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Van de redactie

Paul van Horssen

Het is bijna Sint-Nicolaas en een artikel over deze Heilige 
is dan altijd welkom.

In 2015 schreef Paul Abels in Tidinge nr. 1 een artikel 
met de naam ‘Een “scandpaal voor Sceperus”, Goudse 
dominee en bibliofiel.’ Abels heeft het in dat artikel voor-
namelijk over Sceperus en diens ‘liefde voor en obsessie 
met het gedrukte boek.’ Ook gaat hij in op een voor-
stelling op de titelprent in een van de vele geschriften 
van Sceperus, Geschenck op geseyde St. Nicolaes Avont 
aen Allen Ingesetenen van Gouda, welcke Godts Woort en 
Waerheijt nevens haer Zaelicheijt lieffhebben en betrach-
ten. Gerard Vroeijenstijn heeft een andere interpretatie 
van die voorstelling en beschrijft dat in ‘St. Nicolaes of 
Goudsche Duyvel-Jaeger?’

Daaraan vooraf gaat een uitgebreide weergave van de 
lezing die Wout Troost in 2018 hield over ‘Onrust aan 
de Gouwe in 1672’, waarin hij zich afvraagt waarom de 
burgers in Holland in opstand kwamen en waarom het 
verloop van de gebeurtenissen in Gouda verschilde met 
dat in andere Hollandse steden.

In het ‘Ruim’ in Museum Gouda staat in de hoek een 
18e-eeuwse buffetkast. Die behoorde in vroeger tijd aan 
de Goudse schutterij. Geert Post dook in de geschiede-
nis van de buffetkasten en slaagde er zelfs in om een 
ontbrekend onderdeel weer op te sporen. In ‘De glazen 
kast van de Goudse Schutters’ doet hij er verslag van.

Voor koning-stadhouder Willem III stond eind 19e 
eeuw nergens in Nederland een standbeeld. Daarin 
moest nodig verandering komen, oordeelde men aan het 
begin van de vorige eeuw. Provincies en steden waaron-
der Gouda moesten daaraan bijdragen. Ook in onze stad 

kwamen onder leiding van burgemeester Martens nota-
belen bijeen om een comité te vormen voor deze geld-
inzameling. Bijna twee decennia duurde het om landelijk 
de financiën rond te krijgen en de plaats te bepalen waar 
het standbeeld uiteindelijk zou komen. Jean-Philippe 
van der Zwaluw legt het allemaal uit in ‘Een standbeeld 
voor koning-stadhouder Willem III.’

In het Gouwe Verhaal staat Lida Vergeer-de Bruijn 
centraal. Gert Jan Jansen interviewde haar en kreeg 
zo een beeld van haar leven en haar jeugdjaren op de 
Nieuwe haven.

Het titelblad van Geschenck op geseyde St. Nicolaes Avont, samh 
(foto Nico J.Boerboom)
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Onrust aan de Gouwe in 1672.  
De rol van de burgerbeweging

Wout Troost

Lodewijk xiv trekt bij Lobith Nederland binnen 1672, Adam Frans van 
der Meulen (Rijksmuseum Amsterdam)

In juni en augustus 1672 braken er in Hol-
land tot twee keer toe ongeregeldheden uit 
die het werk waren van ontevreden burgers 
en gericht tegen de zittende regenten. De 
eerste keer was eind juni 1672, toen de door-
braak van het Franse leger en de verovering 
van 50 steden paniek in het land veroorzaak-
te, waarbij de burgerij de zittende regenten 
van verraad beschuldigde. De aanslag op Jo-
han de Witt van 21 juni was aanleiding voor 
de burgerij om de benoeming van Willem 
III tot stadhouder van Holland en Zeeland 
te eisen. De tweede keer was na de moord op 
de gebroeders de Witt op 20 augustus toen 
de burgerij het ontslag eiste van incapabele, 
onbekwame, regenten. Die ongeregeldhe-
den zetten zich door na de resolutie van de 
Staten van Holland van 27 augustus waarin 
zij de relmakers tegemoetkwamen door de 
prins toestemming te geven verdachte re-
genten te ontslaan en te vervangen door 
anderen. Die resolutie was het sein om de 
acties tegen ‘verkeerde’ regenten te intensi-
veren en hervormingen te eisen.

Als we de gebeurtenissen in Gouda vergelijken met die in 
de meeste andere Hollandse steden, valt ons op dat het 
rellenpatroon in Gouda sterk afwijkt van dat in de an-
dere Hollandse steden. Er zijn wel tekenen die eind juni 
op ongeregeldheden in de stad wijzen. In het Goudse 
vroedschapsboek lezen we dat op 28 juni de vroedschap 
‘commotie bespeurt in de gemoederen vant gemeene 
volck’. Dat was veroorzaakt ‘door eenige persoonen van 
Dordrecht’, die verteld hadden dat ‘door gelycke com-
motie binnen Dordrecht geresolveert was’ de prins naar 
Dordrecht uit te nodigen en hem het stadhouderschap 
aan te bieden.1 Maar in augustus bleef het in Gouda rus-
tig. Wel hadden er zich ongeregeldheden voorgedaan 
op 15 en 16 juli, die een specifiek Goudse oorzaak had-
den. Vragen die ik in dit artikel wil beantwoorden zijn: 
Waarom kwamen de burgers in Holland in opstand? Wat 
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Hieronymus van Beverningk (1614-1690). Heer van Teylingen door Jan 
de Baen (Rijksstudio Rijksmuseum Amsterdam)

hebben zij bereikt? Waarom verschilde het verloop van 
de gebeurtenissen in Gouda met dat in andere Hollandse 
steden?

Burgerij versus regenten

Om de tegenstellingen tussen burgerij en regenten goed 
te begrijpen geef ik eerst een overzicht van de sociale 
stratificatie van de samenleving.2 Aan de top van de so-
ciale ladder stonden de regenten, de kleine elite van pa-

triciërs, die de stedelijke politiek beheerste. Daaronder 
kwam de bourgeoisie, zoals leidende kooplieden en gro-
te fabrikanten. De brede burgerij bestond uit scheeps-
kapiteins, geschoolde werklui en winkeliers. Het lagere 
personeel, arbeiders aan de haven en in de nijverheid 
vormden de smalle gemeente. De onderste laag van de 
bevolking werd gevormd door het grauw, weerbarstige 
en werkschuwe elementen volgens Roorda.3

De burgerij was antiaristocratisch. Zij ergerde zich 
aan de hooghartigheid van de regenten, die van mening 
waren dat de burgers klein gehouden moesten wor-
den.4 De burgerij wilde haar stem in de raadhuizen wel 
laten horen, maar van een samenhangend en duidelijk 
programma was nauwelijks sprake. Van echte opposi-
tie was trouwens nauwelijks sprake, omdat de burgerij 
voor het verkrijgen van baantjes weer afhankelijk was van 
diezelfde regenten. In Gouda werden 400 functies door 
de regenten vergeven. Alleen in tijden van crisis kon de 
burgerij een politieke factor van betekenis worden, die 
gebruik kon maken van de verdeeldheid binnen de re-
gentenelite. 

Factietegenstellingen

De regenten waren namelijk verdeeld in kleine groepen, 
door de tijdgenoten facties genoemd. Ze bestonden dik-
wijls uit door geboorte of huwelijk aan elkaar verwante 
regenten. Politiek in de steden werd gekenmerkt door 
factiestrijd, waarbij de heersende factie of facties de be-
langrijke bestuursfuncties bezaten en de onderliggende 
factie(s) voorlopig met een oppositierol binnen de ste-
delijke politiek genoegen moest(en) nemen. Lokale om-
standigheden bepaalden meestal de politiek. Principiële 
en ideële tegenstellingen speelden in de plaatselijke po-
litiek doorgaans geen dominante rol. Facties het etiket 
Prinsgezind (Orangist) en Staatsgezind (Republikeins) 
opplakken is onjuist. Er bestonden in de 17e eeuw geen 
politieke partijen. Het bestaan van twee partijen is niets 
anders dan een 19e-eeuwse constructie. Toen in de 19e 
eeuw in Nederland partijen ontstonden, gingen historici 
de facties ook van een partijnaam voorzien. Het gaat 
veel te ver de Goudse regent Hiëronymus van Beverningk 

1. Oud Archief Gouda, inv. 54, Vroedschapsboek Gouda. 28 juni 1672.
2. Zie hiervoor ‘Een samenleving in de ban van de aristocratie’, het 
tweede hoofdstuk van D.J. Roorda’s Partij en factie. De oproeren van 
1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen par-
tijen en facties (Groningen, 1979).
3. Roorda, ibidem, 57.
4. L. Panhuysen, De Ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de 
Witt (Amsterdam, 2005), 61.  
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gistraten zelf te kiezen. Gouda had vier burgemeesters 
en zeven schepenen. Tot zijn dood had Willem II altijd 
een rol gehad in de benoeming van deze magistraten. 
De vroedschap was gewoon een voordracht van 22 per-
sonen aan de stadhouder te sturen, die er dan 11 – vier 
burgemeesters en zeven schepenen – uitkoos. Op 6 ja-
nuari, op Driekoningen, nam het nieuwe stadsbestuur 
zijn taak op zich. Om haar onafhankelijkheid te bewaren 
was Gouda fel gekant tegen het benoemen van Willem III, 
de zoon van Willem II, tot stadhouder. De stad toonde 
zich een trouw bondgenoot van Johan de Witt, die zijn 
hele leven zijn best heeft gedaan de machtsvergroting 
van Willem III tegen te gaan. 

Opstandige burgers

Van Beverningk werd in februari 1672 voorzitter van het 
college van gedeputeerden te velde, dat in april 1672 sa-
men met de pas benoemde kapitein-generaal Willem III 
naar de IJsellinie vertrok. Die linie moest de Franse troe-
pen tegenhouden. Het IJsselleger zou echter niet op de 
proef gesteld worden, want op 12 juni trokken de Fran-
sen bij Tolhuis de Rijn over. Toen Turenne vervolgens ten 
westen van Arnhem de Nederrijn overtrok, dreigde het 
IJsselleger te worden ingesloten. Om zo’n omsingeling te 
voorkomen, gaven de gedeputeerden te velde de IJsel-
linie op en trokken zich op bevel van de Staten-Generaal 
terug op Holland. Daar moest de Hollandse Waterlinie, 
die op 8 juni in werking was gesteld, voorkomen dat de 
vijand naar Den Haag zou optrekken. Van Muiden tot 

eerst Staatsgezind noemen, omdat hij aanvankelijk nauw 
met Johan de Witt samenwerkte en hem vervolgens het 
etiket Prinsgezind opplakken, aangezien hij, na verloop 
van tijd, Willem III de stadhoudersfunctie wel gunde. 

In Gouda bestonden er in 1672 geen factietegenstellin-
gen. Dat was wel eens anders geweest! Paul Abels heeft 
in Duizend jaar Gouda in het hoofdstuk ‘Voor de Vrijheid 
en tegen Oranje’5 die factiestrijd uitgebreid aan de orde 
gesteld. In het gedeelte ‘De strijd tussen de Schaepen 
en de Clooten’ laat hij zien hoe Prins Maurits in 1618 en 
1619 iets meer dan de helft van de vroedschapsleden 
(21 van de 40) verving met nieuwkomers (homines novi). 
Dat was de straf die Gouda kreeg voor het steunen van 
Van Oldenbarnevelt. Leider van deze homines novi was 
de nieuwbenoemde baljuw Anthony Cloots, die de strijd 
moest aangaan met de aanhangers van de ontslagen bal-
juw Dirck Cornelisz Schaep. Na diens dood in 1632 en 
het vertrek van Cloots in 1633 slaagden de eerder uit het 
stadbestuur verwijderde geslachten erin hun positie te 
hernemen. Rond 1650 was de restauratie van de oude 
gezagsverhoudingen in Gouda nagenoeg voltooid. De af-
wezigheid van factietegenstellingen in Gouda zou grote 
invloed hebben op de relatie regenten-burgerij in 1672. 

Verdere aristocratisering

De oude geslachten slaagden er na de dood van stad-
houder Willem II op 6 november 1650 in hun herwon-
nen machtspositie nog verder te verstevigen. Gouda 
had het met de stadhouder aan de stok gekregen, om-
dat de stad de plannen van de Staten van Holland om 
na de Vrede van Münster tegen de wil van Willem II het 
leger in te krimpen, steunde. Zijn dood bood de Goudse 
vroedschap de mogelijkheid om aan de Staten van Hol-
land toestemming te vragen het aantal vroedschapsle-
den terug te brengen van 40 naar 28. Zij wilden daarmee 
voorkomen dat de ‘oude geslachten overstemd zouden 
worden door lieden die als het ware op een stroowisch 
waren komen aandrijven, waaronder gevonden wierden 
die hunnen grootvader niet durfden noemen’.6 Op 21 de-
cember gingen de Staten van Holland met het verzoek 
akkoord en stonden de vroedschap ook toe haar ma-

5. P.H.A.M. Abels e.a. (eds.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiede-
nis (Hilversum, 2002), 308-342.
6. Geciteerd in Abels ´Voor de Vrijheid tegen Oranje´, in: Abels, 
Duizend jaar Gouda, 323. 
7. H. Hoogendoorn, Cordon van Holland. Het beeld van de oude Hol-
landse waterlinie (Alphen aan den Rijn, 2010), 18.
8. M. Reinders, Printed Pandemonium. Popular print and politics in the 
Netherlands, 1650-1672 (Leiden, 2013), 178.
9. Johan de Witt aan zijn broer Cornelis, 20 juni 1672, J.C. de Jonge, 
Verhandelingen en onuitgegeven stukken (2 dln., Delft, 1825) i, 446. 
10. N. Japikse (ed.), Notulen Hop en Vivien (Amsterdam, 1903), 115.
11. Reinders, Printed Pandemonium, 17.
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Roorda de politieke realiteit beter benaderde dan Rein-
ders. Die bekijkt de oproeren vooral vanuit de pamflet-
ten en heeft minder aandacht voor de dagelijkse gang 
van zaken in de steden, die Roorda in zijn proefschrift 
wel aan de orde stelde.

De Dordtse burgers gingen naar Bodegraven en no-
digden de prins uit om naar de Merwedestad te komen. 
Hij arriveerde daar op 26 juni alwaar in zijn aanwezig-
heid de vroedschap, die voor de druk van de oproerige 
burgers bezweken was, besloot de Staten van Holland te 
verzoeken de prins tot stadhouder te benoemen. Vanuit 
Dordrecht verspreidden de rellen zich naar andere Hol-
landse steden. 

De prins in Gouda

In de inleiding is al even gewezen op het Goudse vroed-
schapsboek waarin de vroedschap op 28 juni ‘commotie 
bespeurt in de gemoederen vant gemeene volck’. Wat 
de commotie in Gouda precies inhield lezen we niet, 
maar het Goudse stadsbestuur besloot ‘noch dezen 
avond’ een delegatie naar Willem III te sturen om hem 
uit te nodigen naar Gouda te komen en verdere onlusten 

 Gorinchem moest het land geïnundeerd worden. De 
troepen werden gelegerd bij de vijf grote rivierdoor-
gangen, de zgn. accessen.7 Willem III en Van Beverningk 
vertrokken naar Nieuwerbrug en vestigden zich later in 
Bodegraven. 

Met het besluit de IJssellinie op te geven verloren de 
politieke leiders van de Republiek hun greep op de ge-
beurtenissen. De zittende regering kreeg de schuld van 
de militaire ineenstorting in de schoenen geschoven en 
werd beschuldigd van verraad. In juni 1672 verschenen 
er 120 pamfletten waarin onvrede over de regenten werd 
geuit en gevraagd werd om de benoeming van Willem III 
tot stadhouder.8 De meeste pamfletten verschenen in 
Amsterdam en Den Haag. Johan de Witt toonde zich in 
een brief aan zijn broer Cornelis van 20 juni zeer beducht 
voor een opstand: ‘het aldergrootste quaet dat ons 
dreycht is een genoechsaem generale wiltheydt ende 
ongehoorsaamheydt van alle ingesetenen in de steden 
en ten plattelande’.9 Waartoe de opstandige en onge-
hoorzame burgers in staat waren, ondervond De Witt aan 
den lijve. Op de avond van 21 juni werd er een aanslag op 
hem gepleegd die hem voor lange tijd uitschakelde. Het 
bericht dat de raadpensionaris gewond was, was voor de 
burgerij het sein zich tegen de regenten te keren. Het 
oproer begon op 24 juni in Dordrecht. De burgerij eis-
te het herstel van het stadhouderschap van Willem III. 
Daarbij kreeg zij steun van de stedelijke schutterijen, die 
de orde hadden moeten bewaren. De schutters werden 
echter gerekruteerd uit de burgerij en hadden ook grie-
ven tegenover de regenten.

Volgens Roorda had de burgerbeweging geen eigen 
dynamiek, maar werden de burgers tot oproer opgejut 
door de onderliggende factie, de factie van regenten 
die niet aan de macht was en het oproer wilde gebrui-
ken om zelf aan de macht te komen en daarom soms een 
Oranje-jas aantrok. De Witt had op 20 juni in de Sta-
ten van Holland al gewezen op de nadelige effecten van 
een verdeelde regentenstand: ‘indien de regenten geen 
cordaetheyt thonen, sullen wy ons selven slaen, wy ly-
den meer van ons selven als van onse vyanden’.10 Michel 
Reinders daarentegen ontkent dat de burgers facties no-
dig hadden om hun boosheid te uiten.11 Het lijkt mij dat 

Kleiwegpoort te Gouda circa 1840 door Gijsbertus Johannes Verspuy, 
1823-1862 (Rijksstudio Rijksmuseum Amsterdam)
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aan Gouda verscheen een klein gedicht van de hand van 
een sympathisant van Willem III. De schrijver wees erop 
hoe ‘elck als een coole vier (kolenvuur), sigh voelt van 
liefde branden tot syn Doorluchtigheyt en kust des prin-
cen handen’. En de prins verklaarde ‘dat hij haer gunst 
met gunst gedencken sou’.13 Volgens de dichter konden 
de Goudse regenten de toekomst met vertrouwen tege-
moet zien. We zullen zien of dit vertrouwen gerechtvaar-
digd was.

De eis van de burgerij in Dordrecht en andere Hol-
landse steden Willem III tot stadhouder te benoemen 
werd door de Hollandse regenten ingewilligd. Op 4 juli 
benoemden de Staten van Holland Willem III tot stad-
houder op dezelfde voorwaarden als zijn voorvaders. De 
prins mocht dus weer burgemeesters en schepenen kie-
zen uit de dubbeltallen die hem werden toegezonden. 
Met de benoeming van de prins kwam er een eind aan 
de wanordelijkheden binnen de provincie. De Goudse 
bestuurders konden tevreden zijn. Ze waren weliswaar 
hun vrije magistraatsbestelling kwijtgeraakt, maar hun 
regentenbestaan leek veiliggesteld. Toch zouden de 
Goudse regenten in minder dan twee weken opnieuw 
bedreigd worden. Niet door de Franse vijand, die na 
de doorbraak bij Tolhuis op 12 juni verzuimd had door 
te stoten naar Den Haag. De Hollanders kregen de tijd 
om de Hollandse Waterlinie in werking te stellen. Gouda 
speelde bij het inunderen van de Waterlinie een centrale 
rol, want bij die stad moest het water uit de Hollandse 

te voorkomen. Een vijfmansdelegatie, waarvan o.a. Van 
Beverningk deel uitmaakte, moest de prins voor 30 juni 
uitnodigen om in Gouda het middagmaal te gebruiken. 
De Goudse regenten hoopten de prins voor hun karretje 
te spannen, want de prins moest de Goudse bestuurders 
helpen het oproerige volk weer onder controle te krijgen. 
Zo werd de Goudse delegatie ‘gecommitteert omme den 
voorseyden prince te [ver]soecken tot herstellingen van 
de gemoederen van ’t voorsz volck’. Het Goudse stads-
bestuur dat zo lang zijn steun betuigd had aan Johan de 
Witt, had zijn vertrouwen in de raadpensionaris wel heel 
snel opgegeven! 

Op 29 juni werden er al wat plannen gemaakt voor 
de komst van Willem III. Twee compagnieën schutters 
zouden worden opgesteld langs de Kleiweg tot aan het 
Heerenlogement tegenover het stadhuis. Gouda had vier 
compagnieën schutters met de namen Oosthaven, West-
haven, Gouwe en de Markt, in totaal 750 man. Op 30 
juni moesten de compagnieën van de Gouwe en de Markt 
langs de door de prins af te leggen route worden op-
gesteld. Diezelfde dag begon het Goudse stadsbestuur 
aan een uitgebreid charmeoffensief richting Willem III. 
Jacob van der Tocht, de pensionaris van de stad, moest 
in de ‘stadswagen’ naar de Kleiwegpoort rijden ‘off wel 
tot aen de kerck van Rieuwick’ om de prins welkom te 
heten. Hij moest Willem III drie dingen zeggen, name-
lijk dat zijne Hoogheid ‘van de heeren der regeeringe op 
syne arrivement aldaer met open armen sal werden ont-
fangen’. Hij mocht de prins verzekeren dat wanneer er 
in de Staten van Holland ‘in dese bedroefde conjuncture 
(zou) werden gedelibereert over het avancement van syn 
Hoogheyt [zijn verheffing tot stadhouder]’, de stad zich 
daarover positief zou uitspreken. Maar daar moest vol-
gens de Goudse magistraat natuurlijk wel iets tegenover 
staan. De ontvangst van de prins diende immers in de 
eerste plaats niet diens belangen, maar die van hen-
zelf. Daarom moest Van der Tocht Willem III vragen ‘de 
woelende gemeente te tesmoigneren [overtuigen] dat 
dezelve [de prins] van de regieringe alhier ten vollen is 
vernoecht’.12 

Bij de Kleiwegpoort werd de prins verwelkomd door 
de Goudse magistraat. Over het bezoek van de prins 

12. oag, inv. 54, Vroedschapsboek Gouda, 30 juni 1672.
13. Onthael van burgemeesteren en regeerders van de stadt Gouda, ghe-
daen aen Syn Hooghheydt den Heere Prince Willem van Orange etc. 
Pamflet 3806 in L.D. Petit, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten, 
Verzamelingen van de bibliotheek van Johannes Thysius en de biblio-
theek der Rijksuniversiteit te Leiden (3 dln., Den Haag, 1882-1925). 
14. Hans Verwey vertelde mij op 29 april 2018 dat hiermee de Mal-
legatssluis wordt bedoeld.
15. oag, inv. 54, Vroedschapsboek Gouda. 12 juli 1672.
16. oag, inv. 2708, Verbael van ’t gene voorgevallen is, ontrent het intrec-
ken van eenige compagnieën huysluiden etc., oag, inv. 2708.
17. Extract schryvens uyt Woerden, en van der Gou etc. Pamflet 5929 van 
P.A. Tiele, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten in de verzameling 
van Frederik Muller (3 dln., Amsterdam, 1858-1861).
18. Idem.



141

Ti
di

ng
e 

20
19

als mede ’t Moordrechts Verlaet’.16 Er werd afgesproken 
geen water meer in te laten ‘ter tyt en wyle daer over met 
syn Hoocheyt den heere prince van Oranje soude syn ge-
sproocken’. Vervolgens vertrokken de boeren ‘met goet 
contentement’.

Om 5 uur kwamen ze echter terug en verschenen ge-
wapend ‘met formeele compagnien, vliegende vaandels 
en slaande trommelen voor de Dycxpoort’. Volgens een 
pamfletschrijver, die zijn sympathie voor de boeren niet 
onder stoelen of banken stak, waren het er ‘duysen-
den’.17 Ze forceerden de poort, trokken de stad binnen 
hoewel ‘d’heeren van de magistraet met behoorlycke ci-
viliteyt’ hun meedeelden dat de sluis inmiddels gesloten 
was. Zij marcheerden echter door tot aan het stadhuis, 
waar de baljuw, drie burgemeesters en enige leden van 
de vroedschap vergaderden en bezetten het stadhuis. 
De boeren leken tevreden met de toezegging dat iemand 
uit hun midden de volgende dag met de gedeputeerden 
van de stad mee mocht gaan om met de prins over hun 
grieven te praten. De volgende ochtend, 16 juli om vier 
uur ’s morgens, kozen de bezetters drie gedeputeerden 
om naar de prins te gaan. 

Bij deze actie van de boeren bleef het echter niet, 
want zo ging het Verbael verder, ‘waerop gevolgt is 
dat eenige quaatwillige en ongebonden menschen haer 
hebben versamelt ontrent ’t huys van den heer Gerard 
 Cincq’, die als burgemeester in de Goudse delegatie naar 
de Staten van Holland voor overleg in Den Haag was. Om 
zijn huis te beschermen was wel een compagnie ruiters 
opgesteld, maar de menigte was zo groot geworden dat 
de ritmeester ‘niet machtig was ’t voorsz huys te de-
fenderen’. Volgens de hierboven al genoemde pamflet-
schrijver plunderden de boeren en de burgerij het huis 
van Cincq omdat de dienstmeid en de zoon van Cincq 
zich negatief uitlieten over de prins. Dacht het ‘canailje’ 
werkelijk dat ‘mijn vader hem sal laeten regeeren van soo 
een kootjongen?, meenende de prins’.18

Om verdere plunderingen te voorkomen riep het 
stadsbestuur de hulp in van de schutterij. Dat is opmer-
kelijk, want in andere steden toonden de schutterijen, 
die uit de burgerij werden gerekruteerd, zich juist vaak 
solidair met de opstandige burgers. In Gouda bleek dat 

IJssel binnengelaten worden en via de Gouwe naar het 
Noorden stromen.

Acties van boeren en burgers

Gouda verzette zich aanvankelijk tegen het binnenlaten 
van het IJsselwater, omdat de bestuurders schade door 
overstromingen vreesden. Een brandbrief van Van Bever-
ningk uit Bodegraven van 11 juli om water binnen te laten 
‘door de buytensluysen in de Gouwe’14 trok de Goudse 
bestuurders over de streep. De stad moest wel schade-
loosgesteld worden voor eventuele schade en enige ge-
deputeerden uit de waterschappen Rijnland en Schieland 
moesten komen inspecteren ‘hoe verre gemelte sluysen 
sullen connen openen ende de landen voor inondatie ge-
preserveert [worden]’.15 Aan beide zijden van de Gouwe 
mocht dus geen land onder water worden gezet.

Dat bleek echter wel het geval te zijn, want volgens 
het ‘Verbael’ dat werd opgesteld naar aanleiding van de 
daarop volgende gebeurtenissen, trok op 15 juli om 2 uur 
in de middag een groot aantal huislieden uit de omge-
ving van Gouda de stad in om bij de burgemeesters te 
klagen ‘over het inlaeten van ’t water alsoo de Gouwe 
overvol was dat op sommige plaetsen de caede overliep 

Fundatie van Mr. Cornelis Cinq, 1700 (foto Nico J.Boerboom)
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echter niet het geval te zijn. Hadden de opstandige boe-
ren hun hoop gevestigd op Willem III, ook het Goudse 
stadsbestuur stuurde een ‘expresse’ naar Van Bever-
ningk in Bodegraven ‘omme syn Hoogheydt te versoec-
ken de stadt te willen assisteren met syn hulp en goede 
raed’. Bij afwezigheid van de prins schreef Van Bever-
ningk, een zwager van burgemeester Cincq,19 een brief 
aan het Goudse stadsbestuur waarin hij stelde dat de 
prins het stadsbestuur had verzocht ‘de groote buyten-
sluys te openen en soo veel water souden laeten invloe-
yen als de caden, wedersyts de cromme Gouwe souden 
comen te verswelgen’. Van Beverningk geloofde niet 
dat de Gouwe buiten zijn oevers getreden was, want hij 
vervolgde zijn brief met de opmerking dat de instroom 
van water ‘is gebleven binnen die limiten en noch blijven 
sal’.20 De Goudse regent beval de oproerkraaiers ‘vanwe-
gen den heere Prince van Orangien’ de stad te verlaten. 
Dit ‘op peine van indignatie en corporele straffe’.21 Deze 
brief werd om 5 uur ’s middags ‘onder ’t geclanck van ’t 
trompet afgecondicht’. En, zo eindigde het Verbael, ‘syn 
d’huysluyden niet alleen van ’t stadhuys afgegaen, maer 
stondelyck uyt de stadt getrocken’.

De schrik zat er goed in bij de Goudse bestuurders. Op 
17 juli gaf de vroedschap de heren van de magistraat toe-
stemming ‘omme soodanige keuren te maken als totte 
meeste securiteyt van de borgerye soude mogen die-
nen’.22 Tevens werd mensen die geroofd hadden, bevo-
len dit voor morgen twaalf uur terug te brengen ‘op poe-
ne [straffe] van confiscatie van goederen en corporele 
straffe’. En er werd een premie van 25 gulden uitgeloofd 
aan mensen ‘die aenwysingen geven met betrekking tot 
geheelde goederen’.23

Op 19 en 21 juli en 8 augustus hoorde het volledige 
college van burgemeesters en schepenen zeven mannen 
en een vrouw die meegedaan hadden aan de plunderin-
gen. Ze behoorden allen tot de smalle gemeente. Een 
van hen, Jan Jansz., had gehoor gegeven aan de oproep 
van het stadsbestuur de geroofde spullen, te weten een 
bed, ‘een alabasten beeldeken, een beddepan, een glaa-
se vlesch en een coopere kandelaar’, terug te brengen.24 
Wat de straffen waren is niet bekend. Ook waren er geen 
boeren onder de verdachten. Er moeten zich zeker plun-

Johan de Witt (1625-1672), Raadpensionaris van Holland. Caspar Net-
scher (kopie naar), 1660-1700 (Rijksstudio Rijksmuseum Amsterdam)

deraars onder hen bevonden hebben, maar aangezien ze 
de stad verlaten hadden, waren ze moeilijk te achter-
halen.

De ongeregeldheden in augustus, Gouda blijft rustig

Na het herstel van het stadhouderschap begin juli hield 
de stroom pamfletten niet op.25 Waren de pamfletschrij-
vers er voor 4 juli vooral opuit geweest het herstel van 
het stadhouderschap te bepleiten, in de periode daarna 
veranderden de pamfletten van toon en kwamen Johan 
de Witt en zijn aanhangers onder vuur te liggen. De raad-
pensionaris werd ervan beschuldigd dat hij financiële 
malversaties had gepleegd, zijn vrienden had bevoor-
deeld en ook het leger onvoldoende had versterkt. Op 
12 juli vroeg De Witt Willem III om zijn naam te zuiveren. 
Dat weigerde de prins en daarmee koos hij partij vóór de 
burgerij en tegen de zittende regenten.26 De raadpensi-
onaris begreep dat er met de prins geen samenwerking 
meer mogelijk was en nam op 4 augustus ontslag. Om 
het vuurtje tegen de Witt nog verder op te stoken be-
sloot Willem III de brief van Koning Karel II aan hem van 
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aanleiding om haar acties tegen De Witt te intensiveren. 
Er loopt een directe lijn van de publicatie van de brief 
van Karel II naar de moord op de gebroeders De Witt op 
20 augustus. Na die moord brak het oproer, dat na half 
juli verzand was, opnieuw los. In een groot aantal ste-
den hadden de verschillende regentenfacties in het zicht 
van de gezamenlijke vijand pogingen ondernomen, soms 
met succes, om de spanningen op te heffen.28 Daar was 
de rust weergekeerd. In Amsterdam en Rotterdam was 
dat niet gelukt en daar kwamen de burgerij en de met 
hen verbonden schutters, opnieuw gemanipuleerd door 
de onderliggende factie, in opstand. De burgerij eiste 
nu het ontslag van onbekwame en incapabele regenten. 
Petities daartoe verschenen in verscheidene Hollandse 
steden.29

In Gouda bleef het echter rustig, net als bijvoorbeeld in 
Enkhuizen, Alkmaar en Purmerend. Dit heeft volgens mij 
te maken met het ontbreken van factietegenstellingen in 
beide plaatsen. Het Goudse bestuur was eensgezind. Er 
bestond geen onderliggende factie die burgers aanzette 
tot acties tegen de heersende factie. Dit wil overigens 
niet zeggen dat de Goudse bestuurders niet geschrokken 
waren van de oproeren in de omliggende steden. Daar-
om stemde Gouda op 31 augustus in met de resolutie 
van de Staten van Holland van 27 augustus, waarin deze 
Willem III machtigden in te grijpen daar waar zich wan-
ordelijkheden voordeden. In de eerste plaats moest hij 
pogen de burgers ‘te remonstreren de ongefundeertheyt 
van haere dissidentie’. Mocht de onrust toch blijven be-
staan, dan ‘wordt de prins geauthoriseert’ de verdachte 
regenten te ‘persuaderen, disponeren of desnoods obli-
geren’ tot aftreden en anderen in hun plaats te benoe-
men.30 Gaspar Fagel, de opvolger van De Witt als raad-
pensionaris en op dat moment de belangrijkste adviseur 
en vertrouweling van de prins, overtuigde de Staten van 
Holland ervan dat het beter was dat de prins regenten 
verving dan dat de burgerij zelf orde op zaken ging stel-
len.31 Dat leek niet onwaarschijnlijk, want na de resolutie 
van 27 augustus kwam het met uitzondering van Gouda, 
Enkhuizen, Purmerend en Alkmaar tot meer ongeregeld-
heden. In pamfletten en petities eiste de burgerij poli-
tieke hervormingen. Er moest een vrije krijgsraad voor 

18 juli te publiceren. Daarin schreef de Engelse koning 
dat hij zich met Lodewijk XIV verbonden had ‘om de trots 
van de Loeversteinse factie [het bewind van de Witt] te 
vernietigen’. 27

De publicatie van deze brief betekende letterlijk de 
doodslag voor De Witt. De burgerij zag in deze brief 

19. Catharina van Beverningk, de zuster van Hiëronymus, was ge-
trouwd met burgemeester Gerard Cincq.
20. oag, inv. 2708, Brief van 16 juli.
21. Idem.
22. oag, inv. 54, Vroedschapsboek Gouda, 17 juli 1672.
23. oag, inv. 316, Publicatieboek Gouda, 17 juli 1672.
24. oag, Oud-rechterlijk archief inv. 166, Examinatieboek Gouda 19 
juli, 21 juli en 8 augustus 1672.
25. Volgens Reinders, Printed Pandemonium, 102 waren het er 178.
26. Roorda, Partij en factie, 152.
27. N. Japikse (ed.), Correspondentie van Willem III en van Hans Wil-
lem Bentinck, eersten Graaf van Portland (5 dln., Den Haag, 1927-1937) 
tweede gedeelte, i, 71-72.
28. Roorda, Partij en factie, 148.
29. Reinders, Printed Pandemonium, 184.
30. oag, inv. 54, Vroedschapsboek Gouda, 31 Gouda 1672.
31. Roorda, Partij en factie, 156.

Verminking van de lichamen van de gebroeders De Witt 1672, graveur 
anoniem (Digitale Atlas Geschiedenis, Rijksmuseum Amsterdam)
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de schutters komen, waar de regenten geen zeggen-
schap meer over zouden hebben. In Amsterdam eisten 
de schutters dat ook de burgerij bij het stadsbestuur zou 
worden betrokken.

De wetsverzetting in Gouda

Een maand later had de Prins in Gouda nog geen regen-
ten ontslagen. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want er 
waren in augustus geen acties geweest tegen de zittende 
regenten. Wie van hen zou hij dus moeten ontslaan? De 
Goudse regenten durfden de zaak echter ook niet op zijn 
beloop te laten en daarom sprak de Goudse vroedschap 
op 22 september opnieuw over de resolutie van 27 au-
gustus en besloot vervolgens haar ambten ter beschik-
king te stellen. De prins werd verzocht nieuwe leden te 
kiezen ‘ als syn Hoocheydt totte meeste ruste en dienste 
van de lande in ´t gemeyn en van de stadt in ´t parti-
culiere sal behooren te oordelen’. Pensionaris Jacob van 
der Tocht zou het besluit van de Goudse regenten aan 
Willem III overbrengen.32 

De prins reageerde nu snel, want op 25 september 
stuurde hij baljuw Herbert van der Mey een brief met 
twee bijlagen. De eerste bevatte de ‘namen van de 
vroetschappen die de prins hadde gelieven te excuseren 
van hunne respective ampten en de andere inhoudende 
de personen die by meergemelte Syn hoogheyt syn ae-
ngestelt tot suppletie van de vacerende vroetschapsam-
pten’. Ontslagen uit de vroedschap werden Mr. Floris 
Cant, Mr. Jacob Bonser, Gerard Cincq, Mr. Willem Abbe-
steeg, Mr. Meyndert Cant en Michel Sellebier.33 Deze af-
gezette regenten vormden een wat onduidelijke groep.34 
Afgezien van Gerard Cincq is niet duidelijk waarom de 
bovengenoemde regenten ontslagen werden. We ken-
nen Cincq, op dat moment burgemeester, als de regent 
wiens huis in juli geplunderd was. Klaarblijkelijk heeft 
Van Beverningk zijn zwager niet voor ontslag kunnen be-
hoeden. Misschien heeft Willem III de burgers, die het 
huis van Cincq hadden geplunderd, op die manier willen 
laten zien dat hij hun actie tegen een regent, die niet 
bekend stond om zijn liefde voor het Oranjehuis, niet 
afkeurde.

32. oag, inv. 54, Vroedschapsboek Gouda, 22 september 1672.
33. oag, inv. 54, Vroedschapsboek Gouda, 26 september 1672. Floris 
Cant was oud-schepen en oud-burgemeester en op dat moment lid 
van het Besogne van Buitenlandse zaken van de Staten-Generaal. 
Bonser was oud-schepen en oud-burgemeester en lid van de Ge-
committeerde Raden, het dagelijks bestuur van de provincie. Wil-
lem van Abbesteegh was oud-schepen en Michiel Sellebier sche-
pen.
34. J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 
1700-1780 (Amsterdam, 1985), 49.
35. Vroedschapsboek Gouda, 26 september 1672, oag, inv. 54.
36. De Jong, Met goed fatsoen, geeft op blz. 326-383 een overzicht van 
de leden van de vroedschap, de pensionarissen en de secretarissen 
tussen 1700 en 1800. Deze drie heren maakten in de 18e eeuw deel 
uit van het Goudse patriciaat.  
37. J. Walvis, Beschrijving der stad Gouda (2 dln., Nieuwerkerk, 1972-
1975) i, 123. Een overzicht van de vroedschapsleden, de burgemees-
ters en de schepenen staat in hoofdstuk 7 van het eerste deel, blz. 
58-124.
38. De Jong, Met goed fatsoen, 49.
39. oag, inv. 54, Vroedschapsboek Gouda, 15 november 1672.
40. D.J. Roorda, Het Rampjaar 1672 (Bussum, 1971), 102.
41. D. Onnekink, Reinterpreting the Dutch Forty Years War, 1672-1713 
(London, 2016), 40.

De prins stelde zeven nieuwe vroedschapsleden aan: 
Aelbrecht van der Burgh, Mr. Cornelis Moeringh, Joost 
Verschuere, Dr. Hugo van der Werve, Jan van Dam, Ja-
cob de Wilde en Adriaen van der Schije.35 De eerste drie 
heren waren net als in 1618-1619 homines novi. Aelbrecht 
van der Burgh was afkomstig uit Delft, had in 1656 het 
poorterschap van Gouda verkregen en was in hetzelfde 
jaar in het huwelijk getreden met Sara Vossenburgh, de 
dochter van Mr. Anthonie Vossenburgh die in de periode 
1646-1660 negen keer burgemeester was geweest. Mr. 
Cornelis Moeringh was geboren in Dordrecht en werd in 
1668 poorter van Gouda. Joost Verschuere had ook geen 
Goudse wortels. Afkomstig uit Rotterdam was hij in 1650 
in het huwelijk getreden met Pieternella van Middellant, 
een dochter van Pieter van Middellant, vroedschapslid 
van 1630-1650.36 Deze drie heren zouden in de komende 
jaren een prominente rol spelen in de Goudse politiek 
als schepen en burgemeester. Dat deden ook Jacob de 
Wilde en Dr. Hugo van der Werve. Jan van Dam werd een 
aantal keren schepen. Hij stierf op 20 augustus 1691 na-
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Als we het aantal ontslagen vroedschaps-
leden vergelijken met de nieuw benoem-
den, zien we dat Willem III er zes ontslagen 
en zeven nieuw benoemd had. Er moest 
dus nog een vroedschapslid de laan uitge-
stuurd worden. Dat gebeurde een maand 
later, want op 15 november liet baljuw Van 
der Mey weten dat Willem III ook het vertrek 
van Aemilius Cool, een oudgediende in het 
Goudse stadsbestuur, eiste.39

De wetsverzettingen: een Oranje
Revolutie?

In totaal werden er in 1672 in de achttien 
Hollandse steden 130 van de 460 regenten 
vervangen.40 Voor David Onnekink was de 
Oranjerevolutie daarmee compleet.41 Vol-
gens hem waren er 130 Staatsgezinde re-
genten vervangen door Orangisten. Ik heb 
zo mijn twijfels over deze conclusie. In de 
steden waar Willem III regenten ontsloeg, 
koos hij de nieuwkomers uit de onderliggen-
de factie, die veelal geen evidente partijsig-
natuur droeg. Uit opportunisme hadden de 
onderliggende facties soms Oranjegeluiden 
laten horen om Willem III te vleien en zo op 
promotie te hopen. 

We hebben gezien dat er in Gouda geen 
facties waren. Het was geen toeval dat het 
zo lang duurde voordat de prins regenten in 

Gouda ontsloeg en nieuwe benoemde. Er was geen factie 
waaruit Willem III kon kiezen. Het is onjuist te stellen dat 
de nieuwkomers Orangisten waren. De enige strategie 
die we bij Willems optreden in Gouda kunnen beden-
ken is dat hij homines novi koos die verdeeldheid in het 
Goudse patriciaat moesten creëren.

Van een revolutie, een diepgaande verandering in de 
politieke structuur van de Republiek, was ook geen spra-
ke. De burgerij slaagde er niet of nauwelijks in de in de 
pamfletten gestelde eisen te realiseren. Dat het aantal 
vroedschapsleden in Alkmaar, Purmerend, Medemblik, 

dat ontdekt was dat hij als secretaris van de weeskamer 
veel geld verduisterd had.37 Adriaen van der Schije heeft 
geen sporen achtergelaten, want hij stierf al in 1673. Met 
het kiezen van kandidaten uit andere steden hoopte Wil-
lem III, net als Maurits in 1618-1619, de eenheid binnen 
het Goudse patriciaat te verzwakken en te profiteren van 
de rivaliteit tussen de gevestigde regenten en de nieuw-
komers. Factiestrijd, zoals die tussen de Schaepen en de 
Clooten in de jaren 1620, vond niet plaats, maar er was 
wel degelijk sprake van rivaliteit tussen de verschillende 
invloedrijke regenten.38 

De Coolkapel in de Sint-Janskerk van Gouda (foto: Nico J.Boerboom)
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42. Reinders, Printed Pandemonium, 245.

Brielle, Gorinchem en Schoonhoven toenam,42 verander-
de niets aan de aristocratische structuur. Afgezien van 
een aantal nieuwe vroedschapsleden zonder een duide-
lijk ideologisch etiket veranderde er niets in Gouda. De 

De van Beverningkkapel in de Sint-Janskerk van Gouda (foto: Nico J.Boerboom)

burgerij had in augustus door de afwezigheid van een 
onderliggende factie geen actie gevoerd.
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In 1658 verraste dominee Jacobus Sceperus 
(1607-1677) de inwoners van Gouda met een 
St.- Nicolaaspresentje: een boekje met de 
prikkelende titel: Geschenck op geseyde St. 
Nicolaes Avont aen Allen Ingesetenen van 
Gouda, welcke Godts Woort en Waerheijt 
nevens haer Zaelicheijt lieffhebben en be-
trachten. De titelprent, gegraveerd door M. 
Suys, toont enkele scènes uit het leven van 
St. Nicolaus, bisschop van Myra. 

Het boekje is een van de vele stichtelijke traktaatjes en 
gelijksoortige geschriften die in de 17e eeuw op vaak 
weinig stichtelijke wijze het geloof en de praktijk van on-
der anderen de rooms-katholieken bestrijden. Immers, 
als men u zal vragen welke god er huist in die prachtig 
versierde kerkgebouwen van de paepschen en daar ver-
eerd wordt, dan, zegt Jacobus Sceperus:

sal men u brenghen tot een kinderlijcke, belacchelij-
cke pop; tot een houten, steenen,  coperen, silveren, 
gouden, off geschildert beelt van Anna, Maria, Lucia, 
Agniet, Martinus, Nicolaus, Dominicus, Franciscus, off 
van eenich ander, ter eeren van welcke den tempel ge-
bout, gesticht, en gewijet is. 

Van dit boekje zijn maar weinig exemplaren overgele-
verd. Tegenwoordig kan iedere belangstellende het via 
het internet op het scherm van de computer laten ver-

St. Nicolaes of Goudsche Duyvel-Jaeger? 
enkele notities betreffende de titelprent en het boekje Geschenck op  
geseyde St. Nicolaes Avont van jacobus sceperus

Gerard J. Vroeijenstijn

Het titelblad van Geschenck op geseyde St. Nicolaes Avont, samh 
(foto Nico J.Boerboom)
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Katholieke Kerk kiest hij een heilige die in zijn dagen niet 
alleen algemeen bekend was, maar wiens feest zelfs door 
vele gereformeerden gewoon gezellig thuis gevierd werd 
met cadeautjes in de schoen en het zingen van liedjes bij 
de schoorsteen op sinterklaasavond. 

De felle bestrijding van Sinterklaas door Sceperus 
heeft één aspect heel duidelijk gemaakt: Sinterklaas 
en de H. Nicolaus van Myra zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Als dat niet het geval was, had hij niet 
ten strijde hoeven trekken. De geboorteakte van Sin-
terklaas moet gezocht worden in de Rooms-Katholieke 
Kerk. Pas in de 19e eeuw worden Wodan, Sleipnir en een 
hele Germaanse mythologiewinkel ter verklaring aange-
voerd.2 Sceperus heeft die geseyde sint nicolaes gekozen 
als hét exemplum, hét voorbeeld van paapse afgoderij. 
Is het Sceperus te doen om St. Nicolaas? Nee, hij mikt 
hoger. Hij wil hiermee alle praktijken aan de kaak te stel-
len waarmee papen, monicken, cloppen, en bagijnen de 
kinderen en eenvoudigen bedriegen ten koste van het 
Ware Geloof. Eigenlijk is die St. Nicolaas maar bijzaak. 
Sceperus wil aantonen dat de hele Katholieke Kerk pure 
afgoderij is.

Het boekje is te karakteriseren als een lang uitge-

Detail van het titelblad van Geschenck op geseyde St. Nicolaes Avont, samh (foto Nico J.Boerboom)

schijnen.1 In verschillende publicaties over dit boekje in 
verband met Sint Nicolaas en de ontwikkeling van het 
sinterklaasfeest wordt het boekje gepresenteerd als een 
unieke bron van gegevens betreffende het sinterklaas-
feest in de 17e eeuw. In het boekje van Sceperus is echter 
niet één gegeven – een kort versje uitgezonderd – over 
Nicolaas en zijn feest te vinden, dat niet al sinds eeuwen 
bekend was. Ook hedendaagse onderzoekers hoeven 
Sceperus niet te lezen om kennis betreffende Sinterklaas 
en sinterklaasviering in huiselijke kring in de 17e eeuw te 
verwerven. Wat Sceperus vertelt over St. Nicolaes, was 
al lang bekend voordat hij zijn ganzenveder in de roet-
zwarte inkt doopte. Wél kan men het Geschenck lezen als 
een bevestiging van bestaande gebruiken. Het boekje is 
zeker interessant om de wijze waarop een 17e-eeuwse 
dominee zich verzet tegen St. Nicolaas/Sinterklaas en 
zijn feest.

Sceperus’ boekje gaat welbeschouwd niet over Sint Ni-
colaas. Het is een scheldschrift, een luidruchtig pamflet 
tegen de vermeende afgoderij, superstitie en die ‘ver-
vloekte’ heiligenverering door de katholieken. En uit de 
hele santenkraam van de door hem zo verfoeide Rooms-
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sponnen tirade tegen alles wat niet calvinistisch/gere-
formeerd is. Het is tevens een felle aanval op de viering 
van het St. Nicolaasfeest in kerk en gezin. We weten nu 
dat die aanval weinig resultaat heeft opgeleverd. In de 
persoon van de H. Nicolaus worden alle heiligen uit de 
Katholieke Kerk door Sceperus verketterd. Ik aarzel het 
een theologisch pamflet te noemen, omdat het uitbun-
dig strooien met citaten uit de Bijbel en geschriften van 
kerkvaders en auteurs uit voorgaande eeuwen om zijn 
gelijk aan te tonen, in mijn ogen weinig met theologie 
te maken heeft. 

Sceperus schenkt ons inderdaad een bevestiging dat 
het sinterklaasfeest in zijn tijd binnenskamers gevierd 
werd op een manier die wij ook nu nog kennen. In de 
woorden van Sceperus:

De ouders maecken haeren onnooselen wichters wijs, 
dat Nicolaus, des avonts ende des nachts voor sijnen 
heyl[ighen] dach, allenthalven daermen hem alsdan 
aenroept, komt ter schoorsteen ingereeden, en den 
kinderen meede brengt, en in de schoenen steeckt veele 
snoeperyen van appelen, nooten, koecken, vijgen, ro-
sijnen, suycker, gelt, gout, silver, neevens aller hande 
kindertuych, en poppegoet. [...] De onnoosele kinderen 
bestroyen de caemer in welcke sy de comste van St. Ni-

claes verwachten, met stro, hoy en haever, opdat het 
peert van desen H. Man, komende te post gereeden, 
wat pleysteren en daervan eeten sou.3

Maar dan is het nuttig te weten dat al deze elementen 
van het sinterklaasfeest al in de 16e eeuw – misschien 
zelfs al eerder – aanwezig waren. Sceperus vat samen 
wat al lang bekend en gebruikelijk was. Hij vertelt dus 
niets nieuws. Wél danken we aan hem dit korte sinter-
klaasversje (blz. 184)

Sinte Niclaes Bisschop, 
Goet heylich man;
Wilje wat in mijn Schoentje geeven, 
Godt loont u dan.
Gheefftmen een Beurs met bellen
Soo sal ickje niet meer quellen.
Soo langhe als het Godt geliefft
Heb ick Sinte Niclaesjen lieff 

Anne de Vries heeft vastgesteld dat dit versje in de 
mondelinge overlevering niet bewaard is gebleven: 
‘Toen men in de negentiende eeuw oude rijmen begon 
te verzamelen, werd het teruggevonden – bij Sceperus. 
Het is aan zijn strijd tegen Sinterklaas te danken dat we 
het nog kennen’.4 Ook in de Nederlandse Liederenbank is 
dit versje opgenomen in het bestand, onder vermelding 
van Sceperus’ boekje als de enige vindplaats. 

Titelpagina

De titelpagina is gegraveerd door M. Suijs. Over deze M. 
Suys is weinig bekend. Christiaan Kramm5 vermeldt over 

1. Ik maak gebruik van de gedigitaliseerde editie. [Geschenck, op 
geseijde St. Nicolaes avont aen allen ... - Google Books: https://
books.google.com/books/.../Geschenck_op_geseijde_St_Nicolaes_
avont.html?id...]
2. Een goed voorbeeld daarvan is: E. Verwijs, De christelijke Feesten. 
Eene bijdrage tot de kennis der Germaansche mythologie. I. Sinterklaas 
(’s-Gravenhage 1865). Interessant is de eerste serieuze studie in 
Nederland over Sinterklaas: W.A. van Hengel, Sint-Nikolaas en het 
Sint-Nikolaas-Feest (Leiden 1831). 
3. Stop de ontheiliging van Sint en Piet! Geplaatst op 4 december 
2012 door Paul Abels (www.paulabels.nl/2012/12/de-ontheiliging-
van-sint-en-piet/)
4. A. de Vries, Meisje kun je wel jokken? Achtergrond en betekenis van de 
Nederlandse kinderrijmen (Amsterdam 2015). Een beurs met bellen: 
in het Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam bevindt zich een 
beursje van fluweel met zilverdraad, en zilveren ballen en sleutel.
5. Ch. Kramm, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche 
kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroeg-
sten tot op onzen tijd, 4 (Amsterdam 1857-1864).

Handtekening van M.Suijs op titelpagina Geschenck op geseyde St. 
Nicolaes Avont, samh (foto Nico J.Boerboom)
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feest van Sint Nicolaus op 6 december. Bovendien waren 
er verzamelingen van heiligenlevens in het Latijn, Itali-
aans, Engels, Frans, Duits en Nederlands. Is dit titelblad 
voor de huidige lezer herkenbaar? Het lijkt erop dat het 
in onze tijd niet voor ieder duidelijk is wat Suys heeft 
gegraveerd. Mijn aandacht werd getrokken door een op-
merking van Paul Abels in Duizend jaar Gouda.7

De tekst bij de afgebeelde gravure uit Sceperus’ Ge-
schenck luidt: ‘Opmerkelijk is het detail links achter de 

hem slechts dat hij een onvermeld graveur is, die de ti-
telprent heeft gegraveerd voor het werk van C. Pierson, 
Antwoorden der Griecksche Vorsten op twaelf van Ovidius 
Nazoos Treurbrieven der Blakende Vorstinnen, gedrukt in 
Gouda in 1658. Deze gravure zou volgens hem middel-
matig zijn en de tekening slecht. Volgens Kramm komt 
Suijs zeker uit Gouda, omdat verscheiden personen van 
die naam in de regering zaten. Het genoemde boek van 
Pierson werd gedrukt door Gouwenaar Kornelis Dyvoort 
voor de boekverkoper Jan Tielmans. De belettering van 
beide titelgravurers vertoont veel overeenkomst. Ook 
op de afbeeldingen van het Geschenck, dat Kramm niet 
noemt, zijn mijns inziens zijn woorden van toepassing: 
‘middelmatig en de teekening slecht’. Is er inmiddels 
iets meer bekend over die ‘onvermelde graveur’ M. 
Suys? Waarschijnlijk wel.

Hans Suijs heeft daar onderzoek naar gedaan.6 Hij kan 
niet alle vragen bevredigend beantwoorden, maar wat hij 
schrijft komt mij zeer aannemelijk voor. Hij noemt ene 
Margrieta Suijs, die een dochter was van de Goudse bur-
gemeester Govert Suijs. Zij huwde op 16 januari 1676 met 
Hendrik Bary, een befaamd graveur. Hans Suijs schrijft 
vervolgens: ‘...27 november 1642 als doopdatum voor 
Margrieta. Nu begint het te kloppen. Een zestienjarige 
zou zo’n gravure wel kunnen maken. Misschien heeft 
zij wel les van Hendrik gehad, die tien jaar ouder was. 
Ontluikende liefde met het (graveer)mes in de hand?’ De 
zeer matige kwaliteit van de gravures kan dan verklaard 
worden: Margrieta Suys kon nog niet zo goed tekenen. 

Zullen de inwoners van Gouda anno 1658 de scènes op 
het titelblad van het Geschenck hebben herkend? Mis-
schien hebben niet alle inwoners begrepen wat de jeug-
dige Suijs heeft getekend, maar zeer waarschijnlijk zagen 
de katholieken en degenen die nog niet zo lang geleden 
de moederkerk hadden verlaten heel goed wat er op het 
titelblad van het boekje zoal was afgebeeld. Zij waren im-
mers al eeuwenlang vertrouwd met het levensverhaal, de 
wonderdaden en het feest van Sint Nicolaus. De verhalen 
van Jacobus de Voragine en Caesarius van Heisterbach 
en anderen werden niet alleen in de kloosters gelezen en 
verteld, zij werden ook verwerkt in de preken die in hun 
(schuil)kerken werden gehouden ter gelegenheid van het 

Titelblad van Antwoorden der Griecksche Vorsten op twaelf van 
Ovidius Nazoos Treurbrieven der Blakende Vorstinnen, samh (foto 
Nico J.Boerboom)



151

Ti
di

ng
e 

20
19

twee horens over zijn hoofd trok. Deze scène is ook te 
zien op de titelprent, die gegraveerd is door de Goudse 
graveur Hendrick Bary’. 

Het is niet duidelijk waarom Abels meent dat de ti-
telprent is gegraveerd door Hendrick Bary. Er staat toch 
duidelijk rechts onder M. Suijs sculp. Misschien heeft 
Hendrick Bary (1632-1707) de prent wel gegraveerd, 
maar de tekeningetjes zijn zeker niet van zijn hand. Bary 
maakte fraaie portretten en tal van historische voorstel-
lingen en genretafereeltjes. De tekeningen op deze titel-
prent liggen ver beneden het niveau van Bary. 

De titelpagina van Geschenck toont uitsluitend enkele 
scènes die betrekking hebben op St. Nicolaus. 

De rechter scène toont Nicolaas als man die nog geen 
bisschop is. Hij gooit een zak met geld of goud in het huis 
van een verarmde edelman die zich genoodzaakt meent 
zijn dochters aan prostitutie over te leveren. Dankzij dit 
geld kunnen de meisjes een eerbaar huwelijk sluiten.

De middelste scène heeft betrekking op de redding 
van drie onschuldige burgers die ter dood veroordeeld 

heilige. Gelet op de twee horens op het hoofd van de 
geestelijke, is hier de duivelsuitdrijving door pater Ver-
elst uit 1650 afgebeeld. Het verhaal hierover deed blijk-
baar in de hele stad de ronde’. In een boeiend artikel 
van dezelfde auteur uit de Tidinge8 staat de titelpagina 
eveneens afgedrukt. Daarbij treffen we dit tekstgedeel-
te aan: ‘De frustratie van Sceperus over de in zijn ogen 
gruwelijke paapse misstanden schreef hij van zich af in 
zijn Geschenck. Hierin richtte hij zijn pijlen niet alleen 
op het in de titel genoemde sinterklaasfeest, maar ook 
op andere vormen van bijgeloof en devotie. Zo stelt hij 
ook een geruchtmakend geval van duiveluitdrijving aan 
de kaak, waarbij een Goudse priester een dierenvel met 

6. ‘Fouten zijn organisch, ze planten zich voort’ - Stamboomonder-
zoek naar de familie Suijs - Hans Suijs. (www.diegoude.nl/fouten-
zijn-organisch-ze-planten-zich-voort-2004-2) 
7. P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda.   Een stadsgeschiede-
nis (Hilversum 2002), 445 
8. P.H.A.M. Abels, ‘Een ‘scandpaal voor Sceperus’. Goudse dominee 
en bibliofiel’, Tidinge van Die Goude 1 (2015), 4-13. 

Scène links Scène rechts Scène midden
op titelblad van Geschenck op geseyde St. Nicolaes Avont, samh (foto Nico J.Boerboom)



152

Ti
di

ng
e 

20
19

zijn. De beul staat op het punt hen te onthoofden, maar 
St. Nicolaas, nu wél als bisschop, redt hen door het 
zwaard vast te pakken.

De linkerafbeelding toont St. Nicolaas die in de nacht 
in een visioen aan het bed van de slapende keizer Con-
stantijn verschijnt. Deze wil drie legeraanvoerders die er 
ten onrechte van beschuldigd zijn dat zij de keizer willen 
ombrengen, de volgende morgen ter dood laten bren-
gen. St. Nicolaas gebiedt hem deze onschuldige mannen 
vrij te laten. 

Op de titelpagina van Geschenck zijn in totaal vijf scè-
nes afgebeeld die betrekking hebben op St. Nicolaas. 
1. de bisschopsfiguur op de voorgrond met mantel en 

staf. Waarom de mijter apart geplaatst is, is mij niet 
duidelijk.

2. de tobbe met één kind, dat een biddend/dankend ge-
baar maakt nadat het tot leven is gewekt.

3. het naar binnen werpen van goud in het huis van de 
verarmde man en zijn drie dochters.

4. het vastpakken van het zwaard van de beul om te 
voorkomen dat drie onschuldigen worden gedood.

5. de verschijning van St. Nicolaas aan keizer Constan-
tijn in een droomgezicht.

In de linkerscène is dus geen duivelsuitdrijving afge-
beeld, maar een befaamde passage uit de vita van Sint 
Nicolaus: ‘de verschijning in een nachtelijk droomge-
zicht aan keizer Constantijn’. De figuur naast het bed is 
St. Nicolaus. Er zijn enkele duidelijk zichtbare signalen: 
de figuur draagt niet het kleed van een priester in Gouda 
in de 17e eeuw, maar een gewaad zoals ook St. Nicolaus 
op de voorgrond draagt, een bisschopsgewaad. Het bed 
is ook geen bed van een eenvoudige man of vrouw uit 
Gouda omstreeks 1650. Het is een vorstelijk bed, zoals 
we dat ook op andere afbeeldingen aantreffen. De figuur 
naast het bed draagt geen horens maar een mijter zo-
als op de voorgrond op het zuiltje is afgebeeld. En ten 

9. Over die Goudschen Duyvel-Jaeger heeft Paul Abels een interessant 
artikel geschreven: ‘Goudse duvelstoejager brengt Maria naar Wad-
dinxveen’. (http://www.paulabels.nl/2009/o6/duvelstoejager)

slotte: de bisschop maakt het gebaar dat hoort bij het 
antwoord ‘Ik ben Nicolaus, bisschop van de stad Myra’ 
of een gebaar van verwijt.

Daarnaast kan men zich afvragen waarom op het titel-
blad van een boekje waarin op slechts circa een derde 
van het totale aantal bladzijden over St. Nicolaas ge-
sproken wordt, uitgerekend een duivelsuitdrijving door 
een Goudse priester afgebeeld zou moeten worden. In 
het boekje van Sceperus worden inderdaad enkele dui-
velsuitdrijvingen honend besproken. Op onder andere 
pagina 176 is er sprake van dien Goudschen Duyvel-Jae-
ger, maar daarvan vinden we dus geen afbeelding terug 
op de titelprent.9
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Een van de meest opvallende voorwerpen in het 
Museum Gouda is de 18e-eeuwse buffetkast van 
de St. Joris Schutterij. Deze staat prominent op-
gesteld in het zogenaamde ‘Ruim’, omringd door 
de groepsportretten van dezelfde schutterij. Deze 
bijdrage geeft een gedetailleerde beschrijving van 
dit bijzondere meubel en duidt de herkomst en het 
oorspronkelijke gebruik. De kast wordt in de con-
text van andere 18e-eeuwse, functioneel vergelijk-
bare meubelen en vaste betimmeringen geplaatst. 
Aan de orde komt ook de vraag in hoeverre de 
huidige kast zijn oorspronkelijke vorm en uiterlijk 
heeft behouden. Dit levert een aantal verrassende 
gegevens op die onderstrepen hoe uniek deze buf-
fetkast is. Het bleek zelfs mogelijk een belangrijk 
ontbrekend onderdeel van de kast op te sporen en 
terug te brengen naar Gouda. 

De kast is bij het Museum Gouda geregistreerd onder inventa-
risnummer 15546 en is in totaal ongeveer 271 cm hoog, 95 cm 
breed en voor wat betreft de binnenkant 34 cm diep.1 Het meu-

De glazen kast van de Goudse Schutters

Geert Post

Glazen kast afkomstig van de Goudse schutterij in 
 Museum Gouda (foto Tom Haartsen)

1. Catalogus van het Stedelijk Museum te Gouda, Gouda 1885, nr.233.  Modern in-
ventarisnummer 15546. Schriftelijke mededeling Julia Zwijnenburg, Museum 
Gouda, 6 februari 2019. Ik heb op 13 februari 2019 de kans gehad de kast nader 
technisch te onderzoeken, waarvoor mijn dank uitgaat naar het personeel van 
het Museum Gouda en Julia Zwijnenburg in het bijzonder.
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bel is opgebouwd uit drie onderdelen: als basement 
dient een lage voet voorzien van snijwerk in Lodewijk 
xiv-stijl. Hierop steunen twee gesneden, met wijntros-
sen omringde putti, die functioneren als kariatiden en 
de daadwerkelijke kast dragen. Het kastdeel bestaat uit 
één geheel dat is bekroond met een gesneden kroon-
lijst, waarop consoles zijn geplaatst. De middelste kuif 
draagt het jaartal 1738, ongetwijfeld verwijzend naar het 
jaar van vervaardiging. Het interieur van de kast bestaat 
uit een holle, halfronde aftimmering die de achterwand 
vormt en middels twee gesneden planken is opgedeeld 
in drie compartimenten waarvan het onderste onversierd 
is. Het middelste compartiment heeft een geschilderde 
achterwand met het wapen van Gouda en het compar-
timent daarboven is beschilderd en bovendien versierd 
met een vijftal gesneden consoles. Het plafond van de 
kast is afgewerkt met snijwerk. Op het dak van de kast, 
achter een console, bevindt zich een ijzeren kram die 
dient tot verankering van het geheel aan de muur.

Herkomst en gebruik

Bij het museum staat de kast bekend als een buffet- of 
glazenkast die ooit in bezit was van de Goudse schutterij. 
Drinken, en vooral het toosten dat daarbij hoorde, was 
een belangrijk onderdeel van de sociale omgangsvormen 
in de vroegmoderne tijd. Tijdens de veelal ellenlange en 
copieuze regenten- en schuttersmaaltijden werd er uit-
gebreid op elkaar, de staat, de prins en de stad getoost, 
maar ook op abstracte zaken als vriendschap en eer.2

Zo ook bij de Goudse schutterij, waarvan zeker in de 
18e eeuw de officieren steevast tot de regentenklasse 
behoorden. Het belangrijkste voorwerp uit de verzame-
ling van de schutters is de nu nog bewaarde zilveren in-
stallatiekop.

Deze werd reeds in 1679 geschonken door een aantal 
schutters en werd gebruikt bij de benoeming van nieuwe 
leden van de schuttersraad.3 Daarnaast zijn er verschil-
lende voorbeelden bekend waarin officieren een gegra-
veerd glas schonken.4

Omstreeks het begin van de 18e eeuw was de glascol-
lectie van de schutterij blijkbaar dusdanig gegroeid dat 

er een behoefte was aan een speciale kast en deze kast is 
dus nu nog in het Museum Gouda te bewonderen. Uit de 
catalogus van het museum blijkt dat de kast inderdaad in 
1738 aan de schuttersraad geschonken werd door ‘kolo-
nel Mr. Gerard van Brandwijk, heer van Bleskengrave, de 
kapiteinen Jan de Kedts, Mr. Vincent van Eijck, Hendrik 
van Heuven en Mr. Willem Decker, heer van Urcem, en de 
luitenants Magnus Pluym, Jacobus Blom, Jan van Breda 
en Gerrit Boon’.5 Aan deze schenking waren wel enige 
voorwaarden verbonden: de krijgsraad verplichtte zich 

De Goudse installatiekop uit 1679 in Museum Gouda (foto Tom Haart-
sen)



155

Ti
di

ng
e 

20
19

‘de Buffetkas altijd ordentelijk te moeten onderhouden, 
en de fouten die daaraan mogten komen, te repareeren.’ 
Ook moest een schutter die een glas brak zelf zorgen 
voor vervanging door een vergelijkbaar exemplaar.6

Bij een inventarisatie van de stadgoederen opgemaakt 
in 1772 werd de kast genoemd ‘Op de nieuwe krijgsraad-
kamer een Glaase Buffet met een hekje om ’t zelve’. 7 
Bijzonder is dat bekend is hoe de kast in de 18e-eeuwse 
situatie stond opgesteld in de Doelen aan de Lange Tien-
deweg. Het beschilderde kamerscherm van Simon Klap-
muts (1734-1780) uit ca. 1770 in Museum Gouda geeft 
hiervan een fraai beeld.

Het in de inventarisatie genoemde hekje herkennen 
we ook op de schildering van Klapmuts en de spijlen ge-
bruikten de schutters blijkbaar om daaraan hun hoeden 
te hangen. Hierbij moet worden aangetekend dat de be-
treffende zaal zoals die door Klapmuts is afgebeeld uit 
circa 1760 stamt. Het kamerscherm toont de kast dus 
niet in de ruimte waarvoor de kast oorspronkelijk werd 
gemaakt en de eerste twintig jaar van zijn bestaan door-
bracht, maar in de context waarin de kast vanaf ca. 1760 
was geplaatst.8 De wat grove kast zal ongetwijfeld be-
ter hebben geharmonieerd met het oude interieur, dat 
bij de grootscheepse verbouwing van de Doelen in 1760 
verloren ging.

Het ‘Glaase buffet’ zal met de opheffing van de schut-
terij zijn overgegaan op de gemeente die het op haar 
beurt weer heeft overgedragen aan het museum. 

2. Zie voor een beschrijving van het toosten in Gouda inzake de 
benoeming van de magistraat: J. Smit, Een regentendagboek uit de 
achttiende eeuw, Assen 1957, 177-79.
3. Catalogus van het Stedelijk Museum te Gouda, Gouda 1885, nr. 224.
4. Zie bijvoorbeeld Ibidem, nrs. 225-227.
5. Ibidem, nr. 223.
6. Interne gegevens Museum Gouda, vriendelijke communicatie J. 
Zwijnenburg op 26 april 2016.
7. samh, Collectie Kemper (ac 96), inventarisnummer 148, online 
raadpleegbaar: http://goudaopschrift.nl/index.php/bronnen/hand-
schriften/stadsbeschrijvingen/monografieen/inventaris. Folio 52 
recto (pagina 105 onlinedocument).
8. W.F. Denslagen, ‘Bijzondere gebouwen en hofjes’, in: W.F. Den-
slagen (red.), Gouda, Zeist/Zwolle 2001, 349.

Kamerscherm door 
Simon Klapmuts 
circa1770, Museum 
Gouda (foto Tom 
Haartsen)

< detail
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Buffetkasten

Uit de 18e eeuw kennen we talloze hoekkasten of 
hoekbuffetten, zoals ze ook wel worden genoemd, die 
voor privégebruik in woonhuizen dienden. Deze wijken 
echter sterk af van de hier besproken pronkkast. Bij deze 
hoekkasten gaat het vrijwel altijd om echte vrijstaande 
kabinetten van eikenhout, gefineerd met een luxe hout-
soort zoals wortelnotenhout, mahonie of padoek. 

Deze meubelen hadden van binnen vrijwel altijd ook 
een eenvoudige, utilitaire afwerking met uitsluitend 
planken. Een handvol zeer zeldzame buffetten had van 
binnen een versierde afwerking, maar dit zijn uitzonde-
ringen.9 De Goudse glazenkast had wel dezelfde functie 
als deze meubelen, te weten het bewaren van glaswerk, 
maar wijkt daar qua uiterlijk sterk vanaf. In plaats daar-
van doet de kast van de Goudse schutters wat betreft 
constructie en versiering veel meer denken aan de buf-
fetkasten die in een vaste wandbetimmering waren op-
genomen. 

In de 18e eeuw was het heel gebruikelijk om vóór een 
muur een betimmering aan te brengen om zo op een 
goedkope en efficiënte manier bergruimte te creëren. 
De kastenwand kon worden geaccentueerd door deze te 
schilderen en van snijwerk en panelen te voorzien, maar 
het was ook heel gangbaar om de wand juist onzichtbaar 
te maken door de wandbespanning en eventueel een 
lambrisering er overheen te laten lopen, aansluitend bij 
de overige wanden van de kamer. In de meer eenvoudige 
ruimtes, zoals slaapkamers, keukens en het kantoor, was 
de kastenwand vaak als zodanig herkenbaar, terwijl in de 
meer representatieve kamers de kastenwand was weg-
gewerkt.

Een bijzondere plaats was weggelegd voor de ge-
noemde ingebouwde buffetkasten die zich veelal in de 
eetkamer of in de grote zaal bevonden, waar ontvangs-
ten plaatsvonden en dus ook werd gedronken en ge-
geten. Waren de kastenwanden, zoals gezegd, vooral 
praktisch van aard, de ingebouwde buffetkast was juist 
bedoeld om te pronken en bevatte vaak de meest kost-
bare zilveren en glazen voorwerpen van het huis. De 
kasten hadden eenzelfde opbouw als een normale kas-

Een vrijstaande hoekkast circa 1740, 
Museum Gouda (foto Nico J. Boerboom)

Ontwerp twee varianten buffetkast 
met denkbeeldige inhoud  
(Rijksmuseum Amsterdam)

9. R. Baarssen, Rococo in Nederland, Zwolle 2001, 179-182 en 210-211.
10. Zie voor meer informatie over buffetkasten Jet Pijzel-Domisse, 
Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900, Zwolle 2001, 222.
11. Deze bevindt zich in de collectie van de auteur en is verworven 
uit dezelfde partij Goudse bouwmaterialen als hierna beschreven. 
12. J. Smit, ‘Woonhuizen’, in: W.F. Denslagen (red.), Gouda, Zeist/
Zwolle 2001, 294-296.
13. Over het beeldsnijwerk in Gouda in de 18e eeuw heeft auteur 
dezes een publicatie in voorbereiding waarin ook het snijwerk van 
beide kasten aan de orde zal komen. 

tenwand, maar waren dieper en bevatten in het midden 
vrijwel altijd een halfronde of ovalen nis. Vaak was het 
interieur voorzien van rijk snij- of stucwerk. De kast was 
doorgaans afsluitbaar en werd alleen bij gebruik van de 
kamer geopend. Het afsluiten kon middels openslaande 
deuren, maar meer gangbaar en praktisch was het ge-
bruik van een paneel dat men, net zoals bij een schuif-
raam, via katrollen boven de kast weg kon schuiven in 
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rococostijl met weer een naar boven schuivend paneel. 
Deze kast zal ongetwijfeld ooit een kamer van een van de 
rijkere panden van Gouda hebben gesierd.11  

De kast van Oosthaven 56 is in deze context belang-
rijk, omdat deze uit vrijwel hetzelfde jaar stamt als de 
kast van de schutters en nader onderzocht kan worden. 
Zoals we hebben gezien is de Goudse glazenkast in 1738 
gedateerd. Omstreeks deze periode werd Oosthaven 56 
ingrijpend verbouwd in een late Lodewijk XIV-stijl door 
Melchior Sebastiaan van den Kerckhoven (1691-1761) 
en zijn echtgenote Margaretha van Groenendijk (1693-
1770).12 De kast was tot voor kort voorzien van glasdeu-
ren die niet oorspronkelijk bleken, omdat bij onderzoek 
in de ruimte boven de kast de oorspronkelijke katrollen 
werden gevonden voor een (verdwenen) schuifpaneel. 
Het snijwerk in de halfronde nis accentueert de top van 
de kast. De huidige buitenlijst is een moderne recon-
structie, evenals de planken. Het snijwerk op het plafond 
van de kast lijkt verwant aan het snijwerk in de glazen-
kast van de schutterij en is mogelijk van dezelfde hand.13 

de wandbetimmering en het plafond. Bewaard gebleven 
ontwerpen van dergelijke kasten illustreren de rijkdom 
van een ingerichte kast.10 

Vaste buffetkasten in Gouda

Landelijk zijn er talloze van deze vaste buffetkasten be-
kend, maar in Gouda zijn er, voor zover tot nu toe be-
kend, slechts drie buffetten in situ bewaard gebleven. 
Geen van deze drie kasten is nog helemaal oorspronke-
lijk gebleven. De buffetten in Oosthaven 57 en West-
haven 62 stammen beide uit dezelfde tijd en zijn in het 

derde kwart van de 18e eeuw te dateren. 
Ze zijn beide afgewerkt met stucwerk en beschikten 

waarschijnlijk over een paneel ter afsluiting dat naar 
boven wegschoof. De kast in Oosthaven 57 is kleiner 
dan gebruikelijk, wat kan worden verklaard doordat dit 
buffet zich in de grote zaal bevindt in plaats van in de 
daadwerkelijke eetkamer. Uit dezelfde periode stamt 
een gedemonteerd front van een kleine buffetkast in 

Buffet Oosthaven 57 (foto Nico 
J.Boerboom)

Buffet Westhaven 62 (foto Nico J.Boerboom) Gedemonteerd front van een kleine buf-
fetkast in rococostijl (Stichting Monument 
& Materiaal, Groningen)

Kast Oosthaven 56 (foto Nico 
J.Boerboom)
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Het Ruim met de 
glazenkast in de 
jaren vijftig van 
de vorige eeuw, 
Museum Gouda 
(samh)

Oorspronkelijk uiterlijk

Nu de kast van de schutters in de context van vergelijkba-
re meubelen en betimmeringen is geplaatst, zal duidelijk 
zijn geworden dat de huidige afsluitende glasplaat niet 
oorspronkelijk kan zijn. Dat blijkt ook bij een vergelij-
king met de schildering van Klapmuts (zie afb. detail ka-
merscherm Simons Klapmuts). Ondanks de versimpelde 
weergave door Klapmuts zijn er verschillende verande-
ringen aan de kast aan te wijzen. Duidelijk is dat de voet 
vroeger verguld moet zijn geweest. Waarschijnlijk is dit 
met de in de museumcatalogus genoemde schilderbeurt 
van 1853 aangepast. Daarnaast waren er op de consoles 
en op het lijstwerk wapens aanwezig, ongetwijfeld van 
de officieren die de kast schonken. Deze zullen mogelijk 
zijn verdwenen tijdens de Franse tijd, toen al het private 
wapenvertoon werd verboden en wapenschilden veelal 
zijn verwijderd. De kleurstelling van de kast lijkt redelijk 
overeen te komen met het tegenwoordige uiterlijk. We 
zien echter ook dat de kast is afgesloten met een paneel, 
een systeem dat we dus kennen van de boven besproken 
ingetimmerde buffetkasten. De vraag rijst hoe dit paneel 
fungeerde en of de kast wel of niet werd geopend tijdens 
een normale schuttersmaaltijd, zoals afgebeeld door 
Klapmuts. 

Een foto uit de jaren vijftig van de vorige eeuw biedt 
uitkomst. Hier zien we de kast in de oorspronkelijke 
staat, met scharnierende klep en een dicht paneel dat 
naar boven weg kan schuiven. Bij onderzoek bleek dat 
er, net als bij veel andere buffetkasten, een systeem van 
de katrollen in de kast aanwezig was waardoor het pa-
neel makkelijk naar boven kan schuiven. De klep kan dan 
naar beneden worden geklapt om te dienen als platform 
voor de glazen. Waarschijnlijk besloot men niet lang na 
het nemen van deze foto de kast aan te passen voor ‘mo-
dern’ museumgebruik om er objecten in kunnen presen-
teren. Daartoe werden het paneel en de klep verwijderd 
en werd een glazen afdekplaat gemonteerd. Helaas werd 
de associatie van de verwijderde onderdelen met de gla-
zenkast in de loop der jaren vergeten en belandden pa-
neel en klep waarschijnlijk bij de bouwelementen die in 
het museum werden opgeslagen: schouwen, bovenlich-
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14. Schriftelijke mededeling van Julia Zwijnenburg, Museum Gou-
da 6 februari 2019.

ten en gedeelten van betimmeringen die bij sloop van 
oude panden belangrijk genoeg werden bevonden om te 
bewaren. In 2006 droeg het museum de bouwmateria-
len over aan de gemeente, waarna ze aan een omzwer-
ving begonnen. De vermiste oorspronkelijke klep van de 
Goudse schutterskast werd uiteindelijk teruggevonden 
bij een stichting in Groningen die zorgt draagt voor her-
plaatsing van historische bouwmaterialen in een pas-
sende omgeving. Het groot paneel lijkt geen onderdeel 
te zijn geweest van de overdracht, maar blijkt bij navraag 
ook niet meer in de collectie van het museum te zijn.14 
Mogelijkerwijs heeft het museum het in een eerder sta-
dium afgestaan voor ‘hergebruik’ in Gouda. 

Klep van de glazen kast van de Goudse schutterij (foto Nico J.Boerboom)

Conclusie

Met de buffetkast heeft het Museum Gouda een uniek 
meubel in zijn collectie, dat de aandacht van menig be-
zoeker trekt. Bovenstaande geeft enige achtergrond en 
context bij dit meubel dat een belangrijke rol heeft ge-
speeld in het 18e-eeuwse Gouda en waarvan varianten 
ook in Goudse woonhuizen zijn aangetroffen. Daarnaast 
is duidelijk geworden wat het oorspronkelijke uiterlijk 
van de kast is geweest en is ook de ontbrekende klep 
terug in Gouda. Hopelijk wordt het paneel alsnog terug-
gevonden. Zo niet, dan zou de foto uit de jaren vijftig 
kunnen dienen voor het maken van een getrouwe repro-
ductie.  
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nemen.2 Patijn heeft hierop besloten notabelen uit alle 
(middel)grote Zuid-Hollandse steden voor een vergade-
ring uit te nodigen. 

En zo komt het dat burgemeester Martens en raadslid 
Cornelis Witte van de Velde zich op 25 mei 1904 namens 
Gouda naar Patijns kabinet in de Hofstad begeven. Op 
deze eerste samenkomst zijn de reacties op het idee 
van een standbeeld positief. Er doet echter wel het ge-
rucht de ronde, dat het Kasteelplein vóór de Koninklijke 
Militaire Academie in Breda als locatie voor het beeld 
wordt beoogd, en niet iedereen is daar even gelukkig 
mee, mocht dit op waarheid berusten. Op voorstel van 
de Rotterdamse burgemeester Frederik Bernard s’Jacob 
verklaren de aanwezigen zich daarom unaniem bereid lid 

Als de Goudse burgemeester Rudolph Lode-
wijk Martens begin juli 1904 op verzoek van 
hogerhand een lokale commissie instelt om 
geld in te zamelen voor een standbeeld van 
koning-stadhouder Willem III (1650-1702), 
kan hij onmogelijk bevroeden dat dit verhaal 
nog een lange staart zal krijgen. Deels tegen 
wil en dank raakt hij verstrikt in een lang-
durige polemiek over de stad waar het beeld 
moet komen. Maar ook nadat deze twist min 
of meer is beslecht, lijkt er geen zegen op 
het project te rusten. Het zal uiteindelijk tot 
1921 duren aleer de Gouwenaars het tastbare 
resultaat van hun donaties in Breda kunnen 
bewonderen.

Martens, sinds 1895 burgemeester van Gouda, ontvangt 
in mei 1904 een uitnodiging van de Commissaris der Ko-
ningin in Zuid-Holland, mr. Jacob Gerard Patijn, voor 
een bijeenkomst in Den Haag. Wat is namelijk het geval? 
In augustus 1903 heeft zich in Den Haag een Nationaal 
Comité gevormd voor de oprichting van een standbeeld 
voor prins Willem III, stadhouder van de Republiek en in 
de jaren 1688-1702 tevens koning van Engeland.1 Dit co-
mité heeft op 2 april 1904 aan alle provincies gevraagd 
een gewestelijke commissie in te stellen die de inzame-
lingsactiviteiten binnen de eigen grenzen op zich kan 

Een standbeeld voor koning-stadhouder 
Willem III

Jean-Philippe van der Zwaluw

Burgemeester R.L.Martens achter zijn bureau circa 1910, samh. (foto 
W.J. van Zanen)
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1. Algemeen Handelsblad, 31 augustus 1903, 6.
2. Haags Gemeentearchief (HGA), toegang 0090-01, Archief 
Gewestelijke Commissie standbeeld stadhouder Willem III, inv.nr. 
1 Agenda, tevens register van notulen, nrs. 1-196, 2 april 1904 – 20 
september 1911, brief van Nationaal Comité oprichting Standbeeld 
stadhouder Willem III aan de Commissaris van de Koningin van 
Zuid-Holland d.d. 2 april 1904.
3. Ibidem, notulen bijeenkomst Gewestelijke Commissie d.d. 25 mei 
1904. De begrippen ‘gewestelijke commissie’ en ‘provinciale com-
missie’ worden overigens zowel in officiële stukken als in de kran-
ten als synoniemen gebruikt.
4. Ibidem.
5. Streekarchief Midden-Holland (samh), collectie Gouda, toegang 
0364 Archief van het Goudse comité tot oprichting van een stand-
beeld voor stadhouder Willem III, 1904-1906, inv.nr. 2 Ingekomen 
stukken en minuten van uitgaande stukken 1904 en 1906, Ingeko-
men brief van mr. J.G. Patijn d.d. 28 mei 1904.
6. Ibidem, inv.nr. 1 Notulen 4 juli en 15 november 1904, beknopt 
verslag bijeenkomst 4 juli 1904.

te worden van een Gewestelijke Commissie voor Zuid-
Holland, maar ‘onder uitdrukkelijk beding’ dat het Nati-
onaal Comité inzake de plaatsing van het standbeeld in 
overleg zal treden met de provinciale commissies.3 

Gouds comité

Koning-stadhouder Willem III wordt in beschouwingen 
over de wens om een standbeeld voor hem op te rich-
ten neergezet als de grote staatsman ‘aan wiens durf en 
geestkracht, staatkundig beleid en heldenmoed, onder 
Gods zegen, het Nederlandsche volk dank weet, vrij en 
zelfstandig te zijn gebleven’. Aangezien de kosten voor 
een ‘alleszins waardige hulde’ – een echt bronzen stand-
beeld en geen gedenknaald – op zo’n 20.000 gulden 
worden geschat, menen de aanwezigen dat alles uit de 
kast moet worden gehaald om dat doel te bereiken. Van-
daar dat wordt besloten 77 gemeenten aan te schrijven, 
met het verzoek een plaatselijk comité op te richten dat 
de inzameling op lokaal niveau feitelijk organiseert en 
uitvoert.4 Deze brief wordt opgesteld op 28 mei, maar 
vanwege onenigheid over de exacte bewoordingen duurt 
het nog tot eind juni voordat hij wordt verzonden.5 Zodra 
de Goudse burgemeester het officiële schrijven over de 
instelling van een Gewestelijke Commissie heeft ontvan-

De oprichting van het Goudse comité (Goudsche Courant, 11 juli 1904) 

gen, waarvan hij de inhoud uiteraard al kent omdat hij er 
zelf lid van is, roept hij de lokale notabelen op voor een 
bijeenkomst die op 4 juli in de raadzaal wordt gehouden. 

Hoewel enkelen zich afmelden vanwege een slechte 
gezondheid dan wel drukke werkzaamheden, is de op-
komst goed. De aanwezigen zijn het ook snel met elkaar 
eens: er komt een Gouds comité. Martens wordt voorzit-
ter, Van de Velde ondervoorzitter en N.A. de Joncheere 
secretaris-penningmeester. Vanuit het stadsbestuur tre-
den verder toe wethouder van sociale zaken C.H. Engels 
en raadslid A. Vingerling. Daarnaast vinden we topman-
nen uit het bedrijfsleven (J. IJssel de Schepper en A.W. 
Roes, voorzitter resp. lid van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken), uit het (semi-)militaire apparaat (A.L. 
Boonacker, garnizoenscommandant, A. van Reedt Dort-
land, wnd. commandant van de schutterij, en J.J. Prins 
van Doesburgh, voorzitter van de afdeling Gouda van de 
Vereniging ‘Volksweerbaarheid’) en uit het onderwijs 
(dr. S.S. Hoogstra, directeur Rijks HBS, dr. A. van IJsen-
dijk, rector van het Gymnasium, en W. Middelveld Vier-
sen, schoolopziener in het district Gouda).6

Twee dagen na deze bijeenkomst gaat er een brief naar 
oud-kolonel François de Bas, secretaris-penningmees-
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ter van de Provinciale Commissie en directeur van het 
Krijgsgeschiedkundig Archief van de Generale Staf. Hier-
in worden de veertien namen van de Goudse comitéle-
den doorgegeven. Dit betreft bovengenoemde personen 
plus E.S. Cats, voorzitter van het Israëlitisch Oude Man-
nen- en Vrouwenhuis aan de Oosthaven. Tevens wordt 
gevraagd om toezending van 1500 exemplaren van de 
circulaire van het Nationaal Comité, ter verspreiding on-
der de burgers. In deze circulaire wordt in enkele zinnen 
uiteengezet waarom koning-stadhouder Willem III een 
standbeeld verdient. Op een strook op de onderste helft 
van de derde pagina kunnen de gulle gevers hun naam en 
het bedrag van hun donatie invullen. Vervolgens is het 
een kwestie van uitknippen en inleveren bij de penning-
meester van het Goudse comité.

De inzameling 

De leden van het Goudse comité vragen De Bas aan de 
drukker door te geven dat op de bovenste helft van de 
derde pagina hun namen dienen te worden afgedrukt; 
deze zullen de Gouwenaars eerder tot goedgeefsheid 
aanzetten dan de namen van provinciale of landelijke 
notabelen.7 En inderdaad ontvangt De Joncheere enkele 
dagen later een drukproef van een op Goudse maat ge-
sneden circulaire, die hij voorzien van correcties – met 
name op fouten in de spelling van namen – per omme-
gaande terugstuurt naar Den Haag. De plannen voor het 
vervolgtraject liggen dan al klaar. Zodra de circulaires 
binnen zijn, zullen de kaderleden van de schutterij, daar-
toe opgeroepen door hun waarnemend commandant 
Van Reedt Dortland, deze onder de burgers verspreiden. 
Binnen twee weken, zo is de verwachting, zal dan duide-
lijk zijn hoeveel de Gouwenaars voor een standbeeld van 
Willem III over hebben.

Maar zo soepel gaat het niet. De Joncheere ontvangt 
geen 1500 maar 1450 exemplaren die, in afwijking van 
wat er is gevraagd, zijn bedrukt met de namen van de 
leden van de provinciale commissie. En hoewel Martens 
en Van de Velde namens Gouda in deze commissie zit-
ting hebben, is dit niet de lokale invulling die het Goudse 
comité voor ogen staat. Gedurende de laatste dagen van 

juli 1904 ontstaat er dan ook een briefwisseling tussen 
De Joncheere, De Bas en drukker Gebr. J. en H. van Lan-
genhuijsen in Den Haag. Deze eindigt als De Joncheere 
zijn provinciale collega kan berichten dat de 1500 cor-
recte oftewel Goudse exemplaren zijn gearriveerd, en 
dat hij de 1450 ‘provinciale’ exemplaren terugstuurt.8 
Immers, deze kunnen worden gebruikt in (kleinere) ge-
meenten waar geen lokaal comité is gevormd.

De circulaires worden medio september 1904 in de 
straten van Gouda verspreid, en binnen een week zijn 
de meeste toezeggingen binnen. Tijdens een tweede 
bijeenkomst in de raadzaal, op 15 november, kan pen-
ningmeester De Joncheere zijn mede-comitéleden een 
stand van 140 gulden opgeven. Daarna is het lang rustig 
in Gouda. Het comité komt niet bijeen, er komen nog 

7. Ibidem, inv.nr. 2 Uitgaande brief gericht aan F. de Bas, secreta-
ris-penningmeester van de Provinciale Commissie, d.d. 6 juli 1904.
8. Ibidem, Uitgaande brief gericht aan F. de Bas, secretaris-pen-
ningmeester van de Provinciale Commissie, d.d. 30 juli 1904.
9. Ibidem, inv.nr. 3 Rekening van inkomsten en uitgaven , 10 maart 
1906, met bijlagen.
10. Zie circulaire Nationaal Comité ‘Standbeeld Stadhouder Wil-
lem III’ d.d. Juni 1904, p. 3, voetnoot 2.
11. samh, collectie Gouda, toegang 0364, inv.nr. 2 Brief van De Bas 
aan De Joncheere d.d. 10 maart 1906.
12. Ibidem.
13. hga, toegang 0090-01, inv.nr. 1 Brief 123 d.d. 18 september 1907.

Circulairestrook waarop donateurs hun bijdrage aan het standbeeld van 
Willem III konden invullen, samh (foto auteur)
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Brabant; aan de andere kant staan de commissies van 
Zuid-Holland, Gelderland, Friesland, Noord-Holland en 
de stad Zwolle namens Overijssel, die met grote meer-
derheid voor Den Haag kiezen. Van beide zijden worden 
in de discussie geschiedkundige argumenten aangevoerd 
om de eigen voorkeur te onderbouwen. 

Het probleem is dat het Nationaal Comité reeds op 3 
november 1905, op een bijeenkomst waar slechts twee 
vertegenwoordigers uit Zuid-Holland aanwezig waren, 
naast het Hoofd-Comité ook een Uitvoerend Comité 
heeft ingesteld en tevens unaniem voor Breda heeft ge-
kozen. Secretaris Jacob Thomas van Dam van Isselt, oud-
generaal-majoor, heeft het richting de provinciale com-
missies toen echter doen voorkomen, dat het besluit 
over de locatie was aangehouden totdat het beeld er zou 
zijn. Hij had daar zelf alle belang bij, want hij had reeds 
in 1902 persoonlijk een toezegging aan Breda gedaan, 
die door Provinciale Staten van Noord-Brabant nadien 
was bevestigd. Het laatste wat hij wil, is dat de keuze 
voor Breda ter discussie wordt gesteld. Als het besluit 
ten gunste van Breda vervolgens op 21 juli 1907 officieel 
bekend wordt gemaakt als definitief en dus niet-aan-
vechtbaar, waardoor duidelijk is dat het voorbehoud van 
de Gewestelijke Commissie van Zuid-Holland volledig is 
genegeerd, zijn de rapen uiteraard gaar. Zuid-Holland 
wil dit niet over zijn kant laten gaan en besluit de lokale 
comités aan te schrijven die de donaties van hun burgers 
hebben ingezameld, met de vraag wat zij willen dat de 
Gewestelijke Commissie doet.13 

wel enkele kleine giften binnen. Op 10 maart 1906 stelt 
De Joncheere een overzicht van inkomsten en uitgaven 
op. Er kan netto 147,15 gulden, afkomstig van 33 do-
nateurs, naar de provinciale commissie worden overge-
boekt. Vijf gefortuneerde particulieren, namelijk Daniel 
Jacob van Heusde, Catharina Louisa Henriette van der 
Does (weduwe van Gerard Jacob Steens Zijnen), burge-
meester Martens, raadslid Van de Velde en wethouder 
van onderwijs Jacob Meinard Noothoven van Goor, ne-
men hiervan samen reeds 80 gulden voor hun rekening. 
De anderen doneren meestal 1 of 2,50 gulden9 – wat in 
die tijd overigens voor veel mensen geen te verwaarlozen 
bedragen zijn.

Waar moet-ie komen?

Op 10 maart 1906 stuurt De Bas namens de provinciale 
commissie een bedankbrief, gericht aan de Goudse co-
mitéleden en donateurs. Hij vraagt De Joncheere of hij 
over een lijst beschikt met alle ‘naamteekeningen’, om-
dat vooraf is aangegeven dat alle donateurs in een oor-
konde zullen worden vermeld.10 Dat voornemen zal ech-
ter hoogstwaarschijnlijk niet worden uitgevoerd, want 
De Bas voegt eraan toe: ‘…, bezit u ze echter niet, dan 
durf ik U voorstellen geen afzonderlijke moeite daarvoor 
te doen. Tal van Gemeenten verzuimden die inzending.’11 
Blijkbaar hebben de inzamelingen in de provincie Zuid-
Holland beduidend minder opgebracht dan de commis-
sieleden hadden verwacht want, zo voegt De Bas eraan 
toe: ‘Over ’t algemeen vallen de contributiën niet me-
de’.12

Met genoemde overboeking begin maart 1906 had 
het verhaal wat Gouda betreft kunnen eindigen. Maar 
dat doet het niet, en wel vanwege het lidmaatschap van 
Martens en Van de Velde van de provinciale commissie. 
Deze komt namelijk stevig in aanvaring met het Natio-
naal Comité. Het conflict draait om de vraag: waar moet 
het standbeeld van Willem III komen? Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag en Breda blijken in beeld als beoogde 
locatie, en een kloof tekent zich af die zich geleidelijk 
aan verdiept. Aan de ene kant staan het Nationaal Comi-
té, waar de aanwezigen op een – matig bezochte – ver-

Burgemeester Martens zette in september 1907 zijn handtekening onder 
twee tegenstrijdige ‘stembiljetten’, collectie HGA (foto auteur)
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Berusting of verzet

De reacties op de Zuid-Hollandse circulaire zijn ver-
deeld. Er zijn zeventien plaatselijke comités die bereid 
zijn zich bij de keuze voor Breda neer te leggen, terwijl 
er 26 zijn die de Gewestelijke Commissie machtigen 
om naar eigen goeddunken te handelen en dus, gezien 
de heersende stemming, zich te verzetten tegen het 
volgens velen niet alleen onjuiste maar ook met onvol-
doende volmacht genomen besluit van het Uitvoerend 
Comité.14 Opmerkelijk is de ‘dubbele handtekening’ van 
de Goudse burgemeester Martens in dezen. Enerzijds 
tekent hij als voorzitter van het Goudse comité samen 
met secretaris-penningmeester De Joncheere voor de 
steunverklaring aan de Gewestelijke Commissie; ander-
zijds tekent hij als lid van die Gewestelijke Commissie 
voor de optie om in de keuze voor Breda te berusten. 
Zijn persoonlijke voorkeur komt dus niet overeen met de 
opvatting van een meerderheid in het Goudse comité. 
Hierdoor doet zich de aparte situatie voor, dat Gouda 
de enige stad is vanwaar de Gewestelijke Commissie van 
Zuid-Holland twee reacties ontvangt.15

Op 20 november 1907 komt luitenant-generaal Arthur 
Kool, voorzitter van het Uitvoerend Comité, het besluit 
van 3 november 1905 toelichten op een bijeenkomst van 
de Gewestelijke Commissie van Zuid-Holland waarop 
ook Martens en Van de Velde aanwezig zijn. De aanwe-
zigen vinden zijn uitleg onbevredigend, voeren aan dat 
reeds in juni 1904 een duidelijk voorbehoud was gemaakt 
ten gunste van inspraak voor de provinciale commissies 
en nemen een motie aan waarin het Uitvoerend Comité 
wordt opgeroepen op het gewraakte besluit terug te ko-
men en alsnog met de provinciale commissies in overleg 
te treden.16 Het Zuid-Hollandse protest tegen de keuze 
voor Breda wordt op 5 december 1907 aan het Hoofd-
Comité kenbaar gemaakt. De Gelderse en Friese com-
missies sluiten zich kort daarna bij dit protest aan. Het 
Hoofd-Comité wijst het verzoek om overleg echter op 
14 mei 1908 af omdat het locatiebesluit formeel reeds is 
genomen en een definitief karakter heeft.17 Niet veel la-
ter wordt de inzamelingscampagne officieel afgesloten.

Het conflict sleept jaren aan, vooral omdat het Uitvoe-

Luitenant-generaal Arthur Kool, voorzitter van het landelijke Uitvoerend 
Comité 1909, bron: Wikimedia Commons (foto A.J.W.M. de Veer)

rend Comité eerst weigert een bijeenkomst voor de pro-
vinciale commissies te organiseren en secretaris Van Dam 
van Isselt daarna elke verdere correspondentie weigert 
en overmaking van alle ingezamelde gelden eist. Martens 
en Van de Velde zijn bij de meeste bijeenkomsten aan-
wezig, zowel bij die van de eigen Zuid-Hollandse als bij 
die van de gezamenlijke provinciale commissies, maar 
mengen zich niet meer in de discussie.18 Het conflict ver-
scherpt zodanig, dat in februari 1910 zelfs even sprake 
is van afscheiding der rebellerende provinciale commis-
sies, waarbij zij aangeven de door hen ingezamelde gel-
den te zullen benutten voor een standbeeld van Willem 
III in Den Haag.19 Ruim een jaar later gaan de commis-
sies echter alsnog overstag, omdat ze liever één waardig 
standbeeld dan twee armzalige beelden hebben.20 Met 
de aantekening ‘Onder protest’ worden de ingezamelde 
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14. Ibidem, notulen vergadering d.d. 20 november 1907.
15. Ibidem, inv.nr. 2 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 
1903 november 11-1912 mei 7, Goudse reacties op provinciale circu-
laire aan plaatselijke comités d.d. 18 september 1907.
16. Ibidem, inv.nr. 1 notulen vergadering  d.d. 20 november 1907.
17. Ibidem, notulen vergadering d.d. 16 september 1908.
18. Ibidem, presentielijsten en notulen van de vergaderingen d.d. 
29 mei 1909 en 12 juni 1909 .
19. Zie De Telegraaf, 18 februari 1910, 1.
20. HGA, toegang 0090-01, inv.nr. 1 notulen vergadering d.d. 3 april 
1911.
21. Zie Algemeen Handelsblad, 4 juli 1911, 6.
22. Zie De Tijd, 25 november 1911, 2.
23. Zie Arnhemse Courant, 6 juli 1912, 7.
24. Zie Leeuwarder Courant, 28 mei 1913, 6.
25. Antonius Stanislaus Nicolaas Ludovicus Dupuis (1877-1937) stu-
deerde bij zijn vader en aan de Antwerpse Tekenacademie, was be-
halve beeldhouwer ook medailleur en werd docent aan de Haagse 
Academie van Beeldende Kunsten. Van zijn hand zijn o.a. borst-
beelden van Rembrandt (Leiden), Stuyvesant (New York) en de Stu-
ers (Amsterdam), een standbeeld van Petrus Canisius (Nijmegen) 
en het monument voor Johan en Cornelis de Witt (Dordrecht).
26. Charles van Wijk (1875-1917) studeerde eerst aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag onder leiding van 
Eugène Lacomblé en daarna in Brussel en Parijs. Hij maakte beel-
den uit steen en van brons. Van zijn hand zijn o.a. het Atjeh-reliëf 
(nu op Bronbeek), borstbeelden van Bilderdijk (Amsterdam) en 
Potgieter (Zwolle) en een beeld van Van Oldenbarnevelt (stadhuis 
Rotterdam).
27. Zie Haagsche Courant, 20 mei 1915, 6.

gelden aan het Nationaal Comité overgemaakt. Zuid-
Holland sluit de rij door ruim 10.000 gulden – verreweg 
de hoogste van alle provinciale bijdragen – op 3 juli 1911 
aan penningmeester mr. C.H. van Tienhoven, tevens di-
recteur van de Nederlandsche Bank, over te maken.21 Het 
Nationaal Comité beschikt vanaf dan over de benodigde 
gelden om de procedure voor de realisatie van een vol-
waardig standbeeld in gang te zetten.

Schepping en onthulling

We zitten inmiddels dus zo’n zeven jaar na de inzame-
ling. En er komen meer hobbels in de weg. Eind 1911 
schrijven het Nationaal Comité en het Bredase Comité 
een ontwerpwedstrijd uit. Er worden geen indicaties ge-

Premier Ruys de Beerenbrouck onthulde het ruiterstandbeeld op 8 okto-
ber 1921 op het Kasteelplein in Breda (Erfgoedweb Breda)

geven over aard en grootte van het beeld, maar ‘een rui-
terstandbeeld acht het comité niet uitgesloten’.22 In juli 
1912 komt de jury met een rapport waarin de inzendin-
gen worden beoordeeld.23 Uit het twintigtal inzenders 
worden vier beeldhouwers gekozen met wie het comité 
gaat onderhandelen. Begin 1913 mogen zij een definitief 
ontwerp maken,24 en van hen blijven er uiteindelijk twee 
over die een model mogen presenteren: Toon Dupuis25 
uit Antwerpen en Charles van Wijk26 uit Den Haag. Als 
deze modellen voorjaar 1915 worden gepresenteerd, is 
het Nationaal Comité echter niet tevreden, en vraagt 
beiden hun ontwerpen aan te passen.27 Als de jury na 
tentoonstelling van beider aangepaste beelden voor het 
ontwerp van Van Wijk kiest, zitten we al in het voorjaar 
van 1916, oftewel midden in de Eerste Wereldoorlog, als 
schaarste aan materialen, oplopende prijzen en gebrek 
aan vaklieden tot verdere vertraging leiden.

Een nieuwe complicatie doet zich voor als Van Wijk 
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op 1 oktober 1917 overlijdt. Dupuis wordt hierop in fe-
bruari 1918 gevraagd Van Wijks ontwerp uit te werken. 
Dupuis aanvaardt de opdracht, maar geeft aan deze pas 
te kunnen uitvoeren als de oorlog en daarmee de steeds 
nijpender schaarste aan allerhande grondstoffen en ma-
terialen is beëindigd.28 De totale hoogte van granieten 
voetstuk en bronzen ruiterstandbeeld samen moet 8,5 
meter worden. Het beeld wordt begin 1921 gegoten bij 
Fonderie Nationale des Bronzes in Brussel. En daarom 
schrijven we tenslotte 8 oktober 1921 voordat het gereed 
is en met veel ceremonieel op het Kasteelplein in Breda 
kan worden onthuld.29 De laatste hindernis, namelijk de 
vraag wie de onthulling gaat doen, is dan net genomen. 
Koningin Wilhelmina en prins Hendrik, beschermheer 
van het comité, hebben vanwege verplichtingen elders 
afgezegd. Uiteindelijk neemt premier en minister van 
Binnenlandse Zaken Charles Ruys de Beerenbrouck de 
taak op zich.

De forse vertraging is er de oorzaak van dat de meeste 
hoofdrolspelers in de locatietwist deze onthulling niet 
meer meemaken. Commissaris der koningin Patijn is 
op 27 maart 1911, luitenant-generaal Kool op 24 maart 
1914 en generaal-majoor Van Dam van Isselt op 18 juni 
1916 overleden. De Goudse burgemeester Martens krijgt 
het ruiterstandbeeld ook nooit te zien. Hij heeft op 27 
augustus 1917 in Utrecht zijn laatste adem uitgeblazen. 
Naar hem is reeds eind 1918 een singel en zal nog eind 
1922 een straat in Kort Haarlem worden vernoemd.30 De 
andere Goudse ‘hoofdsponsors’ Noothoven van Goor, 
Van Heusde en Van der Does waren hem op 19 februari 
1906, 15 november 1910 resp. 28 oktober 1914 al voorge-
gaan. Van alle Gouwenaars die een aanzienlijke financië-
le bijdrage aan het beeld van Willem III hebben geleverd, 
kan daardoor alleen raadslid Van de Velde het resultaat 
aanschouwen.

28. Zie Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 oktober 1918, 4.
29. Zie voor een uitgebreid verslag van ceremonie en toespraken 
met een overzicht van alle prominente aanwezigen Het Vaderland, 
8 oktober 1921, p. 2, en de Apeldoornsche Courant, 13 oktober 1921, 2.
30. H. Breedveld, N. Habermehl, C. Revet en N.J. Boerboom, Stad 
van de Gouwenaars – Een beschrijving van de Goudse wijken, straten, 
bruggen en waterlopen. Deel 2 – De oude stadsuitbreidingen: De Korte 
Akkeren, Nieuwe Park, Kadenbuurt en Kort Haarlem, 222.

Het ruiterstandbeeld van stadhouder Willem III waaraan ook de Gou-
wenaars een bijdrage leverden, 2007 (foto Nico J.Boerboom)
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zo’n Gouwe Verhaal? Ik wil mezelf niet in de schijnwer-
per zetten. Niet uit bescheidenheid, maar omdat ik me 
afvraag of ik nou zo interessant ben. En als jij zegt dat 
het leven van elke Gouwenaar interessant is, dan denk 
ik, waarom zou ik dat openbaar maken? Toch ben ik er-
overheen gestapt, omdat ik graag vertel over het Gouda 
van mijn jeugd. Tot 1952 óf 1953 woonden we op de 
Nieuwehaven. Je hoeft maar een naam te noemen of een 
foto te laten zien en de verhalen komen boven. Ik heb 
een onbezorgde jeugd gehad met Gouda als veilig decor. 
Als jij denkt dat de lezers van Tidinge dat interessant vin-
den, prima. Maar hou er rekening mee dat ik veel minder 
ga vertellen over de periodes daarna.’

‘Het was een gereformeerd middenstandsgezin waar ik 
op 3 oktober 1938 werd geboren. Mijn geboortenaam is 
Alida de Bruijn. Met broer Dick vorm ik een tweeling. Als 

Lida Vergeer-de Bruijn (foto Nico J.Boerboom)

gouwe verhalen

Lida Vergeer-de Bruijn 
 Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen  
die het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen

 Lida Vergeer-de Bruijn (1938)

167

vierde en vijfde kind zaten wij precies in het midden. Dat 
gaf flexibiliteit. Afhankelijk van de gebeurtenis konden 
wij zowel bij de kleintjes als bij de groten gerekend wor-
den. Wij woonden op Nieuwehaven 192. Dat is tussen de 
Vrouwevestesteeg en de Korte Dwarsstraat. Vader had 
een lederhandel, een groothandel waar schoenmakers 
hun leer kopen. Mijn vader noemde zich ‘koopman’. Mijn 
moeder dacht bij dat woord aan de markt, maar ze kreeg 
het niet veranderd. Je had in die tijd vier lederhandelaren 
in Gouda. Sliedrecht op de Oosthaven was de bekend-
ste. Het reclamebord aan de kant van de Molenwerf zit 
er nog. Daar is mijn vader in de leer geweest. Je had ook 
Vis op Hoge Gouwe, waar nu Galerie Honingen zit, en Van 
Maren aan de Peperstraat. ‘J.A. de Bruijn BV’ is de enige 
die nog bestaat! Broer Wim heeft de zaak voortgezet en 
nu zitten twee van zijn zoons erin: in het oude pand van 
de Producent onderlangs de Nieuwe Gouwe Oostzijde. 

Geboortekaartje 1938 (collectie Vergeer-de Bruijn)
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gewoon huis woonden, maar in een bovenhuis. “Als 
middenstander moet je boven de zaak wonen”, was de 
reactie. Voor ons waren de panden één geheel. Vanuit de 
gang van het huis kwam je via een tussendeur in de zaak 
en zo gingen we naar buiten. Aan de westkant, zeg maar 
de kant van de Gouwe, was een poortje dat ook naar de 
zijdeur van de buren op Nieuwehaven 196 leidde. Aan 
onze kant zat daar een deur, waarmee je het kantoor kon 
binnentreden, dat grensde aan de tuinen van het Regen-
tesseplantsoen.

 Als ik die foto bekijk gaan mijn ogen meteen naar de 
ramen op de bovenste verdieping. Daar sliep ik met mijn 
zus. Laat opblijven was er voor ons niet bij. Mijn moeder 
hield van rust, regelmaat en reinheid en daar hoorde bij 
dat je ’s avonds vroeg naar bed ging. Vaak speelden alle 
andere kinderen dan nog buiten. Op een zekere avond 
zaten mijn tweelingbroer Dick en ik te kijken, toen we 
besloten om zelf ook wat te ondernemen. We kropen om 
beurten uit het meest rechtse raam en gingen daarna op 
handen en voeten door de zinken dakgoot naar het linker 

Mijn vader is in Gouda geboren, maar diens vader 
kwam uit de buurt van Hekendorp. Geboren in 1872 ging 
hij op jonge leeftijd de wereld in, op zoek naar werk. 
In Antwerpen leerde hij het vak van banketbakker. Het 
lukte om in Gouda een eigen zaak te beginnen. Die was 
op Nieuwehaven 232, op de hoek met de Korte Dwars-
straat, waar nu Indisch eethuis Sajaki zit. Er is een foto 
uit 1909 waar opa met buurtgenoten op staat. De Vuil-
steegbrug is versierd ter gelegenheid van de geboorte 
van prinses Juliana. Ik heb mijn opa goed gekend, want 
hij is 101 jaar oud geworden. Op een bepaald moment 
was hij de oudste inwoner van Gouda. Toen zei hij: “Dat 
blijf ik mijn leven lang, niemand kan mij inhalen.”’

Nieuwehaven 192/194

‘Kijk eens naar die foto van het pand Nieuwehaven 192. 
Eigenlijk waren het twee huisnummers, 192 en 194. De 
zaak was beneden, wij woonden boven en achter stond 
het kantoor. Ik vroeg als kind, waarom we niet in een 

De tweeling Lida (links) en Dick de Bruijn in onge-
veer 1941 (foto Hekker, collectie Vergeer-de Bruijn)

Het pand Nieuwehaven 192 in 2019 
(foto Nico J. Boerboom)

Pagina uit het Adresboek Gouda 1942 (samh)
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naar binnen bij Stalenberg, op de hoek van ’t Harthofje, 
tegenwoordig Hartenerf. We kwamen tot stilstand tegen 
de tafel en meneer Stalenberg schrok op uit een dutje. 
Kop over bol renden we weg. ’s Avonds is vader langs 
gegaan om het goed te praten en de Vliegende Hollander 
weer mee te krijgen.

Ons speelterrein liep globaal van de Kleiwegstraat tot 
het Hofje van Cinq. Ook een stukje van het Regentes-
seplantsoen hoorde erbij en de steegjes en hofjes daar-
tussen. Aan het begin van de Nieuwehaven was een ge-
heimzinnig buurtje. Daar werd de straat smaller en boog 
iets naar het noorden. Er stond een wirwar aan bouw-
sels, maar uiteindelijk kwam je bij bakkerij Steenland. 
Zover durfde ik echter niet. Dat buurtje had de naam de 
Portemonnee. Het is verdwenen. Als je de Kleiwegstraat 
uit loopt, zie je rechts iets naar achteren nog drie huis-
jes staan. De even kant van de Nieuwehaven begint daar 
met nummer 32. Daarachter, op Regentesseplantsoen 
28, woonde mijn beste vriendin, Lia van Doorninck. De 
Herpstraat was er toen nog niet, maar nooit liep ik via de 

raam om daar weer naar binnen te gaan. Onze overbu-
ren, de dames Hoogendoorn, kregen dat in de gaten. Ze 
zagen ons al naar beneden storten. Ze ijlden naar bui-
ten en posteerden zich onder de dakgoot, hun schorten 
opgeheven als een vangnet. Een van de twee heeft toen 
aangebeld en mijn moeder verteld dat de tweeling door 
de dakgoot kroop. Moeder ging naar boven en bleef rus-
tig. Degene die net naar buiten wilde klimmen pakte ze 
bij de pyjamabroek en zette die op bed. Ze wachtte tot 
nummer twee zijn neus in de raamopening liet zien en 
ook die werd met vaste hand naar binnen geleid. Als ik 
nu over de Nieuwehaven rij en naar boven kijk, zou ik nog 
een hartverzakking krijgen. 

Er woonden middenstanders op de Nieuwehaven, 
maar ook arbeidersgezinnen. Recht tegenover ons was 
een rijtje huizen waar brandweerlieden woonden. Welke 
zaken er waren? Nou, je had Van den Hondel, de wijn-
handelaar, je had Radix, de aannemer; dat waren drie 
broers. Opa de Bruijn was banketbakker. Naast ons op 
190 woonde de familie Van Willigen. Hij had een schil-
dersbedrijf tegenover de Vrouwentoren. Verder schiet 
me Kooiman, de kleermaker, te binnen en melkboer De 
Groot. Je had ook Melkert. Die hadden een fabriekje van 
fietskinderzitjes aan het begin van de Lange Groenen-
daal. Leeflang, de kapper, zat verderop. Daar zat ook 
een timmerman die Van Dam heette en je had Scholten, 
de groenteboer.’

Speelterrein

‘In mijn herinnering was de Nieuwehaven al gedempt 
toen ik kind was. Er was een groenstrook in het mid-
den, aan de zijkant waarvan een enkele auto geparkeerd 
stond. Om de groenstrook stonden betonnen paaltjes. 
Na de bevrijding heeft tijdelijk op elk paaltje een lan-
taarntje gestaan, geplaatst door blikslager De Gruijl. 
Die had een ijzerwarenfabriek in het pand naast Koch & 
Knuttel op 177. Later heeft daar de sportzaak van Verzijl 
gezeten. Op straat kon gespeeld worden: verstopper-
tje, knikkeren, belletje trekken, enzovoort. Enerverend. 
Denk eens aan de Vliegende Hollander waarmee mijn 
broer en ik een keer uit de bocht vlogen. We reden zo 

Lida de Bruijn (links) met grote zus op de Nieuwehaven bij de bevrijding 
in 1945; rechts op de paaltjes de lantaarntjes van de firma De Gruijl (col-
lectie Vergeer-de Bruijn)
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Lia van Doorninck, kinderen van dominee Koenekoop en 
Tiny Dorst, ook een vriendin. Eén van die keren staat in 
mijn geheugen gegrift. Er was een wagen van Van Gend & 
Loos met twee paarden ervoor in de Gouwe beland. We 
waren na het middaguur op weg naar school toen het ge-
beurde. De paarden waren gelukkig uit de dissel en daar 
zwommen ze door de Gouwe; zo net met die ogen en de 
neusgaten boven water. Ze konden nergens de wal op, 
maar uiteindelijk gingen ze het water van de Turfmarkt 
op. Bij de Trappenbrug konden ze er uitkomen, omdat 
het daar ondiep is. Ik heb dat zelf niet gezien, want na 
driekwartier durfde ik niet langer te blijven kijken. Op 
school vroeg meester Van Wieringen, het was in de 4e 
klas, waarom ik te laat was. “Nou meester, er zwommen 
twee paarden in de Gouwe en die moesten gered wor-
den.” Waarop de meester zei: “Ik heb al veel smoezen 
gehoord in mijn leven, maar dit is het toppunt. Ga jij 
maar strafregels schrijven.” Nog weer drie kwartier later 
kwam mijn broer binnen en die zei: “Er zwommen twee 
paarden in de Turfmarkt.” Toen geloofde de meester het 
wel!

Ik heb hier een foto van het onderwijzend personeel. 
Ik denk uit 1948, want toen zat de Mulo nog in hetzelfde 
gebouw. De klassen zaten in die tijd goed vol. Op een 
foto van de zesde klas tel ik maar liefst 48 kinderhoofd-
jes. 

Vlak na de oorlog begonnen de schoolreisjes. Dat ging 
met een vrachtauto van Van Rijn Goudse Pakketdienst. 

Portemonnee naar haar toe. Weet je trouwens dat haar 
vader, mr. Van Doorninck, actief was in het bestuur van 
Die Goude?

Brand was een belangrijk thema. Tegenover de brand-
weerkazerne wonend zag je aan de uitruk meteen of er 
een grote brand was. Twee springen eruit, omdat ze zo 
dichtbij waren. In 1949 de brand van molen de Koren-
blom en op Goede Vrijdag 1952 de brand van zeepfa-
briek Vergeer aan de overkant van de Kattensingel. Die 
brandde tot de grond toe af. We stonden eerste rang op 
het terrein van fietsenmaker Heimans aan het Regentes-
seplantsoen. Dat de fabriek van mijn latere schoonfa-
milie was, kon ik niet vermoeden. Daar aan de Katten-
singel lagen boomstammen in het water van houthandel 
Kasbergen. Daar liepen we overheen. Levensgevaarlijk 
weet ik nu. Een aparte attractie was het voetveer over 
de Kattensingel naar de Crabethstraat, waarmee mensen 
snel naar het station konden. Aan de overkant stond een 
klein wachthuisje. Het is nog een tijdje verderop – ter 
hoogte van de Drie Nooteboomen – ingezet, toen het 
Bolwerk werd gereconstrueerd. Voor sporten hoefde je 
niet op een club. Het lijkt wel of er in die tijd elk jaar ijs 
lag in de singel en dat je kon schaatsen. Om te zwemmen 
ging je naar het zwembad in de Houtmansgracht. Als er 
luchtalarm was moest iedereen uit het water komen en 
in een badhokje gaan staan. Pas na de oorlog kwam het 
Spaardersbad in beeld. Daar heb ik in 1948 het diploma 
gehaald.’

De gereformeerde school

‘Onze school stond aan het eind van de Keizerstraat, 
de gereformeerde school. We gingen altijd met het-
zelfde groepje kinderen ernaartoe. Een vaste route was 
er niet. Soms langs Leeflang, de kapper, en dan over de 
Gouwe naar de Keizerstraat, maar ook wel door de Vrou-
westeeg, Naaierstraat en Groenendaal of door de Lange 
Dwarsstraat over de Trappenbrug door de steegjes naast 
de Spiegeltent. Hoe je liep, werd door toevalligheden 
bepaald, bijvoorbeeld omdat iemand gehoord had dat 
ergens iets gebeurd was. Ik denk dat het een groepje van 
een man of tien was. Je ging elkaar halen. In elk geval wij, 

Nieuwehaven in 1967 (foto Piet Daems)
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al vol van, dus hou ik me in. Dus maar niet het verhaal 
dat we vanaf een bepaald moment als kinderen op één 
kamer moesten slapen, zodat iedereen in een keer ge-
waarschuwd werd als het luchtalarm was. Ook niet over 
oma De Bruijn die spullen die knecht en verzetsman Leen 
Honkoop verstopt had, in de kachel wilde gooien. Wat 
ik uit wil laten komen, is dat de verschrikkingen van de 
oorlog tot mij als kind niet doordrongen. Was ik te jong 
en te speels? Of hielden mijn ouders het van me weg? 

Wat ik in die periode meemaakte, maar niet kon be-
grijpen, was de splitsing binnen de gereformeerde kerk. 
In jullie themanummer van Tidinge over ‘500 jaar refor-
matie in Gouda’ schrijft Ten Napel dat ds. G. Koenekoop 
de aanzet gaf door in een preek partij te kiezen in een 
landelijk geschil over de zgn. verbondsleer. Hij en zes 
kerkenraadsleden werden geschorst en circa vierhon-
derd kerkleden gingen mee. Ook ons gezin. Wij heetten 
de ‘vrijgemaakten’, ook wel artikel 31 genoemd; de an-
deren de ‘synodalen’. Ons werd gelukkig niet verboden 
om te gaan met ‘synodale’ kinderen. “Lia van Doorninck 
is je vriendin; daar verandert niks aan”, zei mijn vader. 

In de laadbak werden in de lengte losse banken gezet en 
rijden maar. 

Op die eerste schoolreis kwamen we ook in Panorama 
Mesdag. Diep onder de indruk was ik. Vanaf dat moment 
wilde ik zelf ook schilderen. Bang dat die mooie herin-
nering zou wegvallen, ben ik pas op mijn 50e weer naar 
Panorama Mesdag gaan kijken. Wat denk je? Ik was weer 
verrukt! Het strand zag ik ook op onze jaarlijkse vakantie 
in Katwijk. Albums vol met foto’s zijn ervan. Er is een 
keer een ansichtkaart gemaakt met een Katwijks zee-
zicht, waar ik als spelend kind op sta. Uit die periode 
stamt mijn liefde voor het water, de zee en voor sche-
pen. Met mijn vader deelde ik de liefde voor het buiten-
leven en voor dieren. Hij was verknocht aan de Reeu-
wijkse Plassen. We hadden daar een plashuis gekocht 
aan de Groene Ree. Vader ging naar de Natuurkundige 
Vereniging van Cor van der Starre en ik ging mee naar 
filmavonden over vogels.’

Oorlog en kerksplitsing

‘Over de oorlog heb ik al een keer verteld voor een boekje 
van Marianka Peters. Een Gouwe Verhaal staat er meest-

Afbeelding van de Gereformeerde School aan de Keizerstraat. Wandbord 
gemaakt ter ere van het 40-jarig jubileum van meester Dirk van Wijk, een 
oom van Lida de Bruijn. (collectie Vergeer-de Bruijn)

Onderwijzend personeel van Gereformeerde School aan de Keizerstraat, 
rond 1948 .Bovenste rij: de onderwijzers van de lagere school; v.l.n.r. 
meester Van Dam, juffrouw Van Langen, de meesters Hartkoorn, Van 
Wieringen, Dirk van Wijk en Dubbeldam en juffrouw Muijlwijk. Voorste 
rij: de mulo-onderwijzers Bouma , Arie Koster, Herstel en Raijmond (col-
lectie Vergeer-de Bruijn)
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Clasi van de Westerschool. Het gevolg was dat ik ook 
op de mulo de jongste in de klas was en ook nog eens 
erg speels. Op de lagere school was dat niet zo’n punt. 
Met leren had ik geen moeite. Dat ging spelenderwijs. 
Op de middelbare school zorgde dat ‘achterlopen’ in de 
ontwikkeling naar volwassenheid ervoor dat ik me niet 
op mijn gemak voelde. Mijn klasgenoten hadden andere 
interesses, waren ‘verder’. 

Ik had overigens wel naar de hbs gewild. Qua cijfers 
kon dat, alleen moest ik dan met wiskunde wat inhalen. 
Aanvankelijk mocht het niet, later opeens wel. Vader 
riep van beneden door het trapgat: “Lida, je mag naar 
de hbs.” Waarop ik meteen terugriep: “Voor mij hoeft 
het niet meer.” Discussie gesloten. Zo ging dat in die 
tijd. Op 10 juli 1954 haalde ik het Mulo-examen met een 
goede cijferlijst.’

Lida de Bruijn als jonge vrouw, ongeveer 1956 (collectie Vergeer-de Bruijn)

De kerkscheiding had tot gevolg dat wij niet langer naar 
de – nu bijna afgebroken – Turfmarktkerk gingen, want 
die was synodaal. In mijn herinnering konden we eerst 
gebruikmaken van de Remonstrantse kerk, maar er staat 
mij ook een gebouw voor ogen dat tussen de Nieuwe-
haven en de Turfmarkt stond. Later werd op de Turfmarkt 
naast het Admiraalshuis de zaal van Maaskant gekocht. 
De nieuwe kerk kreeg zijn eigen knapenvereniging, Ora 
et Labora, die bij ons in het kantoor bijeenkwam. Zelf zat 
ik op Van Knop tot Bloem, de meisjesvereniging. 

Dat gereformeerd zijn was van invloed op het dagelijks 
handelen. Voorschriften die je niet altijd begreep, maar 
waar je je wel aan hield, soms met een eigen invulling. 
Ik mocht bijvoorbeeld niet fietsen op zondag. Als ik op 
zondagmorgen van mijn oma aan de P.C. Bothstraat te-
rugreed naar huis, ging ik in de spoortunnel op één trap-
per staan en dan kwam ik aan de andere kant bijna boven 
zonder te hebben gefietst.’

Kindertijd voorbij

‘Naar mijn gevoel eindigde mijn tijd als kind begin vijfti-
ger jaren. Mijn vader ging de lederhandel voortzetten in 
het pand van wasserij Roest op Burgemeester Martens-
straat 2. Het adagium dat je boven de zaak moest wonen 
was kennelijk vervallen, want we kwamen aan de over-
kant te wonen op nummer 11. De tijd aan de Nieuwe-
haven was voorbij. Misschien idealiseer ik die periode, 
omdat ik te maken kreeg met twee dingen die ik niet zo 
leuk vond. Mijn oma van moederskant was bedlegerig. 
Ik kreeg tot taak om elke avond naar de P.C. Bothstraat 
te gaan en daar bij oma te gaan slapen. Hoewel ik er niet 
over peinsde om bezwaar te maken, kreeg ik er op den 
duur een hekel aan. Daarnaast had ik het niet zo naar 
mijn zin op de Calvijn-Mulo, waar ik in 1950 naar was 
gegaan. Misschien kwam het omdat ik als zogenaamde 
late leerling op de lagere school was gekomen, maar een 
vroege leerling werd. Net na 1 oktober geboren, mocht ik 
pas na de zomer van 1945, bijna 7 jaar oud, naar school. 
Mijn ouders vonden het beter om dan maar gelijk in de 
tweede klas te beginnen. In de Hongerwinter werden 
mijn tweelingbroer en ik ‘bijgewerkt’ door mevrouw 
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Coen Vergeer

‘Het was ook in andere opzichten een mooie periode, 
want ik leerde Coen Vergeer kennen. Hun bedrijf, Zeep-
fabriek Gouda, aan de Kattensingel, had sinds de brand 
al een plaats in mijn gedachten. Coen en ik leerden el-
kaar kennen via de catechisatie. Waar dat precies was? 
Daar moet ik even over nadenken. Was dat niet gewoon 
in de kerk aan de Turfmarkt, Coen? Wat wij deelden was 
de liefde voor zeilen en voor het water. Zij hadden een 
Vrijheid in Reeuwijk liggen.

Coen zat op de hts in Dordrecht. Ik denk dat ik in 1960 
met hem meeging naar een studentenfeest. Door een 
toeval kon hij de auto van thuis meekrijgen. Zijn vader 
was heel zuinig op de directiewagen. Daar mocht Coen 
niet mee rijden. Bij mij thuis waren ze juist weer een stuk 
makkelijker in het gebruik van de auto. Mijn vader be-

Van kantoor naar ziekenhuis De Wijk

‘Na de mulo ging ik op zoek naar werk. Ik kon uit drie 
verschillende kantoorbanen kiezen. Bij Knox en Dort-
land aan de Turfmarkt zag ik het zelf niet zitten en dat 
gold ook voor plateelfabriek Van der Want aan de Prins 
Hendrikstraat. In het gesprek daar werd een lange tel-
strook uit een telmachine getrokken, de optelsom eraf 
gescheurd en mij gevraagd om die reeks uit het hoofd 
op tellen. Ik heb het gedaan (en het was correct), maar 
ik wist ook dat ik daar niet wilde werken. Bij de Goudse 
Verzekeringen solliciteerde ik als secretaresse, maar dat 
was te hoog gegrepen. Er werd een mooi salaris gebo-
den, maar ze hielden vast aan hbs als vooropleiding. 
Toch kwam ik daar wel op kantoor terecht, op de zoge-
naamde hooizolder. Dat was een aanbouw van het vroe-
gere kantoor, een wit gebouwtje achter de postkamer. 
Van daaruit was ik een tijd gedetacheerd in Amsterdam 
bij de Studentenverzekeringen. Ik ging heen en weer met 
de trein.

Het kantoorleven kon mij maar matig boeien. Ik wilde 
meer contact met mensen en ging in Den Haag de oplei-
ding tot medisch secretaresse volgen. Ik kon aan de slag 
in ziekenhuis De Wijk aan de Westhaven. Daar heb ik het 
buitengewoon naar mijn zin gehad. Ik hielp als medisch 
secretaresse bij het spreekuur van geneesheer-directeur 
J.C. de Jong en van dokter Wempe. Laatstgenoemde 
was een schat. Toen hij met pensioen ging, kwam dok-
ter Koch in zijn plaats, schoonzoon van dokter De Jong. 
Werken in De Wijk was veel meer dan een baan hebben. 
Het was een leven, waarin aandacht voor de mensen 
centraal stond. Overwerk werd nooit betaald, maar het 
kwam niet in je op om daar een punt van te maken. Ik 
word nog warm van binnen als ik denk aan die prachtige 
kerstvieringen met zang in het trappenhuis. Met mensen 
uit die tijd heb ik nog steeds contact. Het boek van zus-
ter Neelie van der Veen, Ga maar even naar De Wijk, staat 
vooraan in de boekenkast.’

Coen Vergeer en Lida de Bruijn treden in het huwelijk, 1963, collectie 
Vergeer-de Bruijn (foto Hekker)
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ik vrijwilligerswerk in de gehandicaptenzorg ben gaan 
doen, in de Bruggen in Zwammerdam bijvoorbeeld, maar 
ook landelijk in een bestuur. Een ander gevolg was dat 
ik weinig tijd heb kunnen vinden voor het schilderen als 
hobby. Hier in huis hangen een paar werkjes. Misschien 
gaat het er een keer van komen.’

schouwde het als een gebruiksvoorwerp. Hij had tegen 
de vader van Coen gezegd: “Laat die jongen toch in die 
auto rijden.” Alleen wist mijn vader niet dat het voor een 
studentenfeestje was en dat ik ook mee zou gaan. Dat 
had nog anders kunnen lopen, als de ouders van Coen 
niet net op vakantie waren. De vaste chauffeur kon voor 
het afgeven van de sleutels niet vragen of het wel in orde 
was. De familie Vergeer was ook vrijgemaakt gerefor-
meerd. Op dat vlak was er geen discussie, al waren er 
verschillen. Coen had op de Rijks HBS aan de Martens-
singel gezeten, terwijl mijn broers voor het middelbaar 
onderwijs naar Alphen aan den Rijn gingen. Wij kerkten 
op de Turfmarkt, naast het Admiraalshuis. Later is in 
Bloemendaal De Vaste Burcht gebouwd, nog niet zo lang 
geleden prachtig verbouwd. Het is een actieve gemeente 
met veel jonge gezinnen.’

Daarna

‘Zoals ik daarstraks al zei, ga ik de rest van mijn leven 
niet gedetailleerd uit de doeken doen. Wij zijn in 1963 
getrouwd. Coen had zijn werk op de zeepfabriek aan de 
Kattensingel en ik thuis. De fabriek is verleden tijd. Er 
resteert nog een plaquette in de opgang van apparte-
mentencomplex De Abessijn. 

We hebben eerst op de Zoutmanstraat gewoond, 
daarna op de Joubertstraat en nu – al bijna veertig jaar 
– aan de Abel Tasmanlaan. Aan de achterkant, op de 
Tweede Abel Tasmanhof, vond ik voor onze kinderen een 
beetje de veilige speelomgeving, waar ik in mijn jeugd zo 
van had genoten.

Ons gezin werd uitgebreid met vier kinderen: Jan, 
Jantien, Marieke en Coen. Eigenlijk vijf, want we heb-
ben Paul geadopteerd, een jongen die met 15 jaar een 
tijdje bij ons in huis kwam en eigenlijk nooit is wegge-
gaan. Hij is mijn vijfde kind. Wie ons gezin kent, weet 
dat er één van die vijf, Coen, gehandicapt is. Ik noem 
dat, omdat het tot op heden zijn invloed heeft op ons 
leven. Hij is echter gewoon een van ons gezin. Wie dat 
beeld wil aantasten, spreek ik erop aan. Ontkennen dat 
het zijn invloed heeft gehad zal ik zeker niet. Zowel een 
belasting als een verrijking. Het heeft ervoor gezorgd dat 

Schilderwerkstuk van Lida Vergeer-de Bruijn, 2012 (foto Nico J. Boer-
boom)
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lezingen 2020
27 januari Ad van Liempt
Gemmeker, kampcommandant Westerbork

2 maart  Peter Sluisman
Verhalen achter antieke objecten

15 april  Averien Knol
Oudewater in touw
Algemene Ledenvergadering

25 mei   Roos van Oosten 
De stad, het vuil en de beerput

Voor verdere informatie, zie de Nieuwsbrief en  
de website www.diegoude.nl

AgendaAuteurs

Wout Troost is historicus, promoveerde op de Ierse 
politiek van stadhouder-koning Willem III en schreef 
daarna verschillende boeken en artikelen over het 
leven en werken van Willem III. Op dit moment 
schrijft hij een boek over de Goudse regent Hiërony-
mus van Beverningk en het Rampjaar 1672.

Gerard Vroeijenstijn is neerlandicus en oud-lera-
renopleider voortgezet onderwijs.

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

Jean-Philippe van der Zwaluw is econoom, onder-
zoeker en schrijver. In 2016 verscheen bij Die Goude 
zijn biografie over Anna Barbara van Meerten-Schil-
peroort onder de titel De kroon van Gouda.

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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