgegeven werk van Eras-
mus, waaronder diens autobiografie, het Compendium 
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den er kopieën, waaronder een in de hand van Scrive-
rius. Omdat na 1649 de autograaf van de aardbodem is 
verdwenen, is aan de echtheid van het Compendium wel 
getwijfeld en zelfs geopperd dat het om een vervalsing 
door Merula ging. De huidige stand van zaken is toch dat 
men het Compendium voor authentiek houdt.10 

In de overlevering van het Compendium speelt Gouda 
geen rol. Maar Merula vulde de editie van het Compendi-
um aan met ander onuitgegeven materiaal en schakelde 
zijn netwerk in om zijn uitgave behoorlijk gevuld te krij-
gen; hier komt Gouda wel in beeld. Een van de stukken 
die Merula opnam was de beroemde brief uit 1514 waarin 
Erasmus aan zijn prior Servatius Rogerus uitlegde waar-
om hij niet van plan was om naar Stein terug te keren.11 
Deze brief was door Erasmus zelf nooit gepubliceerd. Er 
bestonden wel drie latere edities van, maar die waren 
moeilijk te krijgen. Merula kreeg de tekst toegespeeld 
door Scriverius. 

Het tweede deel van de editie-Merula is gewijd aan 
brieven van Erasmus: één boek met brieven die hij op 
latere leeftijd schreef, en een boek met brieven van en 
aan hem uit zijn vroege jeugd.12 Van de brieven in dit 
tweede boek is gebleken dat ze zijn overgenomen uit 
het hiervoor al besproken Scriverius-manuscript dat nu 
in Tilburg wordt bewaard.13 Ze gaan dus terug op de col-
lectie die in het klooster Stein was aangelegd en die daar 
in 1570 door de onbekende ‘Philomusus’ was ontdekt. 
Zowel in zijn opdracht aan het stadsbestuur van Rot-
terdam als in de daarop volgende brief aan Otto Werck-
mann noemt Merula Scriverius (‘mijn Scriverius’) onder 
degenen die hem kopij hebben geleverd.14 Dit maakt het 
aannemelijk dat Scriverius toen al over het naar hem ge-
noemde handschrift beschikte.

Scriverius was veel jonger dan Merula: hij werd in 1576 
in Haarlem of Amsterdam geboren.15 In 1593 schreef hij 
zich in aan de universiteit van Leiden, waar hij onder 
meer bij Merula studeerde. Hij zou grote naam maken 
als de bewerker van de middeleeuwse geschiedschrijving 
van het gewest Holland. Zijn aandeel in de editie-Merula 
bewijst dat zijn intellectuele capaciteiten al vroeg waren 
opgemerkt.

Het was de gewoonte in de Republiek der Letteren om 

Vitae.8 De eindverantwoordelijke voor deze editie was 
Paullus Merula (Dordrecht 1558 – Rostock 1607).9 Me-
rula was buitengewoon productief als classicus, jurist en 
historicus en werd hoogleraar te Leiden. Hij was gere-
formeerd; de bekende Brielse martelaar Angelus Merula 
was zijn oudoom. Als geleerde bezat hij een groot net-
werk, waartoe ook de nog nader te introduceren Petrus 
Scriverius en Dominicus Baudius behoorden.

Het pièce de résistance van de editie-1607 was on-
getwijfeld het al genoemde Compendium Vitae van Eras-
mus. Merula beschikte hiervoor over een eigenhandige 
kopie van Erasmus zelf (‘autograaf’), die in het bezit was 
van zijn vriend Otto Werckmann. Daarnaast circuleer-

Gegraveerd portret van Paullus Merula door J.Matham met onderschrift 
door de Leidse hoogleraar Daniël Heinsius (Rijksmuseum.nl/nl/collectie/
RP-P-1937-2192)
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de onderlinge vriendschap te vieren door elkaar de gele-
genheid te geven in het voorwerk van een grote publica-
tie aanbevelingen te schrijven, al dan niet in dichtvorm. 
Behalve een lofdicht op Erasmus door Scriverius in jam-
bische versmaat vinden we dan ook in de Merula-editie 
van 1607 een brief van Dominicus Baudius. Net als de 
andere leden van Merula’s kring was Baudius (Lille 1561 
– Leiden 1613) protestants.16 Hij was voor Alva uit Rijs-
sel (Lille) gevlucht en studeerde onder meer in Leiden 
en Genève. Baudius maakte naam als dichter van neo-
Latijnse poëzie – later uitgegeven door Scriverius – , als 
jurist en geschiedschrijver en onderhield contact met 
vele collega’s door middel van een uitgebreide corres-
pondentie. In 1603 werd hij hoogleraar in Leiden. 

In de brief die is afgedrukt in het voorwerk van de 
Merula-editie17 reflecteert hij op het Compendium Vitae 
waarmee de eigenlijke editie begint; Baudius zal dit ge-
schrift dus tevoren hebben ingezien. Hij zegt het toe te 
juichen dat Merula dit stuk nu eindelijk publiceert, ook 
al is er een risico dat de onthulling erin over Erasmus’ 
onwettige geboorte tot schade voor diens reputatie zou 
kunnen leiden:

quod illi sors negavit ut ex legitimo coniugio nasceretur

omdat het lot hem ontzegde dat hij uit een wettig hu-
welijk werd geboren

Maar de voortreffelijkheid van Erasmus’ loopbaan maakt 
die smet op zijn geboorte meer dan goed. Hier vinden 
we dus de context voor de bijzonderheden die Baudius 
– zoals we zagen – uit de Goudse volksmond aanhaalt. 
Erasmus had in zijn Compendium wel de herkomst van 
zijn moeder uit Zevenbergen gemeld, maar niets gezegd 
over die van zijn vader. Dat die priester was geweest, 
daaraan tilt de protestant Baudius niet zo zwaar. Maar 
dat hij inwoner van Gouda was, wordt met smaak ver-
teld, waarbij Baudius niet nalaat om in humanistentrant 
ook een korte lofprijzing op deze stad in te lassen.

Aan het slot van deze paragraaf kan het geen kwaad 
om te signaleren dat de vondsten van de geleerden die 
hier de revue passeerden, niet tot gevolg hadden dat 
Erasmus voortaan algemeen als Gouwenaar werd be-

8. Paullus Merula ed., Vita Des. Erasmi Roterodami ex ipsius manu 
fideliter repraesentata, comitantibus quae ad eandem, aliis. Additi sunt 
Epistolarum, quae nondum lucem aspexerunt, libri duo (Leiden, Tho-
mas Basson, 1607).
9. nnbw 2 (1912), 902-904 (Haak).
10. Editie: Allen, Opus epistolarum I, p. 46-52. Zie ook I, p. 575-578 en 
McConica in de Toronto-editie 4 (1977), 400-3. Uit de discussie over 
de echtheid noem ik alleen André Godin, ‘Une biographie en quête 
d’auteur: Le Compendium Vitae Erasmi’ in Colloque Érasmien de Liège 
(Parijs 1987) 197-221.
11. Allen, Opus epistolarum I nr. 296.
12. Dit tweede boek: Merula, Vita Des. Erasmi, p. 147vv.
13. De discussie hierover heb ik samengevat in mijn ‘The Gouda 
Erasmiana revisited’, 247-8.
14. Merula, Vita Des. Erasmi, ongepagineerd.
15. Sandra Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de 
Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius. Hollandse Stu-
diën 37 (Hilversum 2001).
16. nnbw 6 (1924), 81-2 (Brugmans).
17. Merula, Vita Des. Erasmi, ongepagineerd.

Portret van Petrus Scriverius (http://www.lakenhal.nl/nl/collectie/s-1445)
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schouwd. Een indicatie voor het tegendeel vinden we 
in de Nederlandse hereditie door Kiliaan uit 1612 van 
Guicciardini’s Beschrijving der Nederlanden.18 In de oor-
spronkelijke Italiaanse editie van 1567 waren verschil-
lende Goudse geleerden genoemd, onder wie Willem 
Hermansz en Cornelius Aurelius, maar niet Erasmus. Op 
grond van gegevens die hem waarschijnlijk vanuit Gouda 
werden toegezonden en die van na 1597 dateren omdat 
het Haarlemse glas in de Sint-Janskerk wordt genoemd, 
vult Kiliaan deze lijst aan met onder meer rector Scho-
naeus; maar Erasmus is er weer niet bij.

Lethmaet en de Librije

In de loop van de zeventiende eeuw raakte de Goudse 
elite er steeds meer van overtuigd dat Gouda recht had 
op Erasmus. Een belangrijke steun voor die mening werd 
gevonden in enkele aanwinsten van de Librije in het mid-
den van de eeuw. Die betroffen de bibliotheek van het 
klooster Stein en een collectie brieven afkomstig van 
Herman Lethmaet.

In 1637 overleed Cornelis Adriaensz Diephorst, de laat-
ste regulier van Stein, in het Oudemannenhuis. Tot het 
eind van zijn leven was hij de trouwe beheerder geweest 
van de boekenschat van het klooster. Die was in een 
apart kamertje in het Oudemannenhuis ondergebracht, 
in de hoop op herstel van het klooster. Dat herstel kwam 
er natuurlijk niet, en de magistraat confisqueerde dan 
ook de bibliotheek ten behoeve van de Librije. Omdat 
de erfgenamen van Diephorst zich tegen de onteigening 

verzetten, duurde het nog tot eind 1641 voordat de bibli-
otheek kon worden overgebracht.19 Bij die gelegenheid 
verhuisde ook het portretmedaillon van Erasmus naar de 
Librije.

Van de boekerij van Stein was op 13 september 1637 
een inventaris vastgesteld door de librijemeesters dr. 
Martinus Bloncq, mr. Gerrit Cincq en Willem Jansz de 
Vrije, onder regie van custos Dirk Hopcooper.20 Op deze 
lijst vinden we ook de al vaker genoemde Erasmiana-
handschriften terug.21 Bij een daarvan staat een opmer-
kelijke notitie:

putatur esse ipsum scriptum Erasmi 

men meent dat dit het handschrift van Erasmus zelf is22

Dat is weliswaar onjuist, maar het bewijst dat de verant-
woordelijken voor de Librije zich van de waarde van de 
Erasmushandschriften bewust waren.

De meeste (gedrukte) boeken afkomstig uit de bibli-
otheek van Stein zijn door de librijemeesters snel weer 
van de hand gedaan. Dat geldt in het bijzonder diverse 
uitgaven van werken van Erasmus. Welke uitleg moeten 
we hieraan geven? In het Erasmusnummer van Tidinge 
(2006) besteden zowel Jan Willem Klein als Paul Abels 
aandacht aan deze kwestie. Klein signaleerde de uitver-
koop, maar noteerde ook dat in ieder geval de Erasmi-
ana-handschriften voor de Librije behouden bleven.23 
Abels gaf een radicalere interpretatie. Na de synode van 
Dordrecht (1618/9) en de verzetting van de magistraat in 
Gouda woei in de stad een calvinistische wind, die het 

Vermeend handschrift van Erasmus (samh, Librije-archief 0088 inv.nr 68)
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aandenken van Erasmus niet gunstig gezind was. Een 
echte scherpslijper was dominee Sceperus, en hij is ook 
lid geweest van het college van librijemeesters. Abels 
veronderstelt dus dat de werken van Erasmus ‘uit de col-
lectie verwijderd en verkocht’ werden als onderdeel van 
de tendens tot ‘onteigening’ van Erasmus.24

Maar voor de verkoop van de Erasmus-edities is ook 
een veel minder vérgaande verklaring mogelijk: de li-
brijemeesters voerden een beleid van ontdubbeling van 
het bestand in de Librije. In 1618 had de Librije al een 
complete set in zeven delen van de Opera omnia (Verza-
meld werk) van Erasmus verworven, in de maatgevende 
editie door Froben (Basel) uit 1540.25 Deze editie komt 
voor in de librijecatalogus van 1637.26 Welk nut had het 
dan om daarnaast ook nog losse edities van afzonderlijke 
werken in huis te houden? Ze namen alleen maar plaats 
in en konden veel beter te gelde worden gemaakt.

Abels stelt dat uiteindelijk aan het begin van de acht-
tiende eeuw de afkeer van Erasmus bij de gereformeer-

18. L. Guicciardini, Beschryvinghe van alle de Nederlanden, vertaald en 
bewerkt door Cornelius Kilianus (Amsterdam 1612). Gouda: fol. 218.
19. W.A. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse Librije gedu-
rende het verblijf in de St-Janskerk. Bijdragen Oudheidkundige Kring 
‘die Goude’ nr. 16 (Gouda 1976),  31-32. J.W. Klein, ‘Erasmiana in de 
Librije’, Tidinge van die Goude 24 (2006), 169-182, aldaar 171-2; idem, 
‘Kopiist B’, 54.
20. In drievoud bewaard: SAMH, Archief Librije (toegang 0088), 
inv. 68.
21. Jan Willem Klein, ‘New light on the Gouda Erasmiana manus-
cripts’, Quaerendo 18 (1988) 87-95, aldaar 94-5.
22. Het gaat om Librije ms. 1324 = 2316 F 6. Al gesignaleerd door 
Klein, ‘New light’, 94.
23. Klein, ‘Erasmiana in de Librije’, 172.
24. Paul H.A.M. Abels, ‘ “Der Goude eigend haar den grooten Eras-
mus toe”’, Tidinge van die Goude 24.4 (2006) 117-130, aldaar 122.
25. Voor 80 gulden gekocht bij Heyndrick Lourensz boekverkoper 
in Amsterdam (archief kerkmeesters, rekening 1618, fol. 75v). Dank 
aan Jan Willem Klein, die me in een e-mail van 23 april 2018 hier-
over adviseerde. De suggestie dat het om ontdubbeling ging, is ook 
al gedaan door Zuijderhoudt-Hulst, Goudse Librije, 51.
26. Zie Klein, ‘Erasmiana in de Librije’, 179.

Sint-Janskerk: Goudse Glazen nr. 11 (foto Nico J. Boerboom)
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den was geluwd, zodat er bij de librijemeesters ruimte 
ontstond om de grote betekenis van de humanist te er-
kennen.27 Maar voor zover de conservering van de Eras-
mushandschriften dat al niet duidelijk heeft gemaakt, 
laat ook de gang van zaken bij de verwerving van de 
brieven van Lethmaet in het midden van de zeventien-
de eeuw zien dat men Erasmus toen al op een voetstuk 
plaatste. Op deze brieven en de rol van de familie Le-
thmaet wordt nu wat dieper ingegaan. 

Het draait allemaal om een collectie van elf brieven 
aan Herman Lethmaet (1492-1555), een theoloog van 
Goudse herkomst die carrière maakte in de kerk.28 Be-
halve als bemiddelaar bij de verwerving van de Goudse 
glazen (1553 en volgende jaren) en als mogelijke beden-
ker van het plan daarachter,29 ligt zijn betekenis in het 
feit dat hij in de jaren 1520 de aandacht had van Eras-
mus, die zijn capaciteiten hoog aansloeg. Twee van de 
brieven uit de collectie waren dan ook van Erasmus zelf 
afkomstig, en één daarvan was zelfs eigenhandig.30 Deze 
brieven waren in het bezit gekomen van de Goudse naza-
ten van Herman Lethmaet. Tegen het midden van de ze-
ventiende eeuw berustten ze bij mr. Hendrik Lethmaet, 
een jurist die aan de katholieke universiteit van Douai 
was gepromoveerd.31 Hij was de achterkleinzoon van 
Herman’s broer Jacob.

In 1653 droeg Hendrik Lethmaet de brieven over aan 
de Librije. Bij de schenking inbegrepen was ook nog een 
(zeldzaam) exemplaar van het hoofdwerk van Herman 
Lethmaet, De instauranda religione (Over de vernieuwing 
van de godsdienst), dat omstreeks 1544 was gedrukt in 
Basel. De brieven, zowel de originelen als de kopieën die 
Hendrik Lethmaet ervan had gemaakt, waren opgebor-
gen in een kistje. Dat bevatte als opschrift een gedicht in 
Latijnse  disticha, waaruit wel duidelijk wordt dat Hen-
drik de eigenhandige brief van Erasmus als de eigenlijke 
schat van de collectie beschouwde: 

Iliaden quondam servaret ut arca Darii
iussit Alexander, iussio digna viro.
Persica non latet hic gaza aut sublimis iaspis:
   non Crassi, Croesi, Pigmalionis opes.
Scripta manu magni si quis non vidit Erasmi
   haec verum ac vivum cistula parva dabit.

Eens beval Alexander dat in het kistje van Darius de 
Ilias bewaard zou worden, een bevel de man waardig. 
Hier schuilt geen Perzische schat of sublieme jaspis, en 
evenmin de schatten van Crassus, Croesus of Pigmali-
on. Heeft iemand geen eigenhandige geschriften van de 
grote Erasmus gezien: dit kleine kistje zal hem authen-
tiek en in levenden lijve presenteren.32

Het kistje werd door de librijemeesters in dank aan-
vaard en ondergebracht in een gesloten lessenaar die 
in het midden van de librijezaal stond.33 Naast het por-
tretmedaillon, dat aan de muur van de boekzaal kwam 
te hangen,34 was de Librije nu in het bezit van nog een 
tweede Erasmusreliek. De naam van Hendrik Lethmaet 
werd bijgeschreven onder de donatores van de Librije, en 
als dank voor de schenking kreeg hij het volledige sleu-
telrecht.35 

Het is denkbaar dat de familie Lethmaet de herinne-
ring aan de beroemde oudoom Herman en via hem aan 
de nog beroemdere Erasmus heeft gekoesterd als onder-
steuning van haar status. Misschien had zij moeite om 
haar plek tussen de vooraanstaande katholieke Goudse 
families te handhaven. Een aanwijzing daarvoor vin-

Gedicht ‘Iliaden’ op het door Hendrik Lethmaet geschonken kistje (samh 
Varia inv. nr. 6329)
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den we in de gang van zaken bij de stichting in de jaren 
1614-1616 van het zogenaamde Hofje van Lethmaet aan 
de Nieuwe Haven.36 Dat hofje staat ook bekend als het 
Hofje van Christina Gijsbertsdochter, een naam die ei-
genlijk beter van toepassing is. Het kwam tot stand op 
grond van het testament uit 1611 van Herman Florisz Le-
thmaet, die in 1614 op 21-jarige leeftijd zou overlijden.37 
Drijvende kracht daarachter was zijn moeder Christina 
Gijsbertsdochter, die uit het vooraanstaande geslacht 
Van Hensbeek stamde. Zij was de weduwe van Floris 
Hendriksz Lethmaet, met wie ze getrouwd was geweest 
op huwelijkse voorwaarden.38 Toen hun zoon jong over-
leed, wikkelde Christina op grond van het testament 
diens erfenis zó af, dat de component daarin die op de 
familie Lethmaet terugging, eerst van de boedel werd 
losgemaakt. Dit Lethmaet-deel ging terug naar Hermans 
ooms Jacob, Michiel en Dirk (deze laatste was de vader 
van mr Hendrik) en naar de kinderen van zijn tante An-
neke. Het hofje werd vervolgens gesticht uit het over-
blijvende deel, en het bestuur ervan werd uitsluitend 
opgedragen aan verwanten van de zijde van Christina. 
C.J. Matthijs vermoedt dat Christina met haar schoon-
familie Lethmaet in onmin leefde.39 Dat hoeft niet zo te 
zijn geweest, maar uit de documentatie krijgt men wel 
de indruk dat zij de Lethmaets niet helemaal als gelijk-
waardig beschouwde.

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat de 
 Lethmaets alles uit de kast haalden om het belang van 
hun familie te onderstrepen. Ze waren in het bezit van 
een portret van Herman Lethmaet, gemaakt door nie-
mand minder dan Jan van Scorel. Theodorus (Dirk), de 
vader van mr. Hendrik Lethmaet, liet het portret ver-
gulden en maakte er een lovend Latijns gedicht bij. We 
 weten dat uit de levensbeschrijving van zijn oudoom 
Herman die mr. Hendrik samenstelde en bij de docu-
menten in het kistje stopte/voegde.40 Een groot deel van 
deze biografie is – zoals te verwachten – gevuld met de 
loftuitingen op Herman Lethmaet die op verschillende 
plaatsen in Erasmus’ werk te vinden zijn.

Maar de biografie verstrekt nog een ander stuk in-
formatie, waarmee we het terrein van de mystificaties 
betreden: het gaat over glas 11 in de Sint-Janskerk. Het 

27. Abels, ‘Der Goude eigend haar den grooten Erasmus toe’, 122.
28. Voorheen hadden deze brieven gezamenlijk de signatuur Librije 
ms. 959. Ze zijn nu overgebracht naar de collectie Varia (toegang 
0200), waar ze de nummers 6318-6326 hebben; xxxx [de autograaf 
van Erasmus] hebben[KL?]. De afschriften door Hendrik Lethmaet 
vormen nummer 6327. Over Herman Lethmaet zie D. van Heel, 
Doctor Herman Lethmaet, een beroemd Gouwenaar (1492-1555) (Gouda 
1950), en de publicatie te noemen in de volgende noot.
29. Koen Goudriaan, Herman Lethmaet en de Goudse Glazen.Manifest 
van een katholiek vernieuwer (uitwerking van de Goudse Glazenle-
zing van 2017).
30. Allen, Opus epistolarum V nrs. 1345 (autograaf én afschrift; de 
autograaf: Varia inv. xxxx) en 1359 (alleen afschrift).
31. Volgens D. van Heel, Doctor Herman Lethmaet, een beroemd Gou-
wenaar (1492-1555) 7.
32. Collectie Varia inv. 6329. In de tekst bij Walvis, Beschryving I 219 
[KG: heeft hij dan toch het origineel gezien?] Zie ook N. van der 
Blom, ‘Een versje in de Goudse Librije ter ere van Erasmus,’ Herme-
neus 66 (1994), 271/2.
33. Walvis, Beschryving I, 218. Dit was de opstelling in Walvis’ tijd, 
maar vermoedelijk gaat zij al tot het midden van de voorafgaande 
eeuw terug. Zie de berging van de Atlas van Blaeu, besproken door 
Zuijderhoudt-Hulst, Goudse Librije, 54.
34. Walvis, Beschryving I, 219.
35. Zuiderhoudt-Hulst, Goudse Librije, 56-7.
36. J.E.J. Geselschap, ‘Hofjes van barmhartigheid’ in Gouda zeven 
eeuwen stad (1972) 219-239, aldaar 223-228. C.J. Matthijs, ‘Het Hofje 
van Letmaet’, Tidinge van die Goude 4 (1986) 1.
37. samh, Archief Weeshuis (toegang 0076), inv. 58e.
38. Archief Weeshuis inv. 58c en d.
39. Matthijs, Hofje van Letmaet’, 1.
40. Collectie Varia inv. 6328: Vita Harmanni Laethmatii, aldaar fol. 
[2v].

Hofje van Lethmaet (foto Nico J.Boerboom)
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mer genoeg hebben we dat register niet. Maar: 1492 was 
wel het geboortejaar van Herman Lethmaet! En aan het 
slot van diens biografie geeft mr. Hendrik een tabelle-
tje met geboorte- en sterfjaren, van zijn oudoom, maar 
ook van Erasmus en – merkwaardig genoeg – van Luther 
en Calvijn. Bij Erasmus vergist hij zich en schrijft als ge-
boortejaar eerst 1492 op; dat verbetert hij dan in 1465.48 
Het lijkt erop alsof hij Erasmus en Herman Lethmaet 
aan  elkaar heeft willen koppelen door ze op precies een 
priestergeneratie van elkaar geboren te laten zijn.

En dan is er nog het verhaal over de verloren brief van 
Erasmus aan Lethmaet. Daarin zou hij hebben gezegd 
dat hij in werkelijkheid niet in Rotterdam, maar in Gouda 
geboren was en dat hij het betreurde het altijd anders 
te hebben voorgesteld.49 Voert ook voor deze fabel het 
spoor naar mr. Hendrik Lethmaet? Zoals al vermeld, gaf 
hij van twee brieven van Erasmus een kopie; in één ge-
val is het origineel niet bewaard. Alle andere kopieën in 
het kistje vergezelden wel een voorhanden origineel. Het 

portret van Herman Lethmaet als schenker van dit glas 
(De geboorte van Johannes de Doper) kon door iedere 
Gouwenaar in de kerk worden aanschouwd. Lethmaet 
zelf knielt aan de linkerzijde voor de Madonna. Rechts 
zijn vier personen te zien die zich op de Doper richten. 
De voorste van hen is zeker een geestelijke; de achter-
ste drie zijn dat hoogstwaarschijnlijk ook. Lethmaet zelf 
was al overleden toen zijn glas in 1562 werd geplaatst. 
Het waren dus zijn erfgenamen (haeredes) die het glas 
betaalden, zoals blijkt uit het onderschrift. Die moeten 
we zoeken bij de kanunniken van het kapittel van Sint- 
Marie, waarvan Herman de deken was geweest.41 Dat het 
zo is gegaan blijkt uit de correspondentie en de reke-
ningen van de kerkmeesters: vertegenwoordigers van 
het kapittel betaalden.42 Maar mr. Hendrik Lethmaet 
stelt het in de biografie zo voor alsof zijn voorouders die 
erfgenamen waren geweest; een van de figuren rechts 
zou zelfs zijn grootvader en naamgenoot Hendrik voor-
stellen.43 Het glas in de Sint-Janskerk wordt dus tot een 
 statussymbool voor de familie Lethmaet gemaakt.

We moeten families als de Lethmaets niet te snel bo-
ven dergelijke vervalsingen verheven achten. Uit Walvis’ 
Beschryving en Goudsche kerk-zaaken kennen we het be-
staan van een genealogie-Santlooper waarin eveneens 
fictieve elementen voorkomen.44 Zoals ik al eens heb be-
toogd, is deze genealogie gebouwd op een fantasie rond 
de katholieke martelaar Pieck. Helemaal onschuldig was 
dat niet, want zo werd het bericht de wereld in geholpen 
van het bestaan van een Sint-Barbaraklooster, dat er in 
werkelijkheid helemaal nooit is geweest.45

Op iets vergelijkbaars lijken we ook de familie Leth-
maet te kunnen betrappen, maar nu met een rol voor 
Erasmus. Walvis bewaart namelijk het bericht dat deze 
op Sint-Marcusdag 1492 op de leeftijd van zesentwintig 
en een half jaar tot priester zou zijn gewijd, en beroept 
zich daarvoor op het doopregister van het geslacht der 
Lethmaets, ‘’tgeen ik gezien hebbe’, zegt hij erbij.46 Die 
datum is zonder twijfel fout: in het bisdom Utrecht von-
den priesterwijdingen altijd op zaterdag plaats,47 maar 
Sint-Marcusdag (25 april) viel in 1492 op een woensdag. 
Maar wat doet een bericht over Erasmus, die beslist 
géén familie was, in een doopregister-Lethmaet? Jam-

41. Zo interpreteert met name ook Zsuzsanna van Ruyven-Zeman 
in het derde deel van het Corpus Vitrearum (2002), p. 71. Zie ook R.A. 
Bosch, De 72 glazen van de Sint Janskerk in Gouda (Delft 2008), 70.
42. Deze bronnen alle genoemd op de aangehaalde plaats uit het 
Corpus Vitrearum.
43. Collectie Varia inv. 6328 fol. [2v].
44. Walvis, Beschryving II, 117-8; 179; Goudsche Kerk-zaaken (ed. Abels, 
Hallebeek en Schoon) 71; 106; 112; 120.
45. Koen Goudriaan, ‘De Sint Barbarakapel: een multifunctioneel 
gebouw’, Tidinge van die Goude 16.2 (1998) 51-64, aldaar 58-62.
46. Walvis, Beschryving I 261. Zoals we al zagen – hiervoor noot 67 
–  beroept Walvis zich voor dit gegeven ook op Bockenberg, maar 
die noemt niet de datum.
47. G. Brom, ‘Naamlijst der priesters, die in het bisdom Utrecht 
gewijd zijn van 1505 tot 1518’, Archief Aartsbisdom Utrecht 23 (1896) 
386-471; 24 (1897), 1-85.
48. Collectie Varia inv. 6328 fol. [3r].
49. Walvis, Beschryving I, 269.
50. Namelijk Allen, Opus epistolarum V, nr. 1359.
51. Collectie Varia inv. 6328 fol. [2r], uit Erasmus’ Apologia tegen de 
kartuizer Petrus Sutor alias Pierre le Couturier.
52. Th.J. ab Almeloveen, Amoenitates theologico-philologicae (Amster-
dam 1694).
53. Almeloveen, Amoenitates, 62-93.
54. Almeloveen, Amoenitates, 37-62.
55. Walvis, Beschryving I, 259-275.
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zou dus best kunnen dat er een originele brief van Eras-
mus verloren is gegaan. Maar we weten om welke brief 
het gaat,50 en daarin doet Erasmus beslist niet de veron-
derstelde mededeling over zijn geboortestad. Wel haalt 
mr. Hendrik nog een uitspraak van Erasmus aan waarin 
deze Herman Lethmaet zijn conterraneus noemt:51 zijn 
landgenoot. Maar dit betekent dat ze allebei Hollanders 

(‘Bataven’) waren, níet dat ze uit dezelfde stad kwamen.
Het zou ook kunnen dat iemand anders het verhaal 

over de gestolen brief heeft uitgesponnen uit de ech-
te gegevens in het kistje. De eerste maal dat het op-
duikt, is in het theologische hoofdwerk van Theodorus 
van Almeloveen, de Amoenitates theologicae-philogicae 
(Theologisch-letterkundige lieflijkheden) uit 1694.52 Al-
meloveen was een veelzijdig geleerde, die van 1687 tot 
1697 zijn dagen in Gouda sleet als geneesheer. Hij was 
protestant, en had – anders dan iets later kennelijk Wal-
vis – toegang tot de Erasmiana in de Librije. Zo kwam het 
dat hij de brieven uit de collectie-Lethmaet integraal kon 
uitgeven in genoemd theologisch werk.53 

Aan die editie gaat een merkwaardige passage vooraf 
waarin hij de gestolen brief te berde brengt. Almeloveen 
kleedt zijn relaas met enig gevoel voor dramatiek in als 
een bezoek aan de Librije. Bij binnenkomst valt zijn oog 
meteen op het portret van Erasmus dat daar aan de muur 
hangt. Dan schakelt hij over op de diefstal van de brief, 
en lucht zijn gemoed over het feit dat de Gouwenaars 
niet beter hadden opgelet. Vervolgens gaat hij zitten 
lezen in een uitgebreide brief van de jurist Bernardus 
Costerus, die betoogt dat iemands echte geboortestad 
niet de plek is waar hij toevallig is geboren, maar de 
stad waar zijn familie burgerrecht heeft; uiteraard wordt 
dit op Erasmus toegepast. Als hij door de brief heen is 
– aldus Almeloveen – komt de Opzichter van de Librije 
(Bibliothecae Praefectus) binnen, aan wie hij het verhaal 
over de diefstal voorlegt. De Opzichter verklaart dat hij 
ondanks langdurige pogingen hierover nooit iets zekers 
boven water heeft gekregen. Uiteindelijk houden ze het 
er maar op dat onontwikkelde lieden aan Erasmus zelf 
in de mond hebben gelegd wat in werkelijkheid voor re-
kening van Reinier Snoy kwam (namelijk dat Erasmus in 
Gouda was geboren).54

Synthese bij Walvis

We beëindigen deze rondgang bij Walvis. In het eerste 
boek van zijn Beschryving bespreekt hij de geleerde man-
nen die Gouda heeft voortgebracht. Onder hen is ook 
Erasmus, aan wie hij een uitvoerige schets wijdt.55 Die 

Titelblad van Amoenitates door Almeloveen (books.google.nl)
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begint met een gedetailleerde beschrijving van zijn le-
vensloop, vervolgt met Erasmus’ grafschrift in Basel en 
andere lofprijzingen aan het adres van de humanist, en 
bevat ten slotte een uitvoerig betoog over de vraag of 
het terecht is Erasmus tot de Goudse geleerden te re-
kenen.

Voor de eigenlijke levensschets gebruikt Walvis een 
veelheid aan uitgegeven bronnen, die in het algemeen 
in het voorgaande al besproken zijn. De meest intrige-
rende onuitgegeven schriftelijke bron is het doopregis-
ter van de familie Lethmaet, waaraan ook al aandacht is 
geschonken. Merkwaardigerwijs heeft hij de Erasmiana-
handschriften niet ingezien: gunde men hem als katho-
lieke pastoor dat voorrecht niet? In ieder geval citeert 
hij de bekende aan Snoy toegeschreven uitspraak niet 
direct uit het handschrift, maar via Valerius Andreas en 
Almeloveen.56 

Het aantal nieuwe elementen dat hij nog toevoegt aan 
het Goudse verhaal over Erasmus is niet groot. Dat Eras-
mus’ vader ‘Praet’ wordt genoemd, ontleent hij aan de 
brief van Baudius uit 1607. Maar Walvis heeft als extra 
bijzonderheid dat men de huizen aanwees waar hij ge-
woond zou hebben: in de Vijverstraat en in de Peper-
straat tussen de Kuipersteeg en het houten brugje.57 Dat 
huis in de Peperstraat heb ik met behulp van het reper-
torium-Matthijs niet teruggevonden. Datzelfde reperto-
rium leert dat de Vijverstraat gerooid is op het terrein 
van het afgebroken klooster van de  minderbroeders, 
dus na circa 1575. Het moet hier om een heel late legen-
de gaan. Het optreden van schoolmeester Pieter Winckel 
als voogd van Erasmus was bekend uit de schriftelijke 
bronnen voor de biografie van Erasmus; voor zover be-
kend is Walvis de eerste die er de draai aan geeft dat 
Winckel Erasmus’ oom was.58 Ten slotte haalt Walvis ook 
de laatste kloosterling van Stein, Diephorst, aan voor 
het verhaal dat men Erasmus nog in de nacht van zijn 
geboorte met een schuitje naar Rotterdam zou hebben 
gebracht. Diephorst op zijn beurt zou zich op het ge-
tuigenis van ‘oude luiden’ hebben beroepen.59 Meer dan 
een variant op de stelling ‘geboren te Gouda, opgevoed 
te Rotterdam’ (Snoy)60 is dit niet. Voor de verplaatsing 
van een pasgeborene van Gouda naar Rotterdam in een 

late herfstnacht kwam een schuitje over de IJssel natuur-
lijk eerder in aanmerking dan een wagen over Schielands 
Hoge Zeedijk. Dit kon iedereen verzinnen.

Belangwekkender dan deze details is de argumentatie 
waarmee Walvis Erasmus als geleerde voor Gouda claimt. 
Dat dit een omstreden kwestie is, daarvan is hij zich vol-
ledig bewust. Over de geboorte van grote mannen – zegt 
hij – is altijd veel getwist, zoals over die van Constantijn 
de Grote, Homerus en Karel de Grote. En dat geldt ook 
voor Erasmus: ‘Der Goude eigend haar den grooten Eras-
mus toe’.61 Hoewel hij de strijd over Erasmus’ geboorte 
dus bij voorbaat als onbeslecht beschouwt, somt Walvis 
toch de ‘bewijzen’ voor zijn geboorte in Gouda op. Zijn 
hoofdargument ontleent hij aan Almeloveen. Het zou 
best kunnen dat Erasmus in Rotterdam is geboren. Maar 
is hij daarom minder een Gouwenaar? Wat echt telt is 
de achtergrond van zijn ouders. Hier maakt hij dus ge-
bruik van de juridische verhandeling die Almeloveen had 
ontlokt aan Bernardus Costerus. Costerus (1645-1735) 
was een gepromoveerd jurist die was geboren in Woer-
den, in Gouda school had gegaan, en later zijn stad en 

56. Walvis, Beschryving I, 268-9; Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica 
(Leuven 1643) 175; Almeloveen, Amoenitates, 61. Anders: Abels in Ti-
dinge van der Goude 24 (2006), 123.
57. Walvis, Beschryving I, 259.
58. Walvis, Beschryving I, 260.
59. Walvis, Beschryving I, 268.
60. Door Walvis op dezelfde pagina aangehaald.
61. Walvis, Beschryving I, 268. Titel van het artikel van Paul Abels in 
Tidinge van der Goude 24 (2006).
62. Costerus: NNBW 6 (1924) 357. Almeloveen, Amoenitates, 44-60; 
Walvis, Beschryving I, 269-70.
63. Walvis, Beschryving I, 259.
64. G. Avarucci, ‘Due codici scritti da ‘Gerardus Helye’ padre di 
Erasmo’, Italia medioevale e umanistica 26 (1983) 215-255; Goudriaan, 
‘Erasmus en Gouda, een vluchtige relatie’. 
65. Walvis, Beschryving I, 269.
66. Bekend is de grafrede die Erasmus als jonge monnik schreef 
voor Bertha Heye. Deze is overgeleverd in het Scriverius-hand-
schrift en voor het eerst gedrukt in de Leidse editie. Zie nu de ver-
taling door Piet Zuijdwijk, ‘Erasmus’ grafrede. Ter gelegenheid van 
de begrafenis van de Goudse weduwe Bertha van Heyen’, Tidinge 
van die Goude 34.1 (2016), 4-19. Maar overleveringen over Erasmus 
beroepen zich nooit op de familie Heye.



17

Ti
di

ng
e 

20
19

het Grootwaterschap Woerden als bestuurder diende.62 
Erasmus’ ouders hebben nooit de bedoeling gehad – 
zeggen Costerus en Walvis – om in Rotterdam te verblij-
ven: ze waren daar slechts passanten. Doorslaggevend 
is de plaats waar de vader het burgerrecht genoot, en in 
het geval van Erasmus was dat Gouda. 

Al aan het begin van zijn relaas over Erasmus heeft 
Walvis trouwens de lezer op deze visie voorbereid:

Wat Rotterdam op sijne smuik-geboorte ook roeme, 
hy [=Erasmus] is, sijnen oorsprong en geest, niet aan 
haaren grond, maar den onsen schuldig.63

Hij corrigeert dan de mening dat Erasmus’ vader uit 
Zevenbergen kwam. Met een beroep op Baudius’ relaas 
over Gerrit Praet stelt hij daartegenover onomwonden 
dat deze Goudse wortels had. Ten overvloede: de vonds-
ten van Avarucci en ondergetekende, die uitwijzen dat 
Erasmus’ vader zich ‘van Rotterdam’ noemde, laten zien 
dat Walvis het precies op dit punt bij het verkeerde eind 
had.64

Bij het gebruik dat hij van zijn bronnen maakt, toont 
Walvis niet al te veel scrupules. Uit Almeloveen haalt hij 
het verhaal over de gestolen brief aan, maar hij verzwijgt 
dat zijn zegsman het, in navolging van de Opzichter van 
de Librije, ongeloofwaardig vond.65 De kracht van Walvis’ 
betoog schuilt vooral in de manier waarop hij zijn infor-
matie rangschikt om zijn visie op Gouda’s toe-eigening 
van Erasmus te onderbouwen.

Besluit

Toen Erasmus in 1493 uit het klooster Stein naar Europa 
vertrok, had hij in Gouda nog niet veel indruk kunnen 
maken. Het is niet verwonderlijk dat er geen persoon-
lijke herinneringen aan hem zijn opgetekend.66 Er was 
een vage notie blijven hangen dat zijn vader zielzorger 
in Gouda was geweest. We weten nu dat Gerrit Eliasz van 
1476 tot 1480 een van de vicepastoors van Gouda was. 
Maar daarna verdwijnt hij uit de bronnen, en volgens 
Erasmus zelf is hij vrij jong overleden. Laat in de zes-
tiende eeuw ging er een verhaal over zijn welbespraakt-
heid, die hem de bijnaam ‘Praet’ bezorgde. Dat zou een 

authentieke overlevering uit Goudse bron kunnen zijn.
Voor het overige was het vooral het klooster Stein dat 

de nagedachtenis aan Erasmus koesterde. Het funda-
ment daarvoor werd al gelegd tijdens Erasmus’ leven, in 
de jaren van zijn grootste roem. Men had toen nog niet 
de behoefte om hem als Gouwenaar voor te stellen. Wel 
verzamelde men zijn jeugdgeschriften die in het klooster 
waren achtergebleven. Reinier Snoy kan daarbij een ad-
viserende rol hebben gespeeld. En misschien werd ook 
toen al het bekende portretmedaillon vervaardigd.

 In de loop van de zestiende eeuw zien we twee 
versies over de afkomst van Erasmus uitkristalliseren: 
Erasmus was weliswaar geboren in Rotterdam, maar toch 
verwekt in Gouda. Of hij was geboren in Gouda maar di-
rect daarna naar Rotterdam gebracht en daar opgevoed. 
Beide vormen van het verhaal proberen de Goudse aan-
spraak op de beroemde humanist te verzoenen met het 
onmiskenbare feit dat hij zichzelf altijd Rotterdammer 
heeft genoemd. Hierbij ging de beslissende impuls niet 
uit van een eigen Goudse traditie, maar van de Europa-
wijde beroemdheid van Erasmus. Ook in deze fase ver-
vulde het klooster Stein een sleutelrol.

Het humanisme waarvan Erasmus de kampioen was 
geweest, vormde een erfenis die het gezuiverde katho-
licisme van na het Concilie van Trente deelde met het 
protestantisme. Belangstelling voor Erasmus’ biogra-
fie en een eventuele plek daarin voor Gouda vinden we 
dan ook niet alleen bij geleerden van rooms-katholieke 
signatuur, maar ook in kringen rond de nieuw gestichte 
Leidse universiteit. 

In het midden van de zeventiende eeuw kreeg de 
Goudse Librije tot tweemaal toe een belangrijke schat 
aan Erasmiana in handen. Dit werd een bron van ste-
delijke trots waarin zowel katholieken als protestanten 
zich herkenden. Maar bij alle lokale patriottisme rond 
de figuur van Erasmus hield de Goudse intelligentsia het 
hoofd toch koel. Het is nog maar de vraag of de Gouwe-
naars ooit echt in de Goudse afkomst van Erasmus heb-
ben geloofd.
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In Zak en zon
kleine geschiedenis van tuinstraat 85 en directe omgeving

Arnout Menkveld
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Het Houtmansplantsoen is bij velen be-
kend van de concerten op zomerse zonda-
gen.  Een aangenaam briesje, gefilterd licht 
onder statige in klei gewortelde bomen en 
zoetgevooisde klanken uit de muziektent 
zorgen voor een aangenaam verblijf. Sinds 
april 2001 woon ik met mijn gezin aan dit 
park. Om preciezer te zijn: op Tuinstraat 85, 
het hoekhuis van gemetselde witte kunst-
kalkzandsteen uit 1913. Vanuit de op de zon 
gerichte woonkamer kijk je op muziektent, 
IJsseldijk, molen De Punt en Fluwelensin-
gel. Wie hebben er allemaal op deze zonnige 
plek in de luwte van de stad gewoond? En: 
hoe zijn huis en uitzicht veranderd? 

Rustige hoek

Als Jan van Blois in 13801 opdracht geeft om zijn onder-
komen te versterken, maakt hij van Gouda een onneem-
bare vesting. Zijn kasteel staat pontificaal bij de monding 
van de Gouwe, met zijn tenen in de IJssel. Of andersom 
geredeneerd: de rivier, de slagader van de snel groeien-
de economie in de late Middeleeuwen, is vanuit de oos-
telijke helft van de stad onbereikbaar. 627 jaar na dato is 

<  Foto deel maquette in Museum Gouda (reconstructie Gouda, 1562), 
 zuidelijke  binnenstad, vogelvlucht vanuit het Oosten met Kasteel, 
 Minderbroedersklooster en stadsmuren. (foto Nico J. Boerboom)

de stedenbouwkundige ingreep van Van Blois nog steeds 
voelbaar. 

Achter de brede rug van het kasteel sticht de orde 
van de Minderbroeders in 14182 een klooster. De stra-
ten vanuit het noorden (Spieringstraat en Tuinstraat), 
ter hoogte van de huidige Hoefsteeg, lopen dood op de 
kloostermuren. Op het terrein tussen de Oosthaven en 
de Fluwelensingel staan niet alleen religieuze gebouwen, 
maar ook liggen er een boomgaard en een visvijver. Ge-
wone stedelingen hebben hier niets te zoeken. Verkeer 
over land uit Utrecht en Schoonhoven kan bij de Goe-
janverwelledijk de stad niet meer in of uit en wijkt uit 
naar de Doelenpoort en Tiendewegpoort. Aan de west-
kant is er wel veel reuring. De Westhaven, Veerstal en 
Peperstraat staan open voor handelaren en schippers die 
gebruik maken van de  aanlegplaatsen, winkels, kroe-
gen, brouwerijen, pakhuizen, zeilmakerijen en ander 
vertier. Als Gouda in de zomer van 1572 partij kiest voor 
de opstandelingen tegen Spanje verdwijnt het machtige 
stadskasteel (fasegewijze sloop vanaf 1577).3

Ook voor de katholieke Minderbroeders is geen plaats 
meer (aanbesteding sloop in 1576). Wat overblijft is 
een grote leegte waar weinig belangstelling voor is.                                                                                                                                         
Vanaf 1598 mogen koopvaarders gebruik gaan maken 
van de eerste Mallegatsluis.4  Het zwaartepunt van de 
doorvaarthandel doet nog een stap naar het Westen en 
verschuift van de haven naar de Turfsingel. 

Als de dreiging toeneemt dat Spanjaarden Gouda gaan 
belegeren worden mensen en dieren gedwongen in de 
stad te gaan wonen. De kapel waar de Minderbroeders 
kerkten wordt nog kort gebruikt als veestal.5  Een geëva-
cueerde molenaar herbouwt een voorganger van molen 
’t Slot op de fundering van het afgebroken kasteel. Als 
de rust wat weerkeert worden aan de noordrand van het 
kloosterterrein de nog doodlopende straten met elkaar 
verbonden. Opvallend genoeg worden de Spieringstraat 
en de Tuinstraat niet doorgetrokken tot aan de rivier, om 
weer in de pas te lopen met de Peperstraat en de Raam. 
Langs de westkant van de verlengde Spieringstraat en 
aan weerszijden van de Vijverstraat, Hoefsteeg en ver-
lengde Tuinstraat komen nieuwe woningen. De kavel-

1. N.B.D. Habermehl en anderen (redactie), In de stad van die Goude, 
(Delft 1992), deel 22 van de Bijdragen ‘Die Goude’, 34-39.
2. H.A. van Dolder-de Wit, ‘Gouda als kloosterstad (4): Het Min-
derbroedersklooster’, Tidinge van Die Goude 15 (Gouda 1997), 113-117.
3. P.H.A.M Abels en anderen (redactie), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis, (Hilversum 2002), 276-278.
4. P.H.A.M. Abels en anderen (redactie), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis, (Hilversum 2002), 281.
5. W. Denslagen, Gouda, de Nederlandse Monumenten van geschiede-
nis en kunst, (Zeist 2001), 189.



20

Ti
di

ng
e 

20
19

1830 op schrift gesteld. Hieruit blijkt dat op 13 febru-
ari 16137 (37 jaar na de sloop van het klooster) de stad 
een aantal bouwkavels (‘erf waar een huis op getimmerd 
wordt’) aan De Nieuwe Zak uitgeeft aan particulieren. 
Het gaat niet alleen om het perceel waar de woning Tuin-
straat 85 op staat, maar ook om drie erven zuidwaarts. 
Vervolgens wordt de hoek tot de verlengde Vijverstraat-
gracht bebouwd. Omdat er geen bouwvergunning aan te 
pas kwam en het geen voorname woningen betreft, zijn 
er geen afbeeldingen. Wat we dankzij Matthijs weten is 
dat de percelen dezelfde maat hebben als de huidige en 
dat de eerste bewoners als speldenmaker of schoenlap-
per de kost verdienen. Tot het begin van de negentien-
de eeuw wisselen de pandjes regelmatig van eigenaar, 
waarbij steeds nieuwe achternamen opduiken. Anders 
dan boerderijen blijven stedelijke panden minder vaak 
in de familie. Ergens tussen 1811 en 1832 zijn de drie 
zuidelijkste percelen van de oneven kant van de Tuin-
straat weer onteigend door de gemeente. In 1811 wordt 
het laatste pand onder particulieren verkocht en in 18328 
kent het kadaster één perceelnummer toe aan het on-
bebouwde erf dat dan toebehoort aan de gemeente en 
even groot is als de grond waarop de drie verdwenen 
panden hebben gestaan. 

Eerste kadastrale eigenaar 

Als Nederland aan het begin van de negentiende eeuw 
een tijdlang officieel onderdeel is van Frankrijk wordt het 
kadaster geïntroduceerd. De inmeting neemt tientallen 
jaren in beslag en gaat nog door als de Fransen ons land 
hebben verlaten. Op 1 oktober 1832 is het eerste kadas-
ter voor het hele land klaar. Het laat zien dat de Goudse 
bevolking nog vrijwel geheel binnen de singels woont.                                                                                                          
Op perceel C12879 woont zakkendrager Cornelis van Wil-
ligen met zijn vrouw Pieternella en de kinderen. Breed 
hebben ze het niet. Pieternella werkt als turftonster.10  
Om te bepalen hoeveel belasting turfschippers moeten 
betalen wordt de turf aan de wal in tonnen verpakt. Dit 
vrouwenwerk wordt slecht betaald.11

Buurman Joost Bloed is pijpenmaker. Daarnaast woont 
het gezin van Willem Tuinman, een pottenbakkers-

maat van deze bescheiden zeventiende-eeuwse stadsin-
breiding is gelijk aan die van het oudere deel van de 
straten. Daarom is er nauwelijks verschil te zien tussen 
de Middeleeuwse en zeventiende-eeuwse straatdelen.   

De Zak 

De oorspronkelijke naam van de Tuinstraat is De Zak. Een 
straatnaam die in veel steden in Europa voorkwam. In 
Brugge is er nog De Oude Zak. In Duitse steden duidt 
men doodlopende straten aan als ‘Sackgassen’ en in het 
Engels en Frans noemt men ze Cul du sac 6, wat letterlijk 
‘bodem van de zak’ betekent.  De Goudse Zak eindigde 
ooit bij een tuinmuur van het Minderbroedersklooster. 
Het latere deel voorbij de Hoefsteeg wordt ook wel ‘De 
Nieuwe Zak’ genoemd.

Dr. C.J. Matthijs heeft voor het grootste deel van de 
binnenstad de eigenaren tussen de Middeleeuwen en 

Omgeving Houtmansplantsoen door de eeuwen heen. Fragment van de 
kaart van Joan Blaeu (1649).
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Doordat de stadsmuur is gesloopt is het achtererf in 
de ochtend een stuk lichter. Bij de knik aan het water 
is nog te zien waar kort daarvoor aan een muurtorentje 
stond. De straat is verhard, er is primitieve straatver-
lichting en sinds 1832 wordt er niet meer rond de Sint-
Jan maar op de nieuwe algemene begraafplaats aan de 
Vorstmanstraat begraven. Wat spoorlijnen, fietsen of 
stoomschepen zijn, kan niemand nog bevroeden. 

Wandelplantsoen

Na de sloop van de stadsmuren legt de gemeente langs 
de Fluwelensingel een wandelplantsoen aan. Het is voor-
al de gegoede burgerij die daar waarschijnlijk al vanaf 
182213 gebruik van maakt. Naar verluidt is er onder hen 
veel gemor als in 1855 een deel van het wandelpark ver-
dwijnt. Het water van de Fluwelensingel is breder gegra-
ven en het Hoogheemraadschap bouwt een gigantisch 
stoomgemaal op de Hanepraaisluis tussen de Fluwelen-
singel en de IJssel. In 1857 wordt deze ‘watermachine’  
in gebruik genomen. Het helpt mee aan het leegpompen 
van de Haarlemmermeer.14 In 1935 neemt het nog gro-
tere Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal de taken over. Dit 
gemaal staat in het nieuw gegraven Stroomkanaal nabij 

knecht. Er is duidelijk veel nijverheid. Aan de overkant, 
in het hoekhuis aan Vijverstraat, woont de meestermet-
selaar Lambertus Schluter. Bij de overburen op de hoek 
met de Hoefsteeg loopt een paard  in een ‘rosmolen’. 
Die molen is van Gerrit van der Want en consorten.  De 
Van der Wanten zijn dan al honderd jaar zelfstandige 
pijpenmakersbazen, maar de sector is al over zijn hoog-
tepunt heen. Pas in 1984 verdwijnen deze keramische 
bedrijven uit Gouda.12

Er is niet alleen open water in de Fluwelensingel en in 
de Vijverstraatgracht, maar ook aan drie kanten rondom 
de woning van Van Willigen. Zelfs in de poort tussen de 
Vijverstraat en Hoefsteeg is nog een watergang. Deze 
open gemeentelijke riolen worden zijlen genoemd.

Detail uit het minuutplan van de eerste kadasterkaart uit 1832  
(ingemeten 1828) van de gemeente Gouda, sectie C 1  
(beeldbank.cultureelerfgoed.nl)

Detail ’aanwijzende tafel’ Gouda, sectie C, blad 037  
(beeldbank.cultureelerfgoed.nl)

6. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Zak, geraadpleegd op 4 
april 2018.
7. samh studiezaal, C.J. Matthijs, Overzicht van de eigenaars van de 
huizen aan de Groeneweg en Tuinstraat, 14e eeuw tot 1830 (1990).  
8. Zie ook: ‘Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronkelijke aanwijzende 
tafel Gouda, Zuid Holland, sectie C, blad 036’, beeldbank.cultureel-
erfgoed.nl, rubriek ‘alle afbeeldingen’, geraadpleegd op 3 april 2018.
9. Zie ook: ‘Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronkelijke aanwijzende 
tafel Gouda, Zuid Holland, sectie C, blad 036’, beeldbank.cultureel-
erfgoed.nl, rubriek ‘alle afbeeldingen’, geraadpleegd op 3 april 2018.
10. Zie http://www.samh.nl/page/genealogy/burgerlijke-stand:-hu-
welijken/1614058, geraadpleegd op 4 april 2018.
11. Zie http://www.wikidelft.nl/index.php?title=Turftonster, geraad-
pleegd op 4 april 2018.
12. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_der_Want, geraadpleegd 
op 4 april 2018.
13.  P.H.A.M. Abels en anderen (redactie), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis, (Hilversum 2002), 505.
14.  P.H.A.M. Abels en anderen (redactie), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis, (Hilversum 2002), 497. 
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De Sterke Samsom (Oosthaven 68). Bij zijn overlijden in 
1895 schenkt Van Bergen IJzendoorn zijn grote privétuin 
aan de burgerij. Die tuin beslaat vrijwel het gehele voor-
malige kloosterterrein. In 1898 wordt het wandelpark 
opnieuw ingericht en krijgt het de naam Houtmansplant-
soen. Waarschijnlijk omdat er in het oude gedeelte in 
1880 een monument is geplaatst om de Goudse broers 
Cornelis en Frederik de Houtman te eren die in 1595 als 
eerste Nederlanders op expeditie naar Oost-Indië gin-
gen. De gulle burgemeester laat ook geld na voor de aan-
leg van een tweede park. In 1899 wordt een stuk moeras 
tussen de spoorlijn en de binnenstad aangekocht en om-
getoverd in het park dat sinds 1901 de naam van de goe-
de gever draagt, maar zonder monument om hem daar-
voor te bedanken. Dat staat in het Houtmansplantsoen.16 

Tenslotte besluit het stadsbestuur op 18 februari 1899 
een toegangsweg tot het park, De Zak, de naam Tuin-
straat te geven. Het werkt! Door al die publieke inspan-
ningen gaat er ook particulier geld stromen. Veel wo-
ningen rondom het plantsoen worden in de eerste twee 
decennia van de twintigste eeuw herbouwd. Vrijwel al-
tijd met een extra woonlaag. De bouwheer kiest een lo-
kale architect uit de eigen zuil die meestal ook een klein 
bouwbedrijf bestiert. Het in serie bouwen van huizen 
komt nog mondjesmaat voor. Blijkbaar koestert men de 
eigen werkplaats op de begane grond. Wonen en werken 
blijven verbonden.

Zandkasteel

In mei 1913 tekent architect L.J.M. Hogendoorn uit Gouda 
een Ontwerp verbouwing van een werkplaats met woning 
aan de Tuinstraat  no. 83 voor den heer C. van Leeuwen 
te Gouda. Hij lijkt zich in het nummer te hebben vergist 
of het huis dat op 85 stond was er niet meer, maar heel 
snel daarna wordt op Tuinstraat 85 het ingediende ont-
werp gebouwd. Er wordt een gevelsteen geplaatst met 
de tekst: ‘De eerste steen gelegd door J.M. en W.M. van 
Leeuwen 21 augustus 1913 beide oud 4 jaar’. De twee-
ling Jan en Wil (dochter) zijn de kinderen van kuiper Cor-
nelis van Leeuwen en zijn vrouw Marrigje. Hun oudere 
broer Cornelis Gerrit van Leeuwen (1892-1949) mocht al 

de Julianasluizen. Het duurt nog tot 1943 voor het werk-
loze Hanepraaigemaal wordt afgebroken.15

De industriële revolutie van de tweede helft van de 
negentiende eeuw brengt voorspoed met zich mee. Na 
eeuwen afwachten gaat de gemeente aan de slag met het 
gat dat er sinds de sloop van het Minderbroederskloos-
ter bestaat. 

Burgemeester Albertus Van Bergen IJzendoorn laat de 
gemeente geen keuze. Hij en zijn vader, die ook bur-
gemeester was, woonden in de grote patriciërswoning 

Gemaal Hanepraai (1857-1943) ook bekend als De Watermachine, 1928 
(foto KLM Aerocarto )

Muziektent en woning Tuinstraat 85. (foto genomen in maart 1984 door 
G.J. Dukker, beeldbank.cultureelerfgoed.nl)
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volledig op de zon en het park zijn gericht. In de zijge-
vel valt het verschil op tussen de hoge ramen van het 
woonhuis en de bedrijfsmatige ramen van de werkplaats. 
Op de situatietekening op de blauwdruk is te zien dat 
het open water aan de voor- zij- en achterkant van de 
woning is verdwenen. Sinds 1876 was er riolering in de 
straat. In 1903 zijn de zijlen dichtgegooid.18 De Vijver-
straatgracht bleef gespaard maar wordt doodlopend.

De woning is gemetseld van witte kalkzandsteen. Deze 
geperste metselsteen bestaat uit een mengsel van 92% 
wit zand, circa 7% ongebluste kalk en circa 1% water. Als 
de stenen gedurende 8 uur onder een druk van 8 atmos-
feer en een temperatuur van 175 °C zijn gehouden treedt 
een chemische reactie op tussen de ongebluste kalk en 
het oppervlak van de zandkorrels en zijn de stenen vol-
doende uitgehard. De productie van kalkzandsteen vergt 
minder energie dan de productie van baksteen (900 tot 
1100  °C) en is daarom goedkoper.19 Heden ten dage wor-
den kalkzandsteen alleen voor binnenmuren gebruikt. 
Aan het begin van de twintigste eeuw was de steen op 
beperkte schaal voor buitenmuren in zwang. Om de wo-
ningen met banden en bogen te decoreren gebruikte 
men ‘appelbloesemrood’ geverfde stenen.  Omdat op 
den duur de witte stenen blijken te vergrijzen raken ze 
‘uit’. 

In de loop der jaren zijn er in Nederland maar en-
kele kalkzandsteenfabrieken geweest waar stenen voor 
buitengevels zijn gemaakt. In dit deel van het land was 
er maar één. Het is aannemelijk dat de stenen voor de 

in 1903 op elfjarige leeftijd een eerste steen plaatsen in 
de zijgevel van het pand Vijverstraat 14 dat ook bij de 
kuiperij hoort. Deze oudere broer zou op latere leeftijd 
nog een verdienstelijk en landelijk bekende schilder en 
tekenaar worden.17 Ook de panden Tuinstraat 81 en 83 
horen bij het kuiperij-imperium.

Hogendoorn tekent een gebouw van 9,90 meter hoog 
en 5,40 meter breed op een kavel die dezelfde grootte 
heeft als in 1613. De begane grond bestaat uit een werk-
plaats van 22 meter diep. De bovenwoning is traditioneel 
verdeeld in een smalle beuk met trappen, gang, toilet en 
keuken en een brede beuk met de kamers en een buiten-
terras. De mansardekap is gedekt met oranje dakpannen 
van het type ‘tuile du nord’. 

Wie van buiten naar het pand kijkt kan denken dat het 
vooral op de Tuinstraat is georiënteerd. Daar bevinden 
zich immers de voordeur van het woongedeelte en de 
grote toegangsdeuren tot de werkplaats. De plattegrond 
laat echter zien dat de verblijfsruimtes in het gebouw 

Gevelsteen Tuinstraat 85 uit 1913 (foto auteur) Gevelsteen Vijverstraat 14 uit 1903 (foto auteur)Tuinstraat 85 (foto Nico J. Boerboom)

15. P.H.A.M. Abels en anderen (redactie), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis, (Hilversum 2002), 514. 
16. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Albertus_Adrianus_van_Ber-
gen_IJzendoorn, geraadpleegd op 4 april 2018.
17. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Gerrit_van_Leeuwen, 
geraadpleegd op 4 april 2018.
18. W. Denslagen, Gouda, de Nederlandse Monumenten van geschiede-
nis en kunst, (Zeist 2001). 385. 
19.  Zie http://www.industriespoor.nl/Kalkzandsteenfabrieken.htm, 
geraadpleegd op 4 april 2018.
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Tuinstraat 85 geleverd zijn door De Nieuwe Industrie 
uit Woerden. Deze aan de Singel gelegen fabriek met 
stoommachines was in bedrijf van 1901 tot 1923. Er zijn 
in de regio diverse gebouwen van kalkzandsteen uit deze 
periode te vinden.

Markiezen voor kuipen

De kuiperij van Cornelis van Leeuwen Czn. bestaat sinds 
1885. In 1913 verhuist het bedrijfsadres van Vijverstraat 
14 naar Tuinstraat 85. In de werkplaatsen maakt de 
meester met zijn knechten houten kuipen, vaten en ton-
nen. Naast kuiper treedt hij ook op als fustenhandelaar. 
De vele soorten kuipen worden op de kaasmarkten van 
Gouda en Woerden verkocht aan de zelfkazende ‘H.H. 
(Honorable Homme ofwel eerbare heren Landbouwers’, 
zoals ze in advertenties werden aangesproken. Zij kon-
den de nieuwe aankopen dan zo op hun lege kaasbrik 
terug naar de boerderij rijden. Ook allerlei toebehoren 
als stremsel en gereedschappen voor de zuivelbereiding 
zijn te koop. 

Blauwdruk Tuinstraat 85, vergunning verleend 27 mei 1913, ontwerp van 
L.J.M. Hogendoorn (samh)

Woningen (Prinses Beatrixstraat in Woerden) in dezelfde witte kalkzand-
steen en gebouwd in dezelfde periode (foto van funda.nl)

Advertenties van Cornelis van Leeuwen (samh, Schoonhovensche Cou-
rant 16 maart 1921 en onder: 21 april 1926)
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Na het overlijden van Cornelis worden de eigendom-
men aan de Tuinstraat verkocht. Op 27 januari 1934 
wordt in de Goudsche Courant de openbare verkoop in 
Hotel De Zalm aangekondigd van Tuinstraat 81 en 85 en 
Vijverstraat 14. In oktober 1932 is het pand Tuinstraat 83 
al op dezelfde manier verkocht. Zoon Gerrit – derde ge-
neratie ! – zet de kuiperij voort vanuit de stadsboerderij 

Kuiperij C. van Leeuwen omstreeks 1920. De werkplaats met woonhuizen 
Tuinstraat 81, 83 en 85 (fotocollectie G. Hoogendoorn-van Leeuwen)

Verkoop op de donderdagmarkt op een vaste standplaats tegenover Arti 
Legi (fotocollectie G. Hoogendoorn-van Leeuwen)

aan de Groeneweg 79, waar de handel tot in de jaren 
zeventig wordt voortgezet.

Aan de Tuinstraat 85 vestigt zich in 1934 korte tijd de 
azijnfabrikant H.J.C. Rietveld 20 die het pand al in 1936 
doorverkoopt aan Piet Blokzijl. Dat is de start van een 
nieuwe ambachtelijke dynastie op dit adres. Piet Blok-
zijl, die in 1934 het zonweringsbedrijf van zijn leermees-
ter overneemt, heeft in eerste instantie zijn werkplaats  
aan de Tuinstraat 49. Hij verkoopt en repareert rolluiken 
en markiezen met lattenframe en omkastingen van ge-
verfd hout die als een harmonica openklappen. Markie-
zen zijn kwetsbaarder dan de latere oprolbare zonwerin-
gen van polyester. Elke winter worden de markiezen van 
de huizen in Gouda gehaald en met een handkar naar de 
Tuinstraat gebracht om droog opgeslagen te worden tot 
het volgende voorjaar. 

Later neemt zoon Wim het bedrijf over van zijn vader, 
maar woont nog lang elders in Gouda. Pas na het over-
lijden van zijn moeder komt hij met zijn gezin weer aan 
de Tuinstraat wonen. Goudse kunstenaars kennen het 
pand ook via de andere zoon van Piet, die ook Piet Blok-
zijl heet. Hij maakt in de jaren negentig in het achter-
ste gedeelte van de werkplaats onder de naam Haagse 
Kunstschildersfabriek (hkh) op ambachtelijke wijze ver-
ven voor kunstschilders. Tenslotte worden bij de pensi-
onering van Wim Blokzijl in 2001 bedrijf en woning van 
de hand gedaan.   

Ter afsluiting

Van het originele interieur is bij verbouwingen veel ver-
loren gegaan. Daarom is er in dit artikel weinig over ge-
schreven. Het buitenaanzicht van de woning en werk-
plaats bleef echter goeddeels in tact. Ook  het uitzicht 
vanuit de zonnige woonkamer op de muziektent en mo-
len Het Slot is in honderd jaar nauwelijks veranderd. Een 
uitzicht dat we danken aan Jan van Blois en de Minder-
broeders.

20. samh studiezaal, Adressenboek Gouda, (Gouda 1936). Tuinstraat 
85.
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‘Daar ferme jongens stoere knapen, 
 hier lanterfanten!’
de eerste jaren van het zeekadetkorps gouda

Floribert Baudet

Wie langs de Nieuwe Gouwe naar het cen-
trum van Gouda rijdt, heeft hem vast wel 
eens zien liggen: de voormalige kustmijnen-
veger Freyr van de Koninklijke Marine die 
sinds een vijfentwintigtal jaren in het bezit 
is van de Goudse Zeekadetten. Die opval-
lende verschijning, een zeewaardig schip, is 
het pronkstuk van een organisatie die zijn 
wortels heeft in de Tweede Wereldoorlog. 

Schip de Freyr van Zeekadetkorps Gouda (foto F.H.Baudet)

Het initiatief tot de oprichting van een Nederlands Korps 
Zeekadetten werd in 1946 genomen door kapitein-lui-
tenant-ter-zee A. Kroese. Deze was door de Japanners 
met zijn schip gekelderd in de slag in de Javazee in 1942. 
Hij belandde uiteindelijk in Londen, waar hij de verant-
woordelijkheid kreeg over de afdeling voorlichting van 
het Nederlandse Ministerie van Marine in ballingschap. 
Het heeft er alle schijn van dat het contrast tussen de 
Britse onverzettelijkheid en de twee verpletterende ne-
derlagen die het Koninkrijk der Nederlanden had geleden 
hem aan het denken zette. Er was overduidelijk iets mis 
met de Nederlander. Kroese stond daarin niet alleen: er 
was veel draagvlak voor allerlei vormen van ‘vernieuwing 
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van ons volkswezen’, zoals dat destijds werd genoemd. 
Hij zag vanuit zijn functie als hoofd van de Marinevoor-
lichtingsdienst (Marvo), die hij ook na terugkeer in Ne-
derland bleef vervullen, kansen daaraan een wezenlijke 
bijdrage te leveren. In Groot-Brittannië had hij het Sea 
Cadet Corps (scc) aan het werk gezien, dat in 1856 was 
opgericht en waar duizenden jonge Britten kennis maak-
ten met de maritieme tradities. Het scc leerde hen niet 
alleen varen, maar het had ook een duidelijk militair ka-
rakter: in het Britse opleidingsprogramma was tijd inge-
ruimd voor exercitie, wapenonderhoud en training met 
geschut.1 Kroese wilde eenzelfde organisatie in Neder-
land opzetten. Het zou de jeugd ‘sea-minded’ maken en 
draagvlak creëren voor de Marine. En dat vond hij hard 
nodig: ‘Als ik indrukken uit Groot-Brittannië vergelijk 
met hier: daar ferme jongens stoere knapen, hier lanter-
fanten! Dat zal ons duur te staan komen.’2

Moeizaam begin

Kroese kreeg de Marineleiding 
mee, maar realiseerde zich dat 
het project alleen kon slagen 
als het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat en particuliere 
organisaties van scheepsbou-
wers en reders het steunden. 
Maar al hadden de reders in-
teresse, het directoraat-ge-
neraal van Scheepvaart bleek 
uitsluitend geïnteresseerd in 
economisch herstel, niet in de 
weerbaarheid van de Neder-
landse ‘as phaltjeugd’, of de 
‘vernieuwing van ons volkswe-
zen’.3 Toch werden ze het in de 
zomer van 1947 eens over een 
gezamenlijke reclamecampag-
ne voor het ‘zeewezen’. Ook 
zou er een Stichting Zeever-
bond komen waarin afspraken 
zouden worden gemaakt over 

Kapitein-luitenant-ter-zee A. Kroese 
(collectie-Daems)

opleidingseisen en werving van de zeekadetten.4 Maar 
dit Zeeverbond liep forse vertraging op. Het sluimerende 
geschil met het directoraat-generaal van Scheepvaart 
trad in alle hevigheid aan de dag toen er een stichtings-
akte moest worden opgesteld. De directeur-generaal, 
drs. J.J. Oyevaar, zag niets in het ontwerp van Marine. Hij 
hield vast aan zijn initiatief voor een Koopvaardijweek, 
die uit de aard der zaak civiel van aard was, en wilde van 
een koppeling niets weten. Hij weigerde zijn steun uit te 
spreken voor het Zeeverbond en had de ontwerp-stich-
tingsakte ongetekend teruggestuurd.5

Crisisoverleg op het ministerie leidde ertoe dat minis-
ter van Marine, J. Schagen van Leeuwen, alleen met de 
reders ging praten. Schagen herhaalde zijn standpunt 
dat het Zeekadetkorps primair uit particuliere middelen 
bekostigd moest worden. Hij zou per zeekadet een vast 
bedrag ter beschikking stellen. Ook zou het korps kun-
nen rekenen op technische steun.6 Dat hielp de zaak vlot 
trekken, want op 17 november 1947 kondigde Kroese in 
de vergadering van de Marinestaf aan dat het Zeeverbond 
daadwerkelijk zou worden opgericht.7 In de Tweede Ka-
mer werd ook enthousiast gereageerd. Oyevaar, zonder 
twijfel bang dat hij buitenspel zou worden gezet, liet nu 
weten dat hij niet afwijzend stond tegen de vorming van 
een Zeeverbond of een Zeekadetkorps.8

De onderhandelingen sleepten zich niettemin nog een 
jaar voort. De Marineleiding wilde dat het Korps Zee-

1. Notitie A. Kroese (hoofd Marvo), 30 september 1946, Nationaal 
Archief, Archief ministerie van Marine, 2.12.19, inv.nr. 788.
2. Aantekening Kroese, 10 juli 1946, in idem.
3. H. Oosterhuis en M. Gijswijt Hofstra, Verward van geest en ander 
ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-
2005), 3 delen (Houten 2008), 638.
4. Marinestaf, nr. 304/1/45/47, 27 juni 1947, NA, 2.12.19, inv.nr. 777.
5. Marinestaf, nr. 304/1/54/47, 31 oktober 1947, NA, 2.12.19, inv.nr. 777. 
Vgl. notulen Admiraliteitsraad 29 oktober 1947, NA, 2.13.109, inv.nr. 
2.
6. Marinestaf, nr. 304/1/55/47, 7 november 1947 en nr. 304/1/56/47, 17 
november 1947, NA, 2.12.19, inv.nr. 777.
7. Marinestaf, nr. 304/1/56/47, 17 november 1947, NA, 2.12.19, inv.nr. 
777.
8. Admiraliteitsraad, 23 december 1947, NA, 2.13.109, inv.nr. 2.
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kadetten, zoals in Groot-Brittannië, ook een militaire 
training zou aanbieden, maar de reders wilden daar, 
ondanks eerder toezeggingen, niet aan.9 De nieuw aan-
getreden minister van Marine, W. Schokking, moest er 
ook niets van hebben en trok die eis in.10 Desondanks 
haakten de reders niet veel later af. Ze vonden de Marine 
te dominant en waren niet overtuigd van de levensvat-
baarheid van het initiatief. Als er echt animo was voor 
een Korps Zeekadetten, zouden ze hun besluit wellicht 
heroverwegen. Dan zouden ze ook financieel willen bij-
dragen.11 Daarmee was het Korps Zeekadetten feitelijk 
op sterven na dood. De aangewezen private partners 
waren afgehaakt en de twee ministeries wilden uit poli-
tieke overwegingen niet de indruk wekken dat zij zelf een 
jongerenorganisatie aan het opzetten waren. Het Minis-
terie stelde zich op het standpunt dat

zulk een jeugdorganisatie niet van de overheid dient uit 
te gaan. Een dergelijke opzet zou in ons democratische 
staatsbestel hetwelk zo nauw verband houdt met de 
aard van ons volk, niet levensvatbaar zijn, doch afge-
zien hiervan reeds alleen om zijn structuur moeten wor-
den veroordeeld.12

Maar dat zou betekenen dat het hele initiatief niet van 
de grond zou komen, en dat was ook niet de bedoe-
ling. Luitenant-ter-zee der tweede klasse J. Heuseveldt, 
plaatsvervangend hoofd van de Marinevoorlichtings-
dienst, kreeg daarom de opdracht te onderzoeken of 
er niet toch iets te redden viel. Deze deed vervolgens 
vergeefse pogingen de zeeverkenners om te vormen tot 
lokale afdelingen van het Korps Zeekadetten. Zijn plei-
dooi wekte enige belangstelling omdat hij materiële en 
enige geldelijke steun kon toezeggen, maar de zeever-
kennersafdelingen waarmee hij sprak, vertikten het om 
hun eigen jaarprogramma op te geven. Daarop liepen de 
gesprekken stuk, want al was de militaire training ge-
schrapt, doel was nog steeds om in het Korps maritie-

Programma commando-overdracht 1952; let op het semi-militaire ka-
rakter ( samh)

9. Admiraliteitsraad, 8 augustus 1947, 7 januari 1948 en 6 oktober 
1948, in idem.
10. Admiraliteitsraad, 13 oktober 1948, in idem, Vgl. brief Noppen 
(Marvo) aan Nederlandse Jeugdgemeenschap, nr. 072/3/49/zkk, 24 
maart 1949, NA, 2.19.170, inv.nr. 19.
11. Brief J. Jaring (voorzitter zkk Gouda) aan Onze Vloot afdeling 
Amsterdam, 2 oktober 1950. Streekarchief Midden-Holland (samh), 
archief Zeekadetkorps Gouda, toegang 0384, inv.nr. 4.
12. H.J. Noppen (hoofd Marvo) aan njg, nr. 072/3/49/ zkk, 24 maart 
1949, NA, 2.19.170, inv.nr. 19.
13. Jaring aan Onze Vloot Amsterdam, 2 oktober 1950, samh, 0483, 
inv.nr. 4.
14. N.D.B. Habermehl, ‘A. Scheygrond (1905-1996)’, Tidinge van Die 
Goude (1996), 82-87.
15. Jaring aan Onze Vloot Amsterdam, 2 oktober 1950. samh, 0483, 
inv.nr. 3, jaarverslag zeekadetkorps Gouda 1949, idem, inv.nr. 4.
16. Concept organogram voor de op te richten landelijke orga-
nisatie, ongedateerd [voorjaar 1951], samh, toegang 0483, inv.nr. 
4; overzicht Zeekadetkorpsen in Het wachtschip 33,3 (1992). Idem, 
Collectie dr A Scheygrond, inv.nr. 10. Tegenwoordig zijn het zo’n 
twintig korpsen. Voor het meest recente overzicht zie https://zee-
kadetkorps-nederland.nl/project/korpsleiding/, geraadpleegd 31 
augustus 2018.
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me vaardigheden aan te leren. Het was geen ‘Spielerei’ 
tenslotte!13 In Rotterdam leek hij even op succes af te 
koersen, maar ook daar liepen gesprekken op niets uit.

Gouda biedt de helpende hand

Zo ongeveer op het moment dat de Marine de handdoek 
in de ring wilde gooien, kwam de vereniging Onze Vloot 
in beeld. In de eerste naoorlogse jaren had de Marine-
leiding de samenwerking met deze vereniging en haar 
concurrent Onze Marine op een laag pitje gezet omdat 
ze deze organisaties eigenmachtig optreden verweet. 
Maar het waren wel particuliere organisaties met afde-
lingen door het hele land en ze waren ook zelf naarstig 
op zoek naar manieren om zich aan de samenleving te 
presenteren. De notulen van de vergaderingen van Ad-
miraliteitsraad en Marinestaf zwijgen in deze periode 
in alle toonaarden over Onze Vloot, maar het is aan die 
vereniging te danken dat er überhaupt nog iets van het 
Korps Zeekadetten terechtkwam. Bij de afdeling Gouda 
had een van de leden, de oud-Marineman J. Jaring, al in 
1945 een ontwerp gemaakt voor een aan Onze Vloot ge-
lieerde jongerenorganisatie. Heuseveldt werd op het be-
staan daarvan geattendeerd. Het contact was vervolgens 
snel gelegd. Een Gouds ’Voorloopig Comité’, dat werd 
geleid door de bioloog en stadshistoricus dr A. Schey-
grond en oud-Marineman Jaring en waarin verder een 
aantal ondernemers zitting hadden, toog nog voor de 

jaarwisseling van 1948-1949 aan het werk om een en an-
der in gang te zetten. De lokale afdeling van Onze Vloot 
verleende logistieke steun. G.C. van Eijk sr., ondernemer 
in kaas, stelde een stuk grond aan de Reeuwijkse Plassen 
ter beschikking waar het Korps kon oefenen; zijn zoon 
G.C. van Eijk jr. trad op als secretaris van het Comité. 
Dankzij de bemiddeling van het Comité kon Heuseveldt 
in de loop van januari een promotiepraatje houden op 
de Ambachtsschool en op de Rijks Hogere Burgerschool, 
waar Scheygrond biologie doceerde.14 Hij wist een aar-
dig aantal tieners warm te maken voor het initiatief. 
Misschien tegen beter weten in ging het Comité in die 
periode ook praten met de Goudse Zeeverkenners. Eén 
kaderlid, C. Hekkers, besloot zijn diensten aan het Korps 
aan te bieden, maar zijn collega’s zagen niets in omvor-
ming tot Korps. Gouda zou bovendien te klein zijn voor 
twee op het water gerichte jeugdverenigingen.15

De animo voor de Zeekadetten bleek niettemin aan-
zienlijk, want 47 jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar 
meldden zich aan. Op 18 februari 1949 werd in hotel De 
Zalm op de Goudse Markt het eerste Korps formeel op-
gericht in het bijzijn van het hoofd Marinevoorlichtings-
dienst H.J. Noppen, zijn plaatsvervanger Heuseveldt, 
de directeur-generaal van Scheepvaart J.J. Oyevaar, de 
directeur-generaal Vorming Buiten Schoolverband van 
het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Kunsten A. 
Oosterlee, burgemeester K.F.O. James, andere notabe-
len en een ruime vertegenwoordiging van de vaderlandse 
pers. 

Het lag in de bedoeling dat er tien korpsen zouden ko-
men. In de jaren erna werden inderdaad in het hele land 
afdelingen opgericht. Den Haag, Amsterdam, met het 
Korps Het Anker, Maassluis en Zwolle waren na Gouda 
de eersten. In totaal werden een paar honderd jongeren 
lid.16

Eisen van de Marine

Hoe ging het nu verder? De instelling van het Korps 
Zeekadetten in Gouda was de bekroning van ruim drie 
jaar praten, maar bracht het nu ook wat de Marine er-
van gehoopt had? Hoe waren de verhoudingen met het 

De Freyr op de Noordzee, 2006 (beeldbank nimh; 2154_D060720PR1080)
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Goudse Korps? Uit de boven aangehaalde brief van Nop-
pen, waarin hij het standpunt verkondigde dat een door 
de overheid geïnitieerde jeugdorganisatie niet in ons 
democratisch bestel paste, zou men kunnen opmaken 
dat de Marine achteroverleunde en alle initiatief overliet 
aan het Goudse Korps. De werkelijkheid was aanzienlijk 
complexer. 

Enerzijds namelijk probeerde de Marine een zo groot 
mogelijke greep op de Korpsen te behouden, wat blijkt 
uit de omstandigheid dat ze een aantal voorwaarden 
stelde aan de erkenning als Korps Zeekadetten. Die er-
kenning zou de deur openen voor de materiële en ook 
geldelijke steun die ze had toegezegd en die ze eerder 
had betiteld als een ‘historisch aanbod’.17 Erkenning 
zoeken was daarom aantrekkelijk. Maar wie een afdeling 
van het Korps Zeekadetten wilde oprichten, verplichtte 
zich tot het onderwijzen van een door Heuseveldt op-
gesteld nautisch oefenprogramma waarbij zelfs de wijze 
waarop het kader zou omgaan met de zeekadetten, was 
gedefinieerd.18 De Marine zou het bijbehorende instruc-
tiemateriaal leveren, zoals voorschriften, maar ook va-
rend materieel. Daarnaast leverde ze werkpakken en 
uniformen. Ook zegde de Marine toe de kadercursus te 
verzorgen, zodat lokale instructeurs op de hoogte waren 
van de vigerende voorschriften.19 Hoewel de militaire ba-
sistraining geschrapt was, bevatte het oefenprogramma 
bovendien nog steeds een aantal elementen dat moei-
lijk anders dan als militair kan worden beoordeeld. Het 
baksgewijs – het bij de Marine gangbare appèl – diende 
te worden getraind, net als exercitie, en de opleiding 
voor de hogere rangen omvatte onder meer herkenning 
van oorlogsschepen en vliegtuigen.20 Daarnaast bevatte 
het trainingsprogramma diverse sporten die het uithou-
dingsvermogen dienden te bevorderen. 

Korpsen waren verder verplicht deel te nemen aan de 
jaarlijks te houden gezamenlijke oefening, die zou wor-
den gehouden op en rond het Marine Opleidingskamp 
aan de Loosdrechtse Plassen. Om de invloed van de Ne-
derlandse jeugdgemeenschap, de al bestaande nationale 
koepel van jeugdorganisaties, te beperken, eiste de Ma-
rine dat Korpsen zouden toetreden tot een nog te vor-
men landelijke organisatie van Zeekadetkorpsen. Lokale 

Korpsen moesten bovendien zelfstandige organisaties 
zijn, wat impliceerde dat Korpsen niet onder lokale af-
delingen van Onze Vloot konden vallen.

Dit eisenpakket zou een minimum aan geoefendheid 
moeten garanderen. De naleving ervan werd afgedwon-
gen doordat lokale Korpsen zich verplichtten om over 
het gebruik van de ter beschikking gestelde middelen 
verantwoording af te leggen aan een door de Marine 
aangewezen landelijk inspecteur. Het zal niet verbazen 
dat dat Heuseveldt was, het plaatsvervangend hoofd 
Marvo. Deze ging in beginsel ook over de aanstelling van 
lokale instructeurs. Wie aan alle eisen voldeed, mocht 
zich Korps Zeekadetten noemen. In ruil voor dit alles gaf 
de Marine, zoals gezegd, materieel in bruikleen, en keer-
de ze jaarlijks vijf gulden per zeekadet uit.21

17. Admiraliteitsraad, 3 maart 1948, NA, 2.13.109, inv.nr. 2.
18. Diverse richtlijnen, waaronder één met opschrift ‘Hiermede is 
in januari 1949 ltz Heuseveldt bij dhr v. Eijk jr gekomen en op deze 
basis is het zkk Gouda opgericht’, samh, 0483, inv.nr. 1; vgl. richtlij-
nen met opschrift ‘eind 1948 van dhr Heuseveldt ontvangen’, idem, 
inv.nr. 42.
19. Heuseveldt (Marvo) aan C.G. van Eijk jr. (secretaris zkk Gouda 
i.o.) zkk 026/3/48, 31 december 1948, samh, 0483, inv.nr. 1.
20. Diverse lesprogramma’s en richtlijnen met opschrift ‘eind 1948 
van dhr Heuseveldt ontvangen’, samh, 0483, inv.nr. 42.
21. Noppen aan njg, 072/3/49/ zkk, 24 maart 1949, NA, 2.19.170, inv.
nr. 19. brief Heuseveldt (Marvo/inspecteur zkk) aan Van Eijk (secre-
taris zkk Gouda i.o.) 050/9/49, 9 februari 1949, samh, 0483, inv. nr. 1. 
Zie ook diverse richtlijnen, waaronder één met opschrift ‘Hiermede 
is in januari 1949 ltz Heuseveldt bij dhr v. Eijk jr gekomen en op 
deze basis is het zkk Gouda opgericht’, ibidem, en richtlijnen met 
opschrift ‘eind 1948 van dhr Heuseveldt ontvangen’. Idem, inv.nr. 
42.
22. Vgl. brief Noppen (Marvo) aan Jaring (Vz zkk Gouda) 055/1/
zkk/50, 27 april 1950, en brief Noppen (Marvo) aan Van Eijk 266/alg/
zkk, 12 maart 1951, samh, 0483, inv.nr. 1.
23. Overzicht voorlichtingsuitgaven over 1949, NA, 2.03.01, inv.nr. 
11734.
24. Van Eijk (secretaris zkk Gouda i.o.) aan Heuseveldt (Marvo/in-
specteur zkk) 8 februari 1949, samh, 0483, inv.nr. 1.
25. Heuseveldt (Marvo/inspecteur zkk) aan Van Eijk (secretaris zkk 
Gouda i.o.) 050/9/49, 9 februari 1949, samh, 0483, inv.nr. 1.
26. Admiraliteitsraad 23 februari 1949, NA, 2.13.109, inv.nr. 3. Over de 
kwaliteit: brief kader Zeekadetten Gouda aan plaatselijk Comité, 4 
november 1949, samh, 0483, inv.nr. 1.
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Anderzijds bleef de Marine wel-
haast als een mantra herhalen dat 
de lokale Korpsen voortvloeiden 
uit een lokaal initiatief en dat de 
Marine dat initiatief enkel onder-
steunde.22 Aan dat standpunt, dat 
haaks stond op de wordingsge-
schiedenis van het Korps Zeeka-
detten, lagen zowel financiële als 
politiek-ideologische overwegin-
gen ten grondslag. Het was niet 
de bedoeling dat lokale Korpsen 
financieel afhankelijk zouden zijn 
van de Marine. De Marvo spendeer-
de volgens eigen opgave in 1949 
25.000 gulden, zo’n negen procent 
van haar budget, aan de Korpsen 
in Gouda, Den Haag, Maassluis en 
Amsterdam.23 Dat toont aan dat het 
Ministerie hechtte aan de Zeeka-
detten, maar ruimte om te groeien 
was er niet. Dat liet de staat van ‘s 
Rijks financiën eenvoudigweg niet 
toe. Daarnaast was de stemming 
in den lande na de ervaringen in de 
Tweede Wereldoorlog een factor 
van belang. Propaganda van staats-
wege kon niet meer. Het door de 

Marine open en bloot opzetten van organisaties met een 
propagandistisch oogmerk was politieke zelfmoord en 
bovendien in directe tegenspraak met de gedachte dat 
de Nederlandse samenleving zelf werkte aan haar weer-
baarheid en wat de Marine ‘seamindedness’ noemde: 
een vaag gedefinieerde positieve houding tegenover het 
varen in het algemeen en de Koninklijke Marine in het 
bijzonder. Vandaar ook dat de Marine de samenwerking 
had gezocht met private partijen. 

Gesteggel over geld

Dit leidde tot een ongemakkelijke spagaat. Zeekadet-
tenkorps Gouda, de eersteling, ervoer de consequenties 

daarvan continu. De lokale initiatiefnemers vroegen en 
kregen bijvoorbeeld ‘goedkeuring’ van de Marvo voor de 
samenstelling van hun ‘Voorloopig comité’24 en Heuse-
veldt was alleszins behulpzaam, zoals boven geschetst. 
De tweeslachtige houding van het ministerie van Marine 
laat zich aardig illustreren aan de hand van Heuseveldts 
aankondiging dat hij statuten en reglementen zou stu-
ren, hoewel hij daaraan toevoegde dat het opstellen van 
zulke documenten een lokale aangelegenheid was.25 Ook 
zegde hij vier sloepen toe, waarvan er twee van Duitse 
makelij waren die als oorlogsbuit waren achtergebleven. 
Het Goudse korps was daarmee zeer tevreden, maar het 
eerste enthousiasme werd snel getemperd toen bleek 
dat de levering van het materieel en het instructiema-
teriaal weken op zich liet wachten. Pas een maand na de 
oprichting arriveerde de eerste sloep in Gouda. De werk-
pakken waren wel op tijd, maar in het najaar bleek dat ze 
te koud waren.26 De uniformen werden pas in december 
geleverd, maar waren niet compleet, zodat het Korps de 
koppel na bemiddeling van een bevriende kolonel van de 

Opgave van Goudse Zeekadetten die naar de Marine zijn gegaan (samh)

J.P. van Dam, 1e kadet en 1e zeekadet 
die naar het kim ging (samh)
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Landmacht uit de magazijnen van dat krijgsmachtdeel 
betrok.27 

Dat alles had directe impact op de activiteiten van het 
Korps. Zonder lesmateriaal en materieel was het onbe-
gonnen werk. Er was veel verloop en het enthousiasme 
van het kader maakte in het najaar van 1949 plaats voor 
een zekere mate van ontgoocheling. In november van 
dat jaar stuurden de vier instructeurs een brandbrief aan 
het Goudse bestuur.28 Er was weliswaar een onderko-
men, een binnenvaartschip dat door de ondernemer L.H. 
van der Molen ter beschikking was gesteld, maar dat zou 
binnenkort moeten worden teruggegeven. Het bestuur 
mocht zelf ook wel wat meer betrokkenheid tonen, want 
anders zou het snel gedaan zijn met het Korps. Jaring 
trok zich deze kritiek aan en hij en zijn collega’s spanden 
zich vervolgens in om meer geld los te peuteren bij de 
Marvo en bij lokale ondernemers. 

Bij beide kreeg hij echter nul op het rekest. Particu-
liere ondernemers wezen naar de redersvereniging, de 
redersvereniging wees naar de nog te vormen landelijke 
organisatie van Korpsen en naar de Marvo, en de Marvo 
verwees Jaring en de zijnen terug naar particuliere on-
dernemers en de Goudse samenleving. Marvo-hoofd 
Noppen was nauwelijks gevoelig voor het argument dat 
het succes van het Korps Gouda van landsbelang was. In-
derdaad was het welslagen van de zeekadetten als zoda-
nig een zaak van landsbelang, maar dat gold niet voor af-

zonderlijke afdelingen, en Jaring moest ophouden eerst 
naar de Marvo te kijken als hij een probleem had. In een 
memorandum aan staatssecretaris van Marine H.C.W. 
Moorman schreef Noppen eind februari dat het Goudse 
bestuur zich ten onrechte ‘in het hoofd [had] gehaald, 
dat indien men maar eenmaal begon, de overheid wel 
verder over de brug zou komen.’ Nog dodelijker was de 
kritiek dat ‘Wat de heer Jaring eigenlijk wil (…) een ge-
heel door de overheid gefinancierd korps [is], waarin het 
bestuur te Gouda het voor het zeggen heeft. Dit laatste 
is natuurlijk in geen geval mogelijk’.29 

Daarmee was de kous niet af, want Jaring bleef plei-
ten voor een grotere bijdrage uit Den Haag, waarvoor 
de Marvo het streven om tien Korpsen op te richten zou 
moeten opgeven. Liever vier of vijf financieel gezonde, 
dan tien noodlijdende! Maar Noppen betoogde dat de 
zeekadetten al meer rijkssteun ontvingen dan welke an-
dere jeugdorganisatie dan ook. En bovendien: niet de 
Marvo was initiatiefnemer en dus verantwoordelijk voor 
het welslagen, dat was het Goudse comité. Paradoxaal 
genoeg schreef hij in dezelfde brief dat de Marine niet 
van haar streven naar de vorming van tien korpsen af te 
brengen was. Als ze het Korps in Gouda zouden ophef-
fen, zoals Jaring op 20 april 1950 dreigde, was dat jam-
mer, maar het was geen zaak van de Marvo. Een der-
gelijke vorm van staatsbemoeienis paste niet in ons 
staatsbestel. Hij wreef Jaring ook in dat Gouda het enige 
Korps was dat financieel in de gevarenzone verkeerde.30 

Rondvraag bij de Korpsen Den Haag en Maassluis leer-
de dat dat laatste beslist niet klopte. Den Haag berichtte 
dat de Marvo ‘schromelijk tekort geschoten [was] in haar 
aanvankelijke toezeggingen’ en Maassluis eindigde net 
niet in het rood dankzij de steun van één uitermate en-
thousiaste ondernemer.31 Dat was de druppel. De Korp-
sen kwamen nu overeen zonder de Marvo te overleggen 
hoe het verder moest. Noodberaad in Gouda volgde. De 
drie aanwezige korpsen besloten haast te maken met de 
vorming van het Zeekadettenkorps Nederland, zoals het 
overkoepelend orgaan zou gaan heten. Ook was extra 
steun van Onze Vloot nodig. De rebellie tegen de Marvo 
ebde snel weg: de Korpsen beseften maar al te goed dat 
het onwaarschijnlijk was dat de Zeekadetkorpsen zou-

Uitnodiging 1e lustrum 1954 van het Goudse Zeekadetkorps (samh)
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den overleven zonder steun van de Marine en de twist 
werd bijgelegd – overigens zonder dat de achterliggende 
problematiek was opgelost. Wel kreeg het Zeekadet-
tenkorps Gouda het voor elkaar dat W. van Haaften, 
de secretaris van Onze Vloot, op het hoofdkantoor van 
die organisatie het secretariaat zou gaan voeren voor 
het Zeekadettenkorps Nederland. Dat garandeerde de 
betrokkenheid van Onze Vloot, al was het formeel een 
afzonderlijke functie omdat het Amsterdamse korps 
Het Anker zich verzette tegen de ophanging aan Onze 
Vloot.32 Hoewel de redersvereniging geldelijke steun had 

toegezegd als er een nationaal orgaan zou zijn, bleef 
geldgebrek de Korpsen parten spelen en geregeld werd 
de toon tussen Marvo en Korpsen venijnig, zoals bijvoor-
beeld in de zomer van 1952 toen Gouda de steun van de 
Marvo betitelde als ‘holle woorden’ en ‘slechts een laag 
vernis’.33

Smalle marges

Desondanks wist het Goudse Zeekadetkorps de moeilijke 
beginjaren te overleven en in 1954 werd onder veel be-
langstelling het eerste lustrum gevierd. Begin 2019 be-
staat het zeventig jaar. De problemen van de beginjaren 
zullen zich nadien zonder twijfel in iets gewijzigde vorm 
ook hebben voorgedaan. De scherpte die de beginjaren 
kenmerkte, had te maken met het feit dat het ministerie 
van Marine zich na de oorlog beijverde om de band tus-
sen volk en vloot te verstevigen, maar meende dat het 
dat niet alleen kon doen.34 Maar dat betekende dat de 
Marine water bij de wijn diende te doen. Het oorspron-
kelijke idee achter de Zeekadetten was de vorming van 
een personeelsreserve voor – primair – de Marine, die 
de band tussen volk en vloot belichaamde en ook alvast 
militair getraind werd. Die laatste doelstelling bleek gro-
tendeels onhaalbaar, terwijl maar een beperkt deel van 
de Zeekadetten daadwerkelijk dienst nam bij de Marine. 
Het propagandistische element won zo aan gewicht: 
de Zeekadetten werden, zoals Noppen Jaring schreef, 
‘een instituut van voorlichting en volksontwikkeling’: 
ze moesten de maritieme oriëntatie van de Nederlander 
versterken.35 Om nog iets van het oorspronkelijke idee 
te redden, stelde de Marine voorwaarden die ervoor 
zorgden dat ze de touwtjes in handen had. Tegelijkertijd 
wilde ze de fictie in stand houden dat dat niet zo was. 

De lokale Korpsleidingen hadden weinig mogelijkhe-
den hier wat aan te doen. Uit het Goudse archiefmateri-
aal rijst de indruk dat de irritatie des te groter was omdat 
er iets aan waarheid school in Noppens bewering dat het 
Korps op particulier initiatief tot stand was gekomen. Ja-
ring was immers in 1945 zelf met het idee gekomen. Dat 
het vervolgens niet lukte de Korpsen zonder rijkssteun 
te financieren, illustreerde bovendien dat het nog niet 

Defilé van het Zeekadetkorps Gouda 1959 (samh)

27. Jaarverslag zeekadetkorps Gouda 1949, samh, 0483, inv.nr. 3.
28. Kader Zeekadetten Gouda aan plaatselijk Comité, 4 november 
1949, samh, 0483, inv.nr. 1.
29. Noppen aan H.C.W. Moorman (staatssecretaris van Marine), 
024/alg/50/zkk, 23 februari 1950, samh, 0483, inv.nr. 4.
30. Noppen (Marvo) aan Jaring (VZ-zkk Gouda) 055/1/zkk/50, 12 
april 1950 en idem, 072/1/50, 27 april 1950, samh, toegang 0483, inv.
nr. 1. Jaring’s reactie op Noppens brief van 12 april zit in toegang 
0843, inv.nr. 4.
31. zkk Gouda aan collega-korpsen 16 mei 1950 en antwoorden zkk 
Den Haag, 20 mei 1950 en zkk Maassluis, 23 mei 1950. Amsterdam 
reageerde niet. samh, 0483, inv.nr. 1.
32. Amsterdam Het Anker aan Gouda, 13 maart 1951, samh, 0483, 
inv.nr. 4. Vgl. brief H.W. de Wit (zkk Amsterdam Het Anker) aan 
Heuseveldt (inspecteur zkk) 3 februari 1951. Reactie Jaring op brief 
Noppen van 12 maart 1951, 15 maart 1951 in idem.
33. Afschrift van brief Noppen (Marvo) aan W van Haaften (secre-
taris zkk Nederland) 136/1/zkk/52, 9 juli 1952. Vgl. idem, inv.nr. 3, 
jaarverslagen over 1950, 1951 en 1952, samh, 0483, inv.nr. 1.
34. Admiraliteitsraad, 3 maart 1948, NA, 2.13.109, inv.nr. 2.
35. Noppen (Marvo) aan Jaring (zkk Gouda), 12 april 1950, samh, 
0483, inv.nr. 1.
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goed zat met de band tussen volk en vloot. Er was ken-
nelijk nog steeds iets mis met de Nederlander. En daar 
was het Zeekadetkorps nu juist voor bedoeld! Marvo en 
Korpsen waren dus tot elkaar veroordeeld.

Het Korps wilde bovendien helemaal niet los van de 
Marine. De band met de Marine onderscheidde de zee-
kadetten van de zeeverkenners. Maar waar Noppen en 
zijn voorganger Kroese konden mijmeren over ‘seamin-
dedness’, ‘volksweerbaarheid’ of ‘volksontwikkeling’, 
gold dat niet voor de lokale Korpsen: zij signaleerden 
dat geïnteresseerden ‘afmonsterden’ omdat er van al-
les stuk was en er gebrek was aan alles. Dat oogde ama-
teuristisch en bracht de realisatie van de doelstelling in 
gevaar. Zij merkten ook dat de particuliere belangstelling 
die er was, niet direct tot ruimhartige subsidiëring leid-
de, al droegen particuliere ondernemers het merendeel 
van de kosten.36

Die aarzeling kan op haar beurt juist te maken hebben 
gehad met het feit dat het Korps uiteindelijk in wezen 
een verlengstuk van de Marine was. Het directoraat-
generaal van Scheepvaart hield zich goeddeels afzijdig, 
wat ook blijkt uit het ontbreken van correspondentie 
met dat directoraat in het onderzochte materiaal. De as-
sociatie met de Marine liep echter zodanig in het oog 
dat het Korps Gouda op zeker moment een bezorgde 
brief kreeg uit de regio IJmond, waar plannen bestonden 
om een Zeekadetkorps op te richten. Lokale jongeren-
werkers hadden twijfels bij de motieven van de Marine; 
was dit weer zo’n ‘zaakje van de Marine’, een uiting van 
militarisme? In zijn antwoord benadrukte de secretaris 
van het Korps Gouda dat de Marine eerbare bedoelingen 

had en dat de Zeekadetten los stonden van de Marine. 
‘Hoofdzaak is de jeugd weer sea-minded te maken en 
ons inziens schuilt er niets achter de steun die de marine 
verstrekt, dan uitsluitend het landsbelang te dienen.’ Er 
waren maar twee jongens afgehaakt omdat het Korps 
militaristisch zou zijn.37 Deze briefwisseling leidde uit-
eindelijk tot de vorming van het Korps IJmond, maar il-
lustreert tegelijkertijd de smalle marges waarbinnen men 
moest opereren. 

Slot

Toen het eerste lustrum in Gouda werd gevierd, werd er 
groots uitgepakt. Het was een week lang feest. Er was 
een tentoonstelling met maquettes van de hele Neder-
landse koopvaardijvloot en alle vuurtorens, die werd 
geopend door een bestuurslid van de Nederlandse Re-
dersvereniging die rond deze tijd serieus belangstelling 
begon te tonen voor de Zeekadetten. Er was een stand 
van het KNMI met kaarten van de Watersnoodramp38 en 
er werden films vertoond; de Marinierskapel kwam spe-
len en de andere zeekadetkorpsen vergezelden het korps 
Gouda tijdens een parade door de stad. De Marine had 
zelfs een helikopter van de Marineluchtvaartdienst ter 
beschikking gesteld. En misschien wel het mooiste van 
alles: er was geldelijke steun van een aantal onderne-
mers, waaronder één die gewoonlijk het korps Maassluis 
meefinancierde. Er viel ook genoeg te vieren. Tiental-
len jongeren waren mede door de inspanningen van het 
Korps ‘sea-minded’ geworden. Ettelijke van de inmid-
dels afgemonsterde kadetten hadden emplooi gevonden 
bij de koopvaardij of waren naar de zeevaartschool ge-
gaan, en er waren er ook die ervoor hadden gekozen te 
solliciteren bij het Koninklijk Instituut van de Marine in 
Den Helder, waar de officiersopleiding gevestigd was.39 
Geld bleef een probleem, maar het gevoel van urgentie 
van de beginjaren had plaatsgemaakt voor een wat re-
alistischer inschatting van de mogelijkheden. Of zoals 
secretaris Van Eijk in het jaarverslag over 1953 noteerde: 
ambities waren er genoeg, maar voor de realisatie ervan 
‘behoeven wij echter de onontbeerlijke steun van Ma-
rine, koopvaardij en...burgerij.’40 

 

36. Verslag vergadering commissie-Fock, 21 november 1949, NA, 
2.03.01, inv.nr. 11669.
37. Van Eijk (secretaris zkk Gouda) aan R.J. Wasterval ( jeugdleider 
Hoogovenstaten, gelieerd aan Hoogovens, IJmuiden), 8 november 
1950, in reactie op diens ongedateerde brief [begin november 1950], 
samh, 0483, inv.nr. 4.
38. Algemeen Handelsblad, 1 mei 1954. Notulen bestuursvergadering 
zkk Gouda, 18 februari 1954. samh, 0483, inv.nr. 1.
39. Overzichtje uitstroom [1955] bij brief Van Eijk aan secretaris Zee-
kadetkorps Nederland, 14 januari 1959, samh, 0483, inv.nr. 36.
40. Jaarverslag 1953, samh, 0483, inv.nr. 3.
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Gouwe Verhaal kwam Rie Eikenboom-Kwinkelenberg aan 
het woord en nu zit je weer bij iemand die Kwinkelenberg 
heet. Ze hoeven niet bang te zijn dat ik hetzelfde verhaal 
ga vertellen, want ik ken die andere mevrouw niet. Vol-
gens mij is het geen familie. Ze komt niet uit een ‘rood 
nest’, want anders was ik haar wel tegengekomen. Na de 
oorlog had je in Gouda een flinke rode familie: mensen 
die actief waren in de Partij van de Arbeid, de vakbond, 
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de ajc of het 
Humanistisch Verbond. Ze waren lid van de vara en la-
zen Het Vrije Volk. Het is een wereld die bijna in de mist 
is verdwenen. Moet ik het daar over hebben?’

Vijf adressen in Korte Akkeren

‘Ik ben op 13 november 1928 geboren als Christina Hen-
drika Tak. Dat was in de Snoystraat 46 in Korte Akkeren. 
Dat is altijd mijn buurt gebleven. Ik heb op vijf verschil-
lende adressen gewoond, maar ze lagen geen vijfhon-
derd meter van elkaar. In de Snoystraat zijn we een keer 
naar de overkant verhuisd, want de huizen van Ons Be-
lang deden iets minder huur. De panden zijn allemaal 
afgebroken. Daarna gingen mijn ouders naar de Kievit-
straat, waar nieuw gebouwd was. Toen ik in 1952 met 
Wim trouwde, gingen we daar inwonen, op de bovenver-
dieping. Je moet niet denken dat een pas getrouwd stel 
een eigen huis kon krijgen. Vijf jaar hebben we moeten 
wachten voor er een vrij kwam; een bovenhuis op Ko-
ningin Wilhelminaweg 250. Het hoorde bij een complex 
van 212 woningen dat de gemeente in 1951 had neerge-

Stien Kwinkelenberg-Tak (foto Nico J. Boerboom)

gouwe verhalen

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

Gert Jan Jansen

 Stien Kwinkelenberg-Tak (1928)
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zet. In 1960 hebben we deze eengezinswoning aan de 
andere kant van de KW-weg gekocht. Dat stond er van 
vlak voor de oorlog. In een keer zijn toen 46 woonhuizen 
gebouwd, KW-weg nummer 161 tot en met 249. Je kunt 
nog steeds zien dat er in het midden een winkel was met 
berging en bovenwoning. Daar heeft ooit een melkboer 
in gezeten. Weet je trouwens dat de weg in de oorlog 
een andere naam had? Koningin Wilhelminaweg mocht 
niet meer van de Duitsers. Het heette toen Suriname-
weg.’

Arbeidersgezin

‘Ik kom uit een arbeidersgezin. Vader Piet Tak en moeder 
Cathrien Oosterwijk kregen twee kinderen, waarvan ik de 
oudste ben. Ja, tegenwoordige tijd, want mijn broer Piet 
leeft gelukkig nog. Hij woont – ook alleen – in Reeuw-
ijk. Ook voor hem wordt het lastiger om de deur uit te 
 komen, maar bij mijn 90-ste verjaardag in november was 
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korte tijd bij de Sportbond geweest, maar verder niet. 
Het zwemdiploma heb ik pas in 1944 gehaald, toen ik 
vijftien was. In mijn herinnering was dat in het bad aan de 
Houtmansgracht, maar op het diploma staat het stem-
peltje Spaardersbad. Ik hoop niet dat het met de andere 
herinneringen ook zo gesteld is. In die tijd – zo heeft 
mijn moeder altijd verteld – kwam het steeds vaker voor 
dat ik verhalen ging vertellen en gedichten voordragen. 
Door de nieuwbouw in Korte Akkeren lagen er her en der 
stapels stenen, waar we gingen uitrusten tijdens het bui-
ten spelen. Dan werd mij gevraagd om iets te vertellen. 
Soms had ik net een mooi boek gelezen, maar anders 
verzon ik iets ter plekke. Thuis zat ik het liefst te lezen. 
Mijn vader bracht veel boeken mee. Er waren hele series, 
uitgegeven door de Arbeiderspers. Laatst heb ik er weer 
een paar van zolder gehaald en in de kamer gezet. Al-
leen op de wereld bijvoorbeeld en Het Boek voor de Jeugd. 
Ook van de HaKa hadden we boeken; je weet wel, van de 
Handelskamer. HaKa was het eigen merk van de Coöpe-
ratie. In Gouda had je toen al jaren de Goudsche Coöpe-

hij van de partij. Mijn vader, Piet Tak, was timmerman bij 
Van der Horst, ik dacht aan de Turfmarkt. Later werd hij 
secretaris-penningmeester van de Houtbond. We waren 
een socialistisch gezin ‘van de eerste generatie’. Mijn 
grootouders liepen nog niet voorop bij de viering van de 
eerste mei. Vader en moeder waren ook lid van het IvAO, 
het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, dat in 1924 
een afdeling in Gouda kreeg. Tegenwoordig heet dat het 
nivon. Die hadden op zondag bijeenkomsten, vaak een 
lezing over een cultureel onderwerp, waar soms hon-
derden mensen naartoe gingen. Wij werden dan gestald 
bij Opoe en Opa Oosterwijk, die ook op op de Snoys-
traat woonden, ik dacht op nummer 109. Opa Ooster-
wijk werkte op een kaasfabriek. Mijn vader komt van de 
Slapperdel, tussen de Kleiweg en de Vrouwensteeg. Zijn 
moeder heb ik niet gekend. Die is jong overleden. Opa 
Tak ging toen in Bodegraven wonen. Voor de huisjes op 
Slapperdel werden afgebroken, ben ik nog een keer gaan 
kijken. Je had daar een bleek, een grasveld waarop de 
was te drogen werd gelegd. Vlakbij, op de Nieuwehaven, 
woonden twee ongetrouwde broers van oma, Jan en Ma-
nus Stalenberg. Ze hadden daar in een poortje een klein 
snoepwinkeltje, waar ook shag verkocht werd. Praktisch 
naast mijn lagere school, dus ik kwam er nog wel eens.

Wat ik me herinner is dat je als kind altijd buiten speel-
de. Sport in clubverband heb ik niet veel gedaan. Ik ben 

De familie Tak deed boodschappen in de coöperatiewinkel aan de Roe-
mer Visscherstraat/ hoek Vondelstraat (uit: Gedenkboek Coöperatie ‘Ons 
Voordeel’ 1892-1932)

Stien Tak voor school B aan de Nieuwehaven (collectie-Kwinkelenberg)
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een letter als naam. Je had school B aan de Nieuwehaven 
en school C aan de A.G. de Vrijestraat. Pas na de oor-
log kregen die scholen een echte naam. School 1 werd 
Klaas de Vriesschool, School B Emmaschool en School C 
de Burgvlietschool. Wat was nou een opleidingsschool? 
Die kende een zevende klas, die was nodig voor de over-
gang naar de huishoudschool of de ambachtsschool. Je 
kijkt nu wel of je me niet gelooft, maar wij hadden op 
de lagere school les in algebra en in vreemde talen. In 
de laatste klas werd Hoogduitse spraakkunst belangrijk 
gevonden. Ik kon aardig leren, maar die grammatica ging 
me boven de pet. Het gebouw van School B is later af-
gebroken. De ingang van de nieuwe Emmaschool kwam 
toen aan de Herpstraat. De naam van het hoofd schiet 
me zo te binnen: meneer Van Dijk. Hij had een Friese 
voornaam. En verder juffrouw Veening in de eerste klas, 
juffrouw Spruijt in de derde en meester Klootwijk in de 
vierde klas. Laat ik meester Bot niet vergeten. Die was 
fameus, omdat hij alles kon onthouden. Toen ik van 
School B afging was de oorlog begonnen. Er kwam een 
nsb’er als schoolhoofd: De Bever of Van Beveren, een 
onaangename man, die ons wilde drillen. Iedereen had 
schoenen met houten zolen. Als je in de rij moest gaan 
staan, wilde hij dat het geruisloos ging. Misschien had 
ik na de lagere school wel door kunnen leren, maar die 
grammatica spookte door mijn hoofd. Bovendien was 
het niet gebruikelijk voor een meisje uit een arbeiders-
gezin. Mijn vriendinnen gingen allemaal naar de huis-
houdschool, dus ik ook.’ 

Huishoudschool en e.n.s.a.i.d. 

‘Officieel heette het: Goudsche industrie- en huishoud-
school. Die zat op Oosthaven 68 in De Grote Samson, 
waar later de ggd in kwam. Mevrouw De Wilde was de 
directeur. Daar kreeg je geen les van, maar je wist wel 
dat zij de baas was. De naaldvakken werden gegeven 
door juffrouw Van der Eyk. Mevrouw Westerman gaf 
huishoudkunde en ‘waschbehandeling’, zo goed dat ik 
het altijd onthouden heb, bijvoorbeeld de voorbehande-
ling met soda of met azijn of het opvouwen van de was 
door ze aan de punten te pakken. Een van mijn dochters 

ratieve Bakkerij en Verbruiksvereniging ‘Ons Voordeel’. 
Natuurlijk waren we daar lid van: ‘Niet om het gewin, 
maar voor het gezin’. Als lid kreeg je dividend. Wij deden 
boodschappen in de winkel aan de Roemer Visserstraat, 
op de hoek met de Vondelstraat. Ze hadden ook kruide-
nierswinkels op de Raam, nu de Speelwinkel, en aan de 
Karnemelksloot. De bakker en de melkboer kwamen aan 
de deur. Het brood was natuurlijk ook van de Coöpera-
tie. De bakkerij staat er nog, pal achter de Speelwinkel. 
Het is nu een appartement. Ik weet nog dat je de bood-
schappen in een boekje moest opschrijven en dan werd 
het thuisgebracht. Die man heette Sjors. Ik heb dat tot 
na ons trouwen volgehouden. Als je het doosje dat toen 
werd gebracht voor een hele week zou vergelijken met 
wat mensen nu in hun kar laden in de supermarkt, dan is 
er heel wat veranderd. De co-op-winkels zijn niet hele-
maal verdwenen, maar ik zie me voor de boodschappen 
niet naar de Heesterbuurt gaan.’ 

Opleidingsschool B

‘Mijn lagere school stond aan de Nieuwehaven nr. 92; 
een openbare school met een bijzondere naam: School 
B. Het was een zogenaamde opleidingsschool. Daarvan 
waren er toen twee in Gouda. Een gewone openbare 
school droeg een nummer als naam, bijvoorbeeld School 
1 aan de Groeneweg. Een opleidingsschool had echter 

Stien Tak op de Nieuwehaven aan het begin 
van de oorlog (collectie-Kwinkelenberg)

Stien Tak aan het eind van de oorlog 
(collectie-Kwinkelenberg)
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school willen worden, maar alleen huishoudschool was 
niet genoeg om naar de opleiding te kunnen.’

Oorlog

‘Met mijn vader moet iets gebeurd zijn in de oorlog. Hij 
was na de oorlog anders dan ervoor. Ik weet dat hij in 
1939, toen de dreiging van Duitsland groter werd, ge-
mobiliseerd werd. Dat ging wel apart. Ik heb al verteld 
over die twee ongetrouwde ooms van hem, de gebroe-
ders Stalenberg, met hun snoepwinkeltje tegenover de 
Vrouwentoren. Aan de zijkant van die toren hing een 
groot aanplakbord. Op een dag kwam een van de ooms 
mijn vader waarschuwen: ‘Piet, je moet opkomen, je 
naam staat op het aanplakbord’. Ja, zo ging dat toen. 
Hij moest opkomen in Den Haag. Ik was toen tien of elf 
jaar en weet nog dat we hem op zondagmiddag mochten 
opzoeken. Dat was een bijzonder uitje. Toen de oorlog 
uitbrak, zat hij in Limburg om te vechten tegen de Duit-
sers. Zoals je weet, kon ons leger niet lang standhouden. 
Vader is toen krijgsgevangen gemaakt. Het vreemde is 
dat hij even thuis was, maar zich vervolgens weer moest 
melden. Hij werd op transport gezet om te gaan wer-
ken in een bruinkoolmijn in Tsjechië. Een groot deel van 
de oorlog stond mijn moeder er alleen voor. Volgens mij 
kreeg ze wel ondersteuning, omdat vader krijgsgevangen 
was. Ze ging iedere week naar het stadhuis, maar ik heb 

doet het nog steeds zo, dus het heeft wel effect gehad. 
De badhanddoeken moest je wel eerst opruwen met een 
borsteltje. Dat doe ik niet meer. Mevrouw Nugteren, le-
rares koken, had een nadrukkelijke stem. Een anekdote. 
Ik had de naam op school dat ik niet zo vlug was. Op een 
dag was ik – samen met een vriendin – te vroeg voor een 
les en toen lagen er bloemkolen klaar. ‘Weet je wat, ‘ zei 
ik, ‘we gaan die bloemkool vast in stukjes breken.’ Even 
later hoorden we de stem van mevrouw Nugteren in de 
hal. ‘Meisjes, we gaan vandaag hele bloemkool koken!’ 
Toen hebben we een klosje garen gepakt, die stukjes 
weer aan elkaar genaaid, de bloemkool gekookt en zo 
boven afgeleverd. We hebben er nooit wat van gehoord. 
Lessen Frans waren er ook. Toen we later met vakantie 
gingen naar Frankrijk, wist ik tenminste een paar woor-
den. Ik weet niet zeker meer of de opleiding nu twee of 
drie jaar duurde, maar het was nog oorlog toen ik klaar 
was. Dat zal dus voor de zomervakantie van 1944 zijn ge-
weest. 

Na de huishoudschool ben ik doorgegaan voor lerares 
coupeuse. Mijn vader zei: ‘Je moet iets gaan doen, waar 
je altijd je brood mee kunt verdienen.’ Er was toen een 
particuliere opleiding, die Ensaid heette en die gevestigd 
was aan het eind van de Lage Gouwe, naast de koekfa-
briek van Arends. Het hoofdkantoor zat in Utrecht, waar 
je ook examen moest doen. Ensaid bestaat nog steeds 
als modevakschool. Bijna niemand weet waarvan het een 
afkorting was. Eerste Nederlandse Stichting voor Active-
ring en Instructie van Damesmodetechnieken. Ik meen 
dat we les hadden van een mevrouw Van Leeuwen die 
aan de Reigerstraat woonde. Achtereenvolgens deed ik 
de leergangen costumière, lingerie, coupeuse en ten-
slotte lerares coupeuse. Al voor ik het diploma had, ging 
ik thuis aan de slag. Via mond-tot-mondreclame probeer 
je dan aan werk te komen. Het begrip zzp’er bestond 
nog niet. Ik heb het best lang volgehouden. Toen we in 
1960 dit huis aan de KW-weg kochten, was elke cent van 
belang om de hypotheek te kunnen betalen. Het naailes 
geven heb ik er snel aangegeven. Dan moet je mensen 
elke week hetzelfde vertellen. Het naaien van kleding 
voor anderen vond ik wel leuk. Ik had wel lerares op een 

Het diploma van Stien Tak als lerares-coupeuse (foto auteur)
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ik zomaar een brok in de keel krijgen. Dan stop ik en zeg 
dat ik er niet meer over kan praten.’ 

De Arbeiders Jeugd Centrale (ajc)

‘De ajc is heel belangrijk voor mij geweest. Ik zag na 
de bevrijding eindelijk kansen om me te ontplooien. Er 
stond een advertentie van de ajc in de krant over acti-
viteiten voor jongeren. Je moest je wenden tot mevrouw 
Gravesteijn om lid te worden. Maar de Goudse ajc had 
toen nog een andere naam, cjb of zoiets. Mijn vader 
wilde eerst zeker weten dat die C niet voor christelijk 
stond, want dan mocht het niet. Maar mijn moeder zei: 
‘Tiny Gravesteijn, dat is wel vertrouwd, ga maar kijken.’ 
Dat heb ik gedaan. De ajc was in Gouda in 1923 opge-
richt door de sdap en de Goudse Bestuurdersbond, zeg 
maar de vakbonden. Na de oorlog werd het een zelfstan-
dige jeugdorganisatie, onderverdeeld in Zwaluwen (8-12 
jaar), Trekvogels (12-16 jaar) en Rode Wachten (boven de 
16 jaar). Ik kwam gelijk bij de Rode Wachten met inspire-
rende mensen als Han Sanders, met Ali de Best, Wijnand 
van der Lek en Piet Smink. Han Sanders had altijd nieuwe 
ideeën. De meesten zijn helaas overleden. Bep Barend-
se was rond 1950 secretaris van de ajc Gouda. Na haar 
trouwen met Wim van Genderen vertrok ze uit Gouda, 
maar we hebben nog regelmatig contact. Oud-ajc’ers 
uit het hele land zijn met elkaar verbonden via Het gele 
blaadje. Door de ajc kwam ik letterlijk en figuurlijk in 
een andere wereld: volksdansen, zingen, wandelen, le-
zingen, cursussen, enz. De bijeenkomsten waren eerst 
in ‘De School van Becker’ aan de Groeneweg. Meneer 
Becker was het hoofd van de Klaas de Vriesschool en zijn 
zoon Leon zat ook op de ajc. Later kwamen we bijeen 
in een benedenzaal van het Weeshuis. Het staat me bij 
dat het Weeshuis op een bepaald moment op instorten 
stond. Er kwam toen een houten korset omheen en alle 
gebruikers stonden op straat; niet alleen de ajc, maar 
ook een padvindersgroep en een bejaardenclub. Maar 
de ajc trok er ook opuit. Voor het Pinksterkamp gingen 
we met een hele groep op de fiets naar de Paasheuvel 
in Vierhouten; soms ook met een overnachting in het 
Meenthuis in Blaricum.’

Het diploma van Stien Tak als lerares-coupeuse (foto auteur)

De ajc-afdeling Gouda circa 1950 op het plein van de (latere) Klaas de 
Vriesschool. Onder de pijl: Stien Tak (collectie-Kwinkelenberg)

geen idee hoeveel dat was. Bang was ik eigenlijk niet in 
de oorlog. Ik herinner me dat we gewoon vanaf het bal-
kon gingen kijken hoe Engelse vliegtuigen hun bommen 
gingen afwerpen in de buurt van het station. We hebben 
in die tijd ook wel gelachen. Aan het eind van de oorlog 
werd de voedselsituatie nijpend. Toen ging mijn moeder 
met buurvrouwen op pad om in de Krimpenerwaard melk 
los te krijgen. Die was zo lekker vet. Ik heb nog steeds 
het idee dat ik het daarmee heb gered. Achteraf reali-
seer ik me dat ik door de oorlog eigenlijk geen puberteit 
heb gehad. Uitgaan was er niet bij. Je ging eigenlijk ner-
gens naartoe. Mijn wereld was in huis en in de buurt, de 
Korte Akkeren. Omdat vader er niet was, kreeg ik taken 
die anders hij waarschijnlijk had gedaan. Toen hij na de 
oorlog thuiskwam, ging hij weer aan de slag als timmer-
man. Eerst was dat bij ‘de Wederopbouw’, officieel het 
Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw. Hij 
werd door het hele land ingezet op urgente bouwpro-
jecten. Opnieuw was hij dus weinig thuis, maar als hij er 
was, was hij ook echt thuis. Hij ging dus niet terug naar 
de Houtbond van het nvv en hoefde dus ’s avonds niet 
meer op pad. Mijn vader was veel stiller dan voor die tijd. 
Meestal zat hij te lezen of Esperanto te oefenen. Ik heb 
nooit gevraagd hoe dat kwam. Had het te maken met de 
opstelling van de bond in de oorlog? Kwam het door zijn 
ervaringen in de bruinkoolmijn? Ik weet het niet. Het 
zorgt voor een schaduw op mijn eigen herinnering. Als 
kleinkinderen me vragen te vertellen over de oorlog, kan 
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graag gaan, want binnen een paar dagen had wethouder 
Hagedorn ervoor gezorgd dat we boven aan de prioritei-
tenlijst stonden. Het was misschien geen toplocatie aan 
de KW-weg, maar we hadden eindelijk een woning voor 
onszelf! Wim is altijd bij de gemeente gebleven. Later 
kreeg hij een leidinggevende functie. Aandacht voor cul-
tuur vonden we allebei belangrijk. We zijn in die tijd ook 
lid geworden van de Oudheidkundige Kring Die Goude. 
Grappig dat een uitspraak van mij een keer boven een ar-
tikel van Theo de Jong in de Goudsche Courant verscheen. 
Theo was een neef van Wim. Toen hij een keer vroeg wat 
ik van de cultuurmarkt vond, heb ik gezegd dat het naar 
meer smaakte en herhaald moest worden, want ‘Cultuur 
is van ons allemaal.’ We waren zowel op het Parool als 
op Het Vrije Volk geabonneerd. Van de cursussen van de 
Volksuniversiteit maakten we graag gebruik.

Ik denk dat wij een fijn gezin waren, maar ik vind het 
wat raar om dat zelf uit de doeken te doen. We kregen 
drie kinderen: twee dochters en een zoon. Marijke, de 
oudste, werd in 1955 geboren. Daarna kwam Annemiek 
en tenslotte Wim. Die noemden we aanvankelijk Wim-
mie. Zo staat hij vermeld op de rouwkaart bij het over-
lijden in 1968 van mijn schoonmoeder. Dat vond hij vast 
niet leuk. De kinderen zullen zich vast onze zomervakan-
ties herinneren, wanneer we er twee of drie weken met 
de tent opuit gingen. Eerst in het bos bij Didam of op 
Texel. Later werd Frankrijk de favoriete bestemming. 

Alle drie kinderen wonen met hun gezin in Gouda, 
twee in de binnenstad en één op de Krugerlaan. De fami-
lie is in de loop der tijd flink uitgebreid: Er kwamen acht 
kleinkinderen: zeven meisjes en één jongen. Inmiddels 
zitten we in de fase van de achterkleinkinderen. Eind 
november meldde zich de vijfde. Heel erg jammer na-
tuurlijk dat Wim de ontwikkelingen in de familie al sinds 
het jaar 2000 niet meer meemaakt. Hij overleed na een 
zwaar ziekbed.’

Declameren en schilderen

‘Ja, zo kan ik nog veel meer vertellen, maar ik vraag me 
of dat nou zo interessant is voor Die Goude. Dat ik een 
hondje had dat Robbie heette? Dat we ook een vouw-

Het huwelijk van Stien Tak en Wim Kwinkelenberg wordt in het Goudse 
Stadhuis gesloten door PvdA- wethouder Jacoba van Dantzig-Melles 
(collectie-Kwinkelenberg)

Huwelijk

‘Mijn man, Wim Klinkenberg, heb ik zo leren kennen. Hij 
was leider van de Zwaluwen. Voor mij dus geen stijfsel-
baan, maar ajc. Onze belangstelling voor cultuur en voor 
geschiedenis is bij de ajc gevormd. Het was een mooie 
tijd. Wat denk je van het planten van de meiboom op 
Schielands Hoge Zeedijk? Wims ouderlijk huis stond aan 
de Houtmansgracht. Hij had voor loodgieter geleerd op 
de Technische School. Hij is altijd in ambtelijke dienst 
geweest, 42 jaar. In 1952 zijn we getrouwd. Het huwelijk 
werd gesloten door Jacoba van Dantzig-Melles, die toen 
wethouder was voor de Partij van de Arbeid. Het huwe-
lijksfeest was in zaal Ons Huis aan de Turfmarkt, ook een 
rood bolwerk van vroeger.

Toen we getrouwd waren, duurde het – zoals gezegd – 
lang voor we een huis kregen. Eigenlijk lukte het pas toen 
Wim ging solliciteren in Drenthe. In de buurt van Emmen 
kon hij een mooie baan bij de gemeente krijgen. Maar 
ze vroegen referenties bij de gemeente Gouda, waar 
ze er niets van begrepen: ‘Wil jij dan weg uit Gouda?’ 
Nou eigenlijk niet, want wat moesten wij in zo’n dorp 
met langgerekte lintbebouwing? Maar we zouden daar 
wel een mooi huis krijgen. Kennelijk lieten ze Wim niet 
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Wat ik ook jaren met enthousiasme heb gedaan is 
schilderen, zowel aquarel als in acryl. De ezel stond tot 
mijn ziekte twee jaar geleden hier in de kamer. Ik heb 
eerst een tijdje les genomen. Landschappen in Frankrijk 
waren vaak een dankbaar motief.‘

Slot

‘Ik mag niet mopperen. Ik hoop het nog een tijd vol te 
houden, zeker nu ik opknap van een periode, waarin ik 
naar de Ronssehof moest. Het leven is anders dan vroe-
ger, maar je bent zelf ook veranderd. Het huis bevalt nog 
prima. Ik kan me hier goed redden. Voor de klusjes vraag 
ik een tuinman of een schilder. Naar de schouwburg ga 
ik niet meer. Niet vanwege de vraag hoe ik er kom, maar 
omdat de behoefte verflauwt. Eigenlijk trek je je lang-
zaam terug uit het leven. Uit de ‘rode periode’ resteert 
nog het lidmaatschap van de vara en Het gele blaadje 
van de ajc. Het lidmaatschap van de Partij is opgezegd. 
Mijn man was al zwaar ziek en lag boven in bed. Op een 

wagen hebben gehad? Dat ik op de Van der Leeuwschool 
ging helpen toen de kinderen erop zaten? Dat ik daar in 
de Ouderraad zat? Niks bijzonders allemaal. Misschien 
nog twee dingen die ik ook graag deed: declameren en 
schilderen. Dankzij de ajc durfde ik mij vrijer op te stel-
len. Op bijeenkomsten werd ik gevraagd om te declame-
ren, bijvoorbeeld bij de 1 meiviering, bij de vrouwenbond 
van de PvdA of bij het Humanistisch Verbond. Meestal 
stond ik dan in het ‘voorprogramma’ van een Kamerlid 
of een vakbondsleider. Van het latere Goudse Kamerlid 
Gerard Nederhorst heb ik een keer bloemen toegestuurd 
gekregen na een 1 meibijeenkomst. Hij wilde me bedan-
ken voor de voordracht. Dat declameren heb ik lang vol-
gehouden, maar mijn stem laat me nu vaak in de steek. 
Een enkel gedicht ken ik nog uit het hoofd, bijvoorbeeld 
dat van Henriëtte Roland Holst: 

De zachte krachten zullen zeker winnen 
in ‘t eind - dit hoor ik als een innig fluistren 
in mij: zo ‘t zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van binnen....

Advertentie Goudsche Courant van 27 februari 1954 Wim en Stien Kwinkelenberg in 1988 (collectie-Kwinkelenberg)
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dus die contacten lopen prima. Zo leer ik nog steeds bij. 
Verder lees ik veel en ook zit ik nog wel eens gedichten 
op te zeggen; van Margot Vos, van Adama van Scheltema 
of Henriëtte Roland Holst, of De Vogel Phoenix van Vasa-
lis. Het mooist blijft De zachte krachten zullen zeker win-
nen. Daar geloof ik nog steeds in, al zijn mijn krachten 
wel erg zacht geworden.’

Cover van Het Gele Blaadje van de oud-ajc-ers

keer komt onze zoon beneden en zegt: “Pa is zo kwaad 
op het kabinet-Kok. Hij wil per direct bedanken voor de 
PvdA.” Dat heb ik gedaan. Toch is mijn belangstelling 
voor het nieuws en voor de politiek niet weg. Als ik hoor 
dat de Partij van de Arbeid bij tussentijdse raadsverkie-
zingen (op 21 november red.) teruggewonnen heeft op 
de rampzalige uitslag van de Kamerverkiezingen, ben ik 
blij. Ik heb een paar lijnen met de buitenwereld. Ik lees ’s 
morgens eerst het AD Groene Hart en ik volg het Journaal. 
Mijn kinderen en kleinkinderen komen geregeld langs en 
willen altijd helpen. Ik heb leren omgaan met een iPad, 

Zuidfrans landschap geschilderd door Stien Kwinkelenberg-Tak (foto 
Marijke Betlem-Kwinkelenberg)
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lezingen 2019
4 maart  Hans van den Broek
Koorts en honger

10 april  Nico J. Boerboom
Oud -en nieuw in foto’s

27 mei  Gerdien Tober
Inpoldering Zuidplas?

9 september Nog in voorbereiding
Thema Open Monumenten Dag ‘Plekken van plezier’

AgendaAuteurs

Henkjan Sprokholt is leraar klassieke talen, archeo-
loog, historicus en zelfstandig ondernemer

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

Floribert Baudet is als universitair hoofddocent 
Strategie verbonden aan de Faculteit Militaire We-
tenschappen van de Nederlandse Defensieacademie

Arnout Menkveld is sociaal-geograaf en was raads-
lid en wethouder in Gouda. Momenteel schrijft hij 
romans. In 2016 verscheen de psychologische thriller 
‘Een andere partij’ 

Gert Jan Jansen is vicevoorzitter van Die Goude en 
hoofdredacteur van de Nieuwsbrief. Tevens is hij 
medewerker voor de rubriek ‘Gouwe Verhalen’
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Een nieuwe kaart van Gouda
Henkjan Sprokholt

Goudse herinneringen aan Erasmus (vervolg)
Koen Goudriaan

In Zak en zon
Kleine geschiedenis van Tuinstraat 85 en directe omgeving
Arnout Menkveld

‘Daar ferme jongens stoere knapen, hier lanterfanten!’
De eerste jaren van het Zeekadetkorps Gouda
Floribert Baudet

Gouwe Verhalen: Stien Kwinkelenberg-Tak
Gert Jan Jansen
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