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Van de redactie

Paul van Horssen

Nu we in de jaren twintig van deze eeuw zijn beland, ko-
men de feestelijkheden rond Gouda 750 in het jaar 2022 
snel naderbij. Op een bijeenkomst in de Garenspinnerij 
begin december bleek hoeveel creativiteit de Gouwe-
naars kunnen opbrengen. Bovendien heeft de gemeente 
een flinke zak geld toegezegd om al die plannen te kun-
nen realiseren. 

De schrijvers van de nieuwe stadsgeschiedenis die 
Die Goude in november 2021 op de markt wil brengen, 
zijn al een eind op streek en de reconstructietekeningen 
(zie ook de Nieuwsbrief van januari) kunnen hopelijk in 
het boek worden opgenomen. En het jaar 2022 belooft 
een mooie afsluiting te krijgen met de herdenking van 
de 500e geboortedag van Coornhert. Een werkgroep van 
Die Goude heeft al mooie plannen in de maak om deze 
bijzondere Gouwenaar te eren.

In het kader van al deze komende feestelijkheden wil 
ik u nog even herinneren aan de themanummers die de 
redactie van de Tidinge wil uitbrengen. Om u nog even op 
weg te helpen, de nummers gaan over ‘De stad en haar 
denkers’, ‘De stad en haar producten’, ‘De stad en het 
water’ en ‘De stad door vreemde ogen’. Diverse auteurs 
hebben ons al geschreven, dat zij graag een artikel voor 
hun rekening willen nemen. Wilt u een bijdrage leveren 
of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de 
redactie: redactie-tidinge@diegoude.nl.

Paul Wennekes opent deze eerste Tidinge van het jaar 
met een artikel over ‘Tol aan de Bloemendaalsche Rij-
weg’. In aflevering 40 van de rubriek ‘Oud Gouda’ in de 
huis-aan-huiskrant deGouda.nl heeft u al meer kunnen 
lezen over de Goudse tollen. Ook op de Facebookpagina 

en op de website van Die Goude (24 november) kunt u 
dit teruglezen. 

Wennekes, medeauteur van het boek Bloemendalers 
aan de Cleywech, gaat nader in op deze tol waar veel 
Gouwenaar dagelijks langs fietsen.

Kunt u het zich voorstellen, Schiphol vlakbij Gouda? 
In de jaren twintig van de vorige eeuw waren er serieuze 
plannen om een vliegveld vlak bij Gouda aan te leggen. 
Burgemeester Gaarlandt was er een warm pleitbezor-
ger van. Henry Hermsen doet uit de doeken waarom die 
plannen (gelukkig?) toch niet doorgingen.

Een van de voorlopers van de gsg Leo Vroman was de 
Rijks hbs. De zoon van de beroemde schrijver Eduard 
Douwes Dekker bijgenaamd Multatuli heeft er lesgege-
ven. Vader en zoon konden het op z’n zachtst gezegd 
niet erg met elkaar vinden. Jean-Philippe van der Zwaluw 
vertelt hoe zoon Edu Douwes Dekker hier terechtkwam 
en een geliefd leraar werd.

De naam Moerings is bij vele Gouwenaars bekend. Kees 
Moerings heeft het vak van pijpenmaker op gevorderde 
leeftijd weer opgepakt en in november een Goudse pijp 
aangeboden aan onze nieuwe burgemeester. Kees staat 
centraal in het Gouwe Verhaal van de hand van Gert Jan 
Jansen.

Het tekeningetje van de mogelijke ligging van een centraal vliegveld  in 
Het Vaderland van 22 juni 1928 (Delpher)
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De Bloemendaalsche Rijweg was van ouds-
her een echte polderweg. Het bestuur van 
de polder Bloemendaal was verantwoorde-
lijk voor het onderhoud aan dijken en wegen 
en dus ook voor het onderhoud aan de Bloe-
mendaalsche Rijweg. Het werd daar door het 
hoogheemraadschap van Rijnland op aange-
sproken, maar ook andere overheden zagen 
toe op een goed onderhoud. Op zijn beurt 
sprak het polderbestuur voor het dekken van 
de kosten van dit onderhoud de eigenaren 
van het land in de polder Bloemendaal aan. 

De kosten van zowel het onderhoud als de investeringen 
aan dijken en wegen in de polder moesten door de ei-
genaren van het land, zogeheten ingelanden (gelant is in 
het middeleeuws ‘eigenaar van het land’) worden opge-
bracht. Deels woonden die eigenaren zelf buiten de pol-
der en hadden zij de grond verpacht. De ingelanden van 
de polder Bloemendaal draaiden dus op voor de kosten 
van het onderhoud van zowel de dijk langs de Gouwe van 
de polder Bloemendaal als van het pad op de Winterdijk. 
Het steeds intensievere gebruik van de Bloemendaalsche 
Rijweg door met name rijtuigen bracht extra kosten voor 
onderhoud met zich mee en dwong het polderbestuur 
uiteindelijk zelfs tot grote investeringen voor verbete-
ringen aan de weg. 

Tol aan de Bloemendaalsche Rijweg

Paul Wennekes

Kaart van J Kuyper uit 1867 (Hugo Suringar, Leeuwarden)

Al met al vonden de eigenaren dat de totale onder-
houdslasten zo langzamerhand veel te hoog werden. 
Een mogelijke oplossing zou zijn het door de betrokken 
overheden zelf verstrekken van fondsen voor de beno-
digde investeringen in en het noodzakelijke onderhoud 
van de weg. Maar ook de mogelijkheid tot het heffen van 
tol voor het gebruik van de weg was een optie. 

In Tidinge van die Goude is hierover al eerder een ar-
tikel verschenen van Gerard Prins, ‘Een tol op de Cley-
weg’. Daaruit blijkt dat ook in het verleden vele partij-
en betrokken waren bij deze ‘Cleywech’. Natuurlijk de 
polder Bloemendaal zelf, de gemeente Bloemendaal en 
de gemeente Gouda, maar ook het departementaal be-
stuur, de commissie voor water- en polderzaken en zelfs 
de drost van Rotterdam. Om te komen tot het heffen van 
tol op de Cleywech (oftewel de Bloemendaalsche Rijweg) 
moest in het begin van de 19e eeuw een langdurig proces 
worden doorlopen. Het plan stuitte op grote bezwaren 
van Gouda, dat alleen maar nadelen zag en vond dat de 
ingelanden en de gehoefslaagden (zij die ter plekke ver-
antwoordelijk waren voor het periodieke onderhoud van 
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1. Gerard Prins, ‘Een tol op de Cleyweg?’, Tidinge (2000), 68 -77. 

Huidige situatie (foto: Nico J. Boerboom)

de dijken en de wegen) binnen de polder Bloemendaal 
die kosten maar voor hun rekening moesten nemen.

De Bloemendaalsche Rijweg was echter in de 18e eeuw 
al een belangrijke doorgaande weg geworden en was 
allang geen zuivere polderweg meer. Alle wegverkeer 
vanuit Gouda naar Den Haag ging over deze weg richting 
Waddinxveen om daar de Gouwe over te steken. Gouda 
had al eerder zijn ontsluiting voor rijtuigverkeer naar 
het noorden (Haarlem, Amsterdam etc.) geregeld door 
een weg onder eigen beheer en deels met tolheffing te 
realiseren van de Zwarte Weg in Waddinxveen over de 
Middelburgsche weg naar Boskoop en via de Goudsche 
Rijweg of het Goudsche Rijpad naar Alphen. 

Ook het verkeer van en naar Gouda uit Reeuwijk en 
Bodegraven gebruikte de Bloemendaalsche Rijweg. Het 
aantal rijtuigen nam in de loop der tijd toe en de koet-
siers en voerlieden protesteerden geregeld tegen de 
slechte kwaliteit. Met name het wegdek was vaak slecht. 

Nieuw diligenceverkeer was zwaar en zo’n rijtuig trok 
een spoor in de bovenlaag. Zo ontstonden snel kuilen, 
vaak vol met water, en dus was het lastig rijden op deze 
weg. 

Al in 1804 waren er plannen voor een tol aan de Bloe-
mendaalsche Rijweg en wel bij de herberg De Baarzen. 
Deze herberg was gelegen vlak bij de kruising met de 
huidige Zwarteweg. Gouda was daar – zoals gezegd – fel 
op tegen. Uiteindelijk werd besloten geen tol te heffen, 
maar de gemeente Bloemendaal schoot het benodigde 
bedrag voor dat nodig was voor materialen en arbeid ten 
behoeve van onderhoud en deels verbreding van de weg. 
Daarna werden de kosten omgeslagen en de nota’s zon-
der problemen geïnd. Omdat er echter geen oplossing 
voor het permanente onderhoud was gevonden, bleef 
de drost ontevreden. Uiteindelijk werd besloten om met 
palen langs de weg aan te geven welke aanwonende ver-
antwoordelijk was voor het onderhoud van welk deel van 
de weg. En op naleving van deze verplichting zou worden 
toegezien. Daar kwam een keur of ordonnantie voor en 
zij die hieraan niet voldeden kregen een boete.1
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enige plek aan dat stukje Ridder van Catsweg waar nu 
aan de westzijde van de weg geparkeerd kan worden. Die 
extra breedte is dus te danken aan het vroegere tolhuis 
dat daar heeft gestaan.

Uit het archief van de polder Bloemendaal, nu onder-
gebracht bij Hoogheemraadschap Rijnland, blijkt dat 
koning Willem I op 11 mei 1828 in Brussel via Koninklijk 
Besluit 113 goedkeuring heeft verleend voor het ver-
breden van de Bloemendaalsche Rijweg tot 6 el en het 
uitschrijven van een lening door het polderbestuur voor 
de benodigde gelden.2 De maximaal toegestane rente 
daarop was 4,5%. Gedeputeerde Staten informeerde 
vervolgens zowel het polderbestuur van Bloemendaal als 
het bestuur van de toenmalige gemeente Broek. Door 
het polderbestuur is vervolgens een lening van ƒ 5200,- 
tegen 4,5% rente uitgeschreven, waarop voldoende 
werd ingetekend. De eerste inschrijver voor ƒ 200,- was 
Bartholomeus Albertus IJzendoorn, predikant van de re-
monstrantse gemeente te Gouda.3 

Het KB gaf tevens aan welke tolbedragen mochten 
worden geïnd: voor een koets met één paard 2,5 cent; 
een koets met twee of drie paarden 5 cent; een koets 
met vier of meer paarden 7,5 cent; een los paard of losse 
ezel 1,5 cent; en een hoornbeest 1 cent. Het toltarief is 
waarschijnlijk pas in de loop van het jaar 1825 gaan gel-
den, nadat de verbeteringen aan de weg hadden plaats-
gevonden. Dat blijkt uit de tolopbrengst van dat eerste 

Ontwikkelingen na 1804

In de jaren na het bereiken van het hierboven omschre-
ven akkoord stonden de ontwikkelingen niet stil. De in-
tensiteit van met name het koetsverkeer nam verder toe 
en vermoedelijk ook het gewicht van de rijtuigen, wat 
het onderhoud aan de weg steeds intensiever en kost-
baarder maakte. Het grootste probleem leek echter de 
breedte van de Rijweg te zijn – (volgens Gerard Prins in 
bovengenoemd artikel 12 à 13 Rijnlandse voeten, circa 
3,75 m) – maar niet zeker is of deze breedte overal werd 
gehaald. Vooral als twee koetsen of andere grote rijtui-
gen elkaar moesten passeren op een smaller stukje van 
de weg leverde dat soms problemen op, een ook nu nog 
zeer herkenbaar probleem. Passeren was vrijwel onmo-
gelijk, ervan uitgaande dat de bermen toen zeker niet 
beter waren dan tegenwoordig, en vergde van de koet-
siers – maar ook van de paarden – waarschijnlijk nogal 
wat manoeuvreerkunst. Kortom, verbetering en of ver-
breding van de weg was dringend gewenst, terwijl de 
(geld)middelen ontbraken, zowel bij het polderbestuur 
als bij de gemeente Bloemendaal. 

De vereiste oplossing was het verbreden van een groot 
deel van de weg tot 6 el, circa 4,15 meter, én het verbe-
teren van de toplaag. De kosten daarvan bleken mede 
door de totale lengte van ruim 2 km zeer aanzienlijk. 
Vandaar dat uiteindelijk toestemming werd gevraagd 
om de Bloemendaalsche Rijweg van het einde van het 
Draafpad tot aan herberg De Baarzen te verbreden en de 
kosten daarvan, geschat op ƒ 5000,–, te dekken uit een 
lening. Over deze lening zou rente moeten worden be-
taald en ook moest de lening worden afgelost. De voor 
de aflossing en rente benodigde bedragen moesten van 
twee bronnen komen. Enerzijds werd gerekend op een 
jaarlijkse bijdrage van de ingelanden, anderzijds op de 
jaarlijkse opbrengst van een nieuw te plaatsen tol. Dit 
tolhuis moest, vanuit Gouda gezien, komen aan het 
einde van het Draafpad of Harddraverspad. Tegenwoor-
dig heet dit stukje weg Ridder van Catsweg. Het tolhuis 
heeft, komende vanuit de stad, net voor de bocht rich-
ting de huidige Bloemendaalse weg gestaan, vlak voor 
waar rechts de huidige Hendrikshoeve staat. Dit is de 

2. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal nr 83: Stukken betref-
fende verlening van concessies door de Kroon voor verbreding van 
en heffing van tol op de Bloemendaalseweg 1824-1904.
3. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal nr 157: Wijziging te-
naamstelling van obligaties uitgegeven ten behoeve van verbre-
ding van de Bloemendaalseweg .
. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal Nr 140 Stukken be-
treffende verpachting van de tolheffing op de Bloemendaalseweg, 
1828-1834.
5. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 92 Brief van G.S. 
over heffen tol voor fietsers 1901.
6.  Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 93 Stukken betref-
fende beëindiging van de tolheffing op de Bloemendaalseweg en 
betreffende een voorstel tot het aangaan van een geldlening van  
ƒ 4.000 ten behoeve van aanleg van een bestraat paardenpad op de 
Bloemendaalseweg 1903.
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Kortom, bijna een verdubbeling van alle tarieven en een 
nieuwe categorie, namelijk ‘het span met honden’. 

Pas 44 jaar later, in 1904, werd opnieuw om toestem-
ming voor tolheffing gevraagd. Via een Koninklijk Besluit 
dat jaar van de toenmalige koningin Wilhelmina van 30 
april, nummer 41, werd weer concessie verleend voor 
tolheffing, maar deze keer voor een beperkte duur van 
maximaal vijf jaar. Het KB van 1860 werd ingetrokken en 
een nieuwe lijst van toltarieven werd toegevoegd:
• Koets met paard 5 cent
• Koets met 2 of 3 paarden 10 cent 
• Span met honden, los of ingespannen, 1,5 cent per 

hond
• Los paard, ezel of muilezel 2,5 cent
• Ieder ander stuk vee 1,5 cent
• Rijwiel per keer 1 cent

Opvallend is dat de tarieven die in 1860 werden vastge-
steld ongewijzigd bleven, maar dat een geheel nieuwe 
categorie haar intrede deed: het ‘rijwiel’.5 In de brief 
waarin Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan het 
polderbestuur meedeelden dat de Koningin de concessie 
had verleend en de nieuwe tarieven goedkeurde, stond 
wel de voorwaarde dat de weg eerst helemaal bestraat 
moest worden.6

De registratie van de afdracht van ontvangen tolgelden 
door de tolgaarder stopte vervolgens op 30 april 1904. 
De weg voldeed namelijk nog niet aan de voorwaarden 
(bestrating) van de nieuwe concessie. Men besloot wel 
om vanaf 1 mei 1905 voor de resterende vier jaar van de 
concessie tot verpachting over te gaan. In het archief 
van het polderbestuur zijn dan ook over het innen van 
deze tol na dit tijdstip geen gedetailleerde gegevens 
per maand of jaar meer te vinden. De opbrengst van de 
pacht is in de financiële verslagen van de polder wel te-
rug te vinden tot 30 april 1909. Op die dag stopte de 
tolheffing op de weg definitief. 

De tolopbrengsten

Vanaf 1825 tot 1909 is exact na te gaan wat de op-

jaar (1825), die maar de helft was van die van het jaar 
daarna (1826). Overigens werden de ingelanden binnen 
de polder direct door het polderbestuur vrijgesteld van 
het betalen van de verschuldigde tolgelden. Dit in tegen-
stelling tot wat in het KB staat. 

Na vier jaar, in 1828, werd besloten de inning niet lan-
ger via een tolgaarder in dienst van het polderbestuur te 
doen, maar om de tol voor ƒ 945 per jaar te verpachten.4 

In de overeenkomst wordt gesproken over een stuk weg 
van het noordeinde van het Harddraverspad bij Gouda 
tot aan de brug bij herberg De Oude Baars. Na zeven jaar, 
in 1835, stopte de pacht en werden de tolgelden weer 
in eigen beheer geïnd. In hoeverre de mogelijke komst 
van de Bodegraafsche Straatweg met tol hierbij een rol 
speelde is niet bekend. Wel zal de komst van deze tol-
weg ongetwijfeld verhinderd hebben dat een langdurige 
pachtovereenkomst met een vrijwel gegarandeerde op-
brengst kon worden gesloten.

Ontwikkelingen in de 19e en de 20e eeuw

De ontwikkelingen in het verkeer stonden in de 19e en 
de 20e eeuw niet stil. Zo werd dus al in 1839 de Bode-
graafsche Straatweg als tolweg geopend. Deze weg was 
een directe concurrent van de Bloemendaalsche rijweg 
en inderdaad halveerde de tolopbrengst vrijwel en kwam 
het polderbestuur bij het betalen van de aflossingen op 
de lening in problemen. Toch vroegen de Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland pas in 1860 aan koning Willem 
III om een eerste herziening van de concessie. Op 4 ok-
tober 1860 resulteerde dit in een nieuw Koninklijk Besluit 
(nr. 101), waarin een nieuwe concessie voor de tolheffing 
werd afgegeven. Dit besluit ging vergezeld van een lijst 
met de nieuwe toegestane toltarieven:
• Koets met paard 5 cent
• Koets met 2 of 3 paarden 10 cent
• Koets met 4 of meer paarden 15 cent
• Span met honden, los of ingespannen, 1,5 cent per 

hond
• Los paard of ezel 2,5 cent
• Ieder ander stuk vee 1,5 cent
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brengsten van de Bloemendaalsche tol zijn geweest.7 

De jaarlijkse opbrengsten ontwikkelden zich als volgt: 

Gecorrigeerd voor de verdubbeling van de tarieven in 
1860 is het beeld:
Tolopbrengsten gecorrigeeerd voor verdubbeling tarief

Gedurende de bijna 85 jaren van het bestaan van de tol 
waren de opbrengsten in totaal ƒ 68.303,46 met een ge-
middelde jaaropbrengst van ƒ 803,57. Worden de jaar-
cijfers gecorrigeerd voor de tariefsverhoging van 1860, 
dan blijkt dat het verkeer nooit meer die omvang heeft 
gehaald die het direct na de start van de tolwinning had. 
De eerste negen jaren van de tolinning is de opbrengst 
van de tol gemiddeld ruim ƒ 900,-. Dat bedrag wordt pas 
na de toltariefverdubbeling van 1860 weer gehaald, maar 
zelfs dan komt het bedrag nooit hoger dan ƒ 1200,-. De 

terugval in opbrengsten sinds 1839 valt samen met de 
komst van (de tol op) de Bodegraafsche Straatweg. Het 
lijkt voor de hand te liggen dat in het gereedkomen van 
deze verbinding de verklaring gezocht moet worden voor 
de teruggelopen inkomsten.

Verkeersintensiteit op de weg

Gekeken naar de eerste vier weken in januari 1865 was 
de verkeersintensiteit en de daaruit volgende opbrengst 
van de tol als volgt:
• Koetsen met 3 of 4 paarden ƒ 0,–
• 47 koetsen met 2 paarden, opbrengst ƒ 4,70 ca 8% 

Gemiddeld ca. 2 koetsen per dag
• 959 koetsen met 1 paard, opbrengst ƒ 47,95 ca 80% 

Gemiddeld ca. 33 koetsen per dag
• 302 hondenkarren, opbrengst ƒ 4,53 ca 8% Gemid-

deld ca. 10 per dag
• 45 losse paarden of ezels, opbrengst ƒ 1,13 ca 2% Ge-

middeld ca. 1 à 2 per dag
• 92 losse koeien, opbrengst ƒ 1,38 ca 2% Gemiddeld 

ca. 3 per dag

De tolbaas moest deze maand dus zo’n vijftig keer per 
dag (en nacht) tol ontvangen en het hek opendoen om 
zo’n ƒ 2,- per dag aan tolgeld te vangen.

Als bovengenoemde verdeling van tolopbrengsten 
even als maatstaf wordt genomen en wordt aangenomen 
dat ca. 80% van de tolopbrengst kwam van rijtuigen met 
één paard, kan voor het jaar 1826 met een tolopbrengst 
van ca. ƒ 1000,- gesteld worden dat deze categorie ƒ 
800,- opbracht. Bij het tarief van 2,5 cent betekent dit 
dat zo’n 32.000 rijtuigen met één paard dat jaar de tol 
passeerden. Dat houdt in dat dagelijks tussen de 90 tot 
100 rijtuigen vanuit of naar Gouda de tol passeerden. Dat 
geeft een indruk van de verkeersintensiteit op de Bloe-
mendaalseweg in de jaren 20 van de 19e eeuw. 

Seizoensinvloed op de tolopbrengst

De tolopbrengsten in ƒ waren per maand gedurende het 
jaar 1844
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heffen, het tolhek moest als het donker was verlicht 
worden en alle motorvoertuigen vanuit Gouda moesten 
worden geweigerd. In het algemeen kan worden gesteld 
dat de plichten bij de pachter werden neergelegd en de 
verpachters alle rechten claimden. Zo moesten ook twee 
borgen mee tekenen en zij waren hoofdelijk aansprake-
lijk als de pachter zijn financiële verplichtingen naar het 
polderbestuur niet nakwam.

In de archieven is een pachtovereenkomst voor vier 
jaar van 25 februari 1905 te vinden met een pachtsom 
van liefst ƒ 1200,- per jaar, getekend door de heer A. 
de Bruin, tot in 1904 ook de tolgaarder van dienst. Deze 
pachtovereenkomst heeft gelopen van 1 mei 1905 tot 
30 april 1909, hetgeen in lijn is met de maximale duur 
die genoemd werd in het Koninklijk Besluit. Waarschijn-
lijk tot zijn grote teleurstelling achteraf was Adriaan de 
Bruin de enige die een enveloppe (met dit hoge bod) in 
de daartoe bedoelde bus had gedaan. 

De tolgaarder en zijn jubilea

Gedurende het bestaan van de tol is er een aantal tol-
gaarders en een pachter in het tolhuis woonachtig ge-
weest. Vanaf 1854 was dit bijvoorbeeld Simon Perridon, 

7. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal; nr 91: Kohieren van 
ontvangen tolgelden op de Bloemendaalseweg 1889-1898; Archief 
Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 226-233: Rekeningen van ver-
breding en onderhoud van en tolheffing op de Bloemendaalseweg; 
met bijlagen 1825-1904. Goudsche Courant 22 oktober 1884 (samh)
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Per kwartaal betekent dit 
• 1e kwartaal 13%
• 2e kwartaal 24%, 1e halfjaar 37%
• 3e kwartaal 32%
• 4e kwartaal 31%, 2e halfjaar 63%

Het derde en vierde kwartaal waren dus het meest lu-
cratief met in die periode ca. 2/3 van de totale toljaar-
omzet.

Het einde van de tol

Na de goedkeuring via het Koninklijk Besluit van 30 april 
1904 ondernam het polderbestuur direct actie. Om de 
kosten van het verbeteren van de weg te dekken, be-
sloot het polderbestuur door te gaan met het innen van 
tolgelden. Het polderbestuur besloot tevens om dit niet 
te doen door een tolgaarder in ‘vaste’ dienst, maar men 
wilde per 1 mei 1905 de tol voor vier jaar verpachten voor 
een vast bedrag. De opbrengst schommelde de 25 jaar 
daarvoor zo tussen de ƒ 933,- en ƒ 1052,- per jaar, met 
in de laatste vijf jaren gemiddeld een jaarlijkse opbrengst 
van ƒ 1026,-. Het bestuur wilde daarom minimaal een 
pachtsom van ƒ 1000,- bedingen. 

Er werd een open inschrijving georganiseerd en vooraf 
kon iedereen de pachtovereenkomst lezen die men zou 
aangaan, inclusief alle daaraan verbonden voorwaarden. 
Zo moest onder andere de tolgaarder dag en nacht tol 
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die vermoedelijk al in 1861 overleed. Zijn weduwe trouwt 
daarna de weduwnaar Willem Boere, die vanaf 1862 de 
nieuwe tolgaarder werd en dit bleef tot 1870. De tolgaar-
der die het langst (vanaf 1870) en tot het eind (1909) toe 
in het tolhuis woonde, was de eerdergenoemde Adriaan 
de Bruin. In 1884 woonde het gezin De Bruin (Adrianus 
was getrouwd met Margaretha Elizabeth Nus) al geruime 
tijd op de Kleiweg (Bloemendaalseweg) wijk S, nr. 26, 
later nr.30. Bij het tijdelijk stoppen van de tolheffing in 
1904 was de tolgaarder al bijna 35 jaar in dienst geweest 
van het polderbestuur. Maar omdat hij vanaf dat mo-
ment niet langer in dienst was, kreeg hij de mededeling 
dat hij niet op een geschenk bij dat jubileum moest reke-
nen.8 Daar bleek hij ook niet van uit te gaan, maar hij zou 
– zo liet hij weten – de ontvangst van een getuigschrift 
wel erg op prijs stellen. Omdat hij zijn plichten samen 
met zijn vrouw zo lang en voorbeeldig had vervuld, werd 

besloten hem het gevraagde getuigschrift te geven.
Maar lopende de pachtovereenkomst was diezelfde 

tolgaarder – en wel in 1906 – ook nog eens 40 jaar ge-
trouwd. De dijkgraaf heeft toen het voorstel aan het 
polderbestuur gedaan om aan de familie De Bruin toe te 
staan na afloop van de pachtovereenkomst in 1909 in het 
tolgaarders huisje te mogen blijven wonen zonder huur-
verplichting.9 De waarde van het huisje was toch al vrij-
wel nihil en er dreigde zelfs onbewoonbaarverklaring. In 
de vergadering van de ingelanden werd dit voorstel van-
wege de financiële risico’s afgewezen, maar een ander 
voorstel werd direct aanvaard. De familie mocht er wel 
blijven wonen, maar moest zelf alle onderhoudskosten 
voor haar rekening nemen. Dit werd door de familie in 
dank aanvaard. Maar lang heeft Adriaan de Bruin niet van 
zijn vrije woning kunnen genieten, want al op 29 novem-
ber 1909 overleed hij in het gasthuis aan de Oosthaven. 

Het tolhuis na 1884 (samh)
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bestaande tolhuis is opgeleverd. De totale kosten daar-
van bedroegen ƒ 200,-.

Op de foto van het tolhuis is in het metselwerk rechts 
van het rechterraam nog een rechte verticale voeg zicht-
baar. Zo is zichtbaar dat de achter het tolbord verscho-
len uitbouw aan de slootzijde later is toegevoegd. Het 
schuine dak van deze ‘uitbouw’ komt ook overeen met 
de tekening van 1884. De foto moet dus na 1884 zijn 
genomen. Dan zullen dus op het bord de in 1860 vast-
gestelde toltarieven hebben gestaan. Uitgaande van een 
breedte van de aanbouw van circa 2,2 meter kan op ba-
sis van de foto van de zijkant van het tolhuis de totale 
breedte op circa vijf meter worden gesteld. De lengte 
van het huis was 5,65 meter.

Voordat het tolhuis in 1884 werd uitgebouwd woonde 
het gezin De Bruin met zeven tot acht kinderen in een 
huisje van krap drie meter breed en 5,65 meter lang. 
Nadat dat jaar twee kinderen stierven, telde het gezin 
nog steeds acht personen, maar was er eind december 

8. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 9 Notulen van ver-
gaderingen van dijkgraaf en heemraden over periode 1904-1907.
9. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 72 Stukken betref-
fende verlening van recht op vrije woning aan tolgaarder A. de 
Bruin  na opheffing van zijn functie 1906-1919.
10. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 423 Stukken be-
treffende verbouwing van het tolhuis aan de Bloemendaalseweg bij 
Gouda 1884-1885.

Goudsche Courant 17 april 1887 (samh)

Goudsche Courant 10 oktober 1900 (samh)

In november 1919 berichtte weduwe De Bruin het pol-
derbestuur dat zij van plan was het huisje onder dank-
zegging in maart of april 1920 te verlaten. Zij overleed 
in 1926. 

Het tolhuis en zijn bewoners

In het Streekarchief Midden-Holland is tot nu toe maar 
één foto van het tolhuis bekend. Wel ligt in het archief 
van Rijnland een tekening uit 1884 van ‘een gebouwtje’ 
zoals dat op die plaats in 1884 is gebouwd.10 Dit heeft 
echter geen enkele gelijkenis met het huisje met een 
puntdak van de foto. Dit ‘gebouwtje’ is ruim vijf meter 
lang, twee meter breed, heeft een schuin aflopend dak 
en een schouw ontbreekt. In de Goudsche Courant van 
22 oktober van 1884 staat echter de aankondiging van 
een aanbesteding voor het vergroten van het bestaande 
tolhuis. Uit een brief van architect Prins van 31 december 
1884 valt af te leiden dat de gewenste aanbouw aan het 
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der aan de Bloemendaalsche weg, werd veroordeeld tot 
1 gulden boete of één dag hechtenis wegens het zonder 
vergunning schenken van een bittertje! Niet helder is of 
daarmee een einde is gekomen aan deze praktijk. Op 10 
oktober 1900 werd er een loopjongen aangehouden die 
met een kruik van 10 liter jenever onderweg was naar 
dhr. A. de Bruin. Het probleem was dat de belastingen 
over die fles niet waren betaald; alleen de distillateur 
stond voor het kantongerecht. 

Zoals al eerder aangegeven had de tolgaarder vele 
plichten en werd er niet geaarzeld tegen de tolgaarder 
op te treden als hij zijn plichten verzaakte. Zo werd Adri-
aan volgens een verslag in de Goudsche Courant van 27 
september 1872 veroordeeld tot een boete van ƒ 2,50 
of twee dagen gevangenisstraf, omdat door toedoen van 
de tolgaarder de slagboom van de tol tussen zonsonder-
gang en zonsopgang niet goed verlicht was geweest. De 
kosten van de lantaarn en de kaarsen waren overigens 
ook voor zijn rekening!14

Daarnaast bleek een tolgaarder ook andere activitei-
ten te mogen uitvoeren. Zo staat in de Goudsche Courant 
van 3 december 1899 dat de prijs die op een lot is geval-
len bij dhr. A. de Bruin, tolgaarder te Gouda, kon worden 
opgehaald. Het ging daarbij om een koe! Geregeld ston-
den in de krant ook oproepen om gevonden voorwerpen 
bij de tolgaarder af te halen.

Samenvatting

De tol aan de Bloemendaalsche rijweg heeft uiteindelijk 
zo’n 85 jaar bestaan. Na negen jaar zijn de inkomsten 
van de tol gehalveerd, hoogstwaarschijnlijk omdat vanaf 

wel een ruimte van 5,65 x 2,2 meter bijgekomen. Waar-
schijnlijk om te helpen of uit nood kwam de moeder 
van Margaretha ook inwonen, zo blijkt uit het overzicht 
van het bevolkingsregister. Daar staat ook in dat doch-
ter Trijntje in de periode 1879-1880 zeven maanden in 
Moordrecht is geweest.

Eind 1919 bekeek het polderbestuur hoe het tolhuis 
kon worden verwijderd.11 Uiteindelijk werd er een aan-
nemer gevonden die bereid was om het tolhuis te ver-
wijderen en er ook nog ƒ 50,- voor te betalen.12 De sloop 
vond uiteindelijk in 1920 plaats.

Inkomsten van een tolgaarder 

In de financiële verslagen is sprake van een aantal in-
komenscomponenten voor de tolgaarder. Ten eerste 
woonde de tolgaarder gratis in het tolhuis. Ten tweede 
ontving de tolgaarder jaarlijks een vaste som. Die be-
droeg in de jaren 1835 tot 1842 ƒ 3,- per week (ƒ 156,- 
per jaar). Daarna werd dit teruggebracht tot ƒ 130,- en 
in 1846 zelfs tot ƒ 104,- per jaar. Pas in het jaar na de 
verhoging van de toltarieven, in 1861 dus, werd dit weer 
verhoogd tot ƒ 130,-. Als men kijkt naar het gemiddel-
de salaris in het midden van de 19e eeuw, dan lag dat 
voor een volwassen man op circa ƒ 1,00 per dag, oftewel  
ƒ 365,- per jaar.13 Vergeleken met veel andere beroepen 
was het loon van deze tolgaarder dus uiterst karig. Ten 
derde ontving de tolgaarder ook, als dit tenminste tot 
zijn werkzaamheden behoorde, een vergoeding voor het 
beheer van de weg. Deze vergoeding bedroeg de meeste 
jaren na 1860 ƒ 130,-, later verhoogd naar ƒ 165,-. Voor 
een aantal jaren werd aangegeven dat dit werk door vier 
personen werd verricht, die ieder een kwart ontvingen.  
 
Op 1 november 1881 trad een wet in werking die de kleine 
verkoop van alcoholische dranken regelde met als doel 
de beteugeling van openbare dronkenschap. Voor het 
schenken van alcoholische dranken was voortaan een 
vergunning vereist. In de wet stond expliciet dat tolgaar-
ders waren uitgesloten van het verkrijgen van een der-
gelijke vergunning. In de Goudsche Courant van 17 april 
1887 stond een vonnis waarin dhr. A. de Bruin, tolgaar-

11. Archief Rijnland 2.2.3 Polder Bloemendaal: nr 16 Notulen van 
ingelanden over periode 1902-1925.
12. Archief Rijnland 2.2.3 Polder Bloemendaal: nr 118 Stukken be-
treffende verkoop voor afbraak van het voormalig tolwachtershuis-
je langs de Bloemendaalseweg aan T. Woudenberg 1919-1920.
13.  I.J. Brugmans, De Arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 
(1813-1870) (Den Haag 1923).
14. Archief Rijnland 2.2.3 Polder Bloemendaal: nr 46 Instructie voor 
den gaarder van het recht der passage over den tolboom op den 
Bloemendaalsche Rijweg artikel 10. 
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Goudsche Courant 27 september 1872 (samh)

Goudsche Courant 3 december 1899 (samh)

dat moment het verkeer uit de richting Reeuwijk en Bo-
degraven ook over de Bodegraafse straatweg kon rijden.  
Het polderbestuur is ook nogal vrij omgegaan met de 
door de regelgever gestelde eisen. Ingelanden werden 
ten onrechte van de tol vrijgesteld en door het niet aflos-
sen, terwijl dat wel kon, van het allerlaatste leningdeel is 
het bestaan heel lang gerekt. Het doel van de tolheffing 
is altijd geweest om inkomsten te genereren waarmee de 
leningen konden worden afgelost die waren aangegaan 
voor het verbeteren, verbreden of bestraten van de weg. 

Pas na 1900 trok de provincie aan de bel over het al zo 
lang bestaan van de tol, maar toen in 1904 weer inves-
teringen in verband met het bestraten van de weg nodig 
waren, stelde het provinciebestuur toch voor om weer 
toestemming te geven om maximaal vijf jaar tol te hef-
fen. Op 1 mei 1909 was het definitief afgelopen met het 
heffen van tol op de Bloemendaalsche rijweg. De con-
cessie liep af en er werd waarschijnlijk ingeschat dat een 
nieuwe concessie niet haalbaar zou zijn. De discussie 
met de provincie over de laatste verlenging gaf daar ook 
alle aanleiding toe. 

Dit was tegelijkertijd het begin van een decennialang 
durende discussie over de vraag wie het onderhoud van 
de weg nou eigenlijk wel moest betalen. Pas vanaf 1 ja-
nuari 1970 namen de gemeentes Gouda en Waddinxveen 
het onderhoud van hun respectievelijke delen van de 
Bloemendaalseweg definitief voor hun rekening en werd 
de polder verlost van de plicht tot onderhoud van de 
weg.
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Centraal Vliegveld Gouda

Henry Hermsen

Aan het begin van de 20e eeuw stond de 
luchtvaart nog in de kinderschoenen. Het 
was iets spannends en nieuw. Toen er begin 
april 1921 vliegdemonstraties werden gege-
ven op een tijdelijk vliegveld in de Achter-
willens was er blijkbaar groot enthousiasme. 
Vooral van de mensen die op een rondvlucht 
meegingen met de Albatros van vliegenier 
Fink. ‘Eindelijk! ’t Is gebeurd, ’k heb gevlò-
gen!’, schreef een anonieme journalist in 
de Goudsche Courant.1 De opkomst van de 
luchtvaart leidde in de jaren twintig en der-
tig van de vorige eeuw tot een langdurige 
discussie over de vraag aan hoeveel vlieg-
velden Nederland behoefte had en waar die 
moesten komen. In die discussie probeerde 
burgemeester Gaarlandt ook Gouda te posi-
tioneren in het belang van de toekomst van 
de stad.

Eerste lijnvluchten

Na de Eerste Wereldoorlog waren er veel piloten die 
zochten naar nieuwe manieren om hun vaardigheden 
aan de man te brengen. Een van hen was Albert Ples-
man, oud-luitenant en vliegenier, getrouwd met de 
Goudse Suze van Eijk, dochter van een vooraanstaande 

kaashandelaar. Hij organiseerde de Eerste Luchtverkeer 
Tentoonstelling Amsterdam (elta) in 1919 en wist daar-
voor steun te krijgen van veel prominenten. Er kwamen 
800.000 bezoekers op af, waarmee de elta een groot 
succes werd. Gebruikmakend van dit succes kreeg hij 
veel belangrijke zakenmensen achter zich om snel daar-
na de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Neder-
land en Koloniën (klm) op te richten.2 

De klm had eerst nog geen eigen vliegtuigen, maar 

De mogelijkheden van de klm om luchtpost te vervoeren in 1922 (samh)
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had afspraken gemaakt met de Engelsen over het ver-
voer van luchtpost. In 1920 vonden de eerste lijnvluchten 
plaats van Schiphol naar Londen. Schiphol was toen nog 
een militair vliegveld en bestond uit weinig meer dan een 
grasveld. In datzelfde jaar werd aan de Waalhaven in Rot-
terdam het eerste Europese vliegveld speciaal voor de 
burgerluchtvaart in gebruik genomen, waarvan in maart 
1922 de officiële opening plaatsvond. Het eerste vlieg-
verkeer was uiterst beperkt. Naast post konden de vlieg-
tuigen maar enkele passagiers meenemen. De vlucht van 
Amsterdam naar Londen (via Rotterdam) duurde drieën-
half uur in 1922 en kostte 75 gulden.3 De ontwikkelingen 
gingen echter snel en in 1924 vond al de eerste geslaagde 
vlucht naar Batavia (Nederlands-Indië) plaats.

Met de snelle ontwikkeling van het vliegverkeer kwam 
ook steeds nadrukkelijker de vraag naar voren of het in 
Nederland genoeg zou zijn als er één groot vliegveld was. 
En zo ja, waar dat vliegveld moest komen. In 1920 sprak 
de Staatscommissie inzake Luchtvaart de voorkeur uit 
om twee luchthavens te behouden (Amsterdam en Rot-
terdam) en de exploitatie van de vliegvelden aan de ge-
meenten over te laten.4 Niet helemaal tevreden met dit 
advies vroeg de minister aan de staatcommissie nog eens 
na te denken over de vraag waar de voorkeur naar uit-
ging als er vanwege financiën gekozen moest worden. Na 
bijna een jaar kwam de staatscommissie met een nieuw 
advies waarin wederom niet gekozen werd voor Amster-
dam of Rotterdam. Volgens de staatscommissie moest 
Amsterdam geholpen worden met de aanleg van een be-
tere toegang tot Schiphol en de aanleg van een vliegveld 
voor watervliegtuigen bij Schellingwoude en moest Rot-

terdam tegemoet gekomen worden voor de kosten die 
de gemeente had gemaakt voor de aanleg van vliegveld 
Waalhaven. Al met al werd een nogal afwachtend beleid 
geadviseerd.

Anderen, zoals jonkheer A.H. op ten Noort, voormalig 
directeur van de gemeentewerken in Utrecht, stonden 
een meer actief beleid voor. Hij schreef reeds in 1920 dat 
‘de Staat regelend zal moeten optreden, wellicht zelf de 
leiding zal moeten nemen en behouden’.5

De strijd waar de nationale luchthaven moest komen 
ging vooral tussen Amsterdam (Schiphol) en Rotterdam 
(Waalhaven). klm-directeur Plesman speelde een be-
langrijke rol in deze strijd. De gemeente Amsterdam had 
in 1926 het terrein van Schiphol gekocht van het Ministe-
rie van Defensie. Bij de gemeente Amsterdam dikte Ples-
man de competitie met Rotterdam aan en de dreiging 

1. Goudsche Courant, 1 april 1921.
2. http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/
bwn2/plesman, geraadpleegd op 23-06-2019.
3. Uittreksel Nederlandsche Luchtreisgids, Zomerdienst 1922, 
Streekarchief Midden Holland, Archief gemeente Gouda, 1921-
1930, inv. nr. 1546.
4. Advies omtrent luchthavens voor burgerlijk luchtverkeer, januari 
1920, Nationaal Archief (NA), Staatscommissie inzake Luchtvaart, 
nummer toegang 2.16.47, inv.nr. 17.
5. A.H. op ten Noort, ‘De toekomst van het luchtverkeer in Neder-
land’, in: H.P.J. Bloemers e.a. (red.), Vragen des tijds, (Haarlem 1920), 
217-232, aldaar 231.

Affiche van A.M. Güthschmidt, 1920 (samh; foto Nico J. Boerboom)
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dacht aan een centraal vliegveld voor Nederland ter 
hoogte van de voorziene kruising van rijkswegen, waarbij 
de ingenieur de wegen nog iets wilde verleggen. In mei 
1928 had de burgemeester daarom ir. De Bruijn uitge-
nodigd om zijn ideeën te bespreken met het college van 
B&W van Gouda.10 De ingenieur maakte duidelijk dat het 
idee van het centrale vliegveld alleen gebaseerd was op 
het Rijkswegenplan waarbij er vanuit de kruising snelle 
verbindingen zouden zijn naar de vier grote steden en 
niet omdat Gouda zo gunstig gelegen was.

Wethouder Van Staal kwam al snel tot de conclusie 
dat een vliegveld voor Gouda niet haalbaar was. De stad 
zou de kosten niet kunnen dragen en hij verwachtte niet 
dat de grote steden financieel veel zouden willen bijdra-
gen. Verder verwachtte hij geen positieve effecten voor 
de Goudse handel en industrie.11 De burgemeester had 
wel de hoop dat er van het vliegveld ook een aantrek-
kingskracht op industrieën uit zou gaan. Maar de ingeni-
eur verwachtte daar niet veel van. Bovendien merkte De 
Bruijn op: ‘de goed gesitueerde employé’s gaan toch in 
den Haag wonen’.12 

Burgemeester Gaarlandt wilde het idee van een vlieg-
veld niet loslaten. Hij vertelde dat hij al eens met Ples-

van een nieuwe nationale luchthaven elders.6 Maar bij de 
gemeente Rotterdam gaf hij aan Schiphol niet te willen 
opgeven en drong hij aan op een vliegveld in de buurt 
van Delft dat gunstiger zou liggen ten opzichte van Den 
Haag.7 

Kansen voor Gouda

In deze situatie zag de toenmalige burgemeester van 
Gouda, E.G. Gaarlandt, kansen voor zijn stad. In 1927 
werden het Rijkswegenplan en het Provinciale Wegen-
plan gepresenteerd waarbij Gouda als een van de zes 
Zuid-Hollandse verkeersknooppunten werd aange-
merkt.8 Ter hoogte van Gouda (feitelijk meer bij Bode-
graven) was een kruising voorzien van de rijkswegen Den 
Haag-Utrecht en Rotterdam-Amsterdam. Uiteindelijk 
duurde het nog tot de Tweede Wereldoorlog voordat de 
meeste wegen daadwerkelijk gerealiseerd waren. De ge-
projecteerde A3 (Rotterdam-Amsterdam) zou uiteinde-
lijk helemaal niet aangelegd worden. 

Gaarlandt was geïnspireerd door een lezing die in 
maart 1928 werd gehouden door ir. De Bruijn, secreta-
ris van de wegencommissie van de anwb en de knac 
 (Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club).9 De Bruijn 

Egbertus Gerrit Gaarlandt, burgemeester van Gouda 1927-1938 (samh)

6. K. Bosma en M. Vos, ‘Een Amsterdamse snelweg door de lucht. 
De hoofdstad van Nederland en de nationale luchthaven 1919-1999’, 
Holland, 32 (2000), 183-205, aldaar 188.
7. Paul van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in 
de negentiende en twintigste eeuw, (Zwolle 2000) 309.
8. B. van den Berg en H.J. Sprokholt, ‘De grenzen overschreden’, 
in: P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl en J.H. Kom-
pagnie (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 
2002), 495-524, aldaar 509-510.
9. Haagsche Courant, 1 maart 1928. Zie ook: Het Vaderland, 1 maart 
1928. 
10. Verslag van conferentie van Burgemeester en wethouders en 
den heer H.W.O. de Bruijn, 12 mei 1928, Streekarchief Midden Hol-
land, Archief gemeente Gouda, Notulen Burgemeester en wethou-
ders, 3 januari – 27 december 1928, inv.nr. 1246.
11. Conferentie 12 mei 1928. 
12. Ibidem.
13. Ontwerp advies 1926, NA, Staatscie. Luchtvaart, 2.16.47, inv.nr. 20.
14. Algemeen Handelsblad, 22-06-1928.
15. Het Vaderland, 22-06-1928.
16. Het Vaderland, 12-07-1928.
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Centraal Vliegveld Gouda

Een maand na de bijeenkomst met ir. De Bruijn presen-
teerde burgemeester Gaarlandt zijn plan voor een cen-
traal vliegveld bij Gouda op de voorpagina van het Alge-
meen Handelsblad. In het artikel betoogde hij hoe logisch 
het zou zijn om centraal tussen de vier grote steden een 
vliegveld aan te leggen. Met de beoogde nieuwe rijks-
wegen zouden deze steden met de auto in ongeveer een 
half uur te bereiken zijn vanaf het vliegveld.14 Dit werd 
verduidelijkt met een tekeningetje waarin Centraal Vlieg-
veld Gouda prominent in het midden stond vermeld.

Niet iedereen was enthousiast. Het commentaar in Het 
Vaderland constateerde zuinigjes: ‘De teekening is juist. 
Maar centrale ligging is wel veel, doch niet alles.’15 Vol-
gens de krant kon er vanuit internationaal oogpunt maar 
één vliegveld dienen als centraal vliegveld en dat was 
Schiphol. Daarnaast kon er dan nog wel een vliegveld zijn 
voor secundair vliegverkeer dat centraal lag voor Rotter-
dam en Den Haag.

Bijval kreeg Gaarlandt van baron J.C. van Haersolte 
van Haerst die berekende hoeveel inwoners er in een 
straal van 40 km rondom Gouda woonden, 2,5 miljoen, 
waarvan de meesten ten zuiden van de beoogde kruising 
van rijkswegen.16 De redactie van Het Vaderland was niet 

Het tekeningetje van de mogelijke ligging van een centraal vliegveld in 
Het Vaderland van 22 juni 1928 (Delpher)

Rijkswegenplan uit 1927 (Beeldbank Rijkswaterstaat)

man had gesproken en die wilde hem wel meenemen naar 
vliegveld Waalhaven en een vliegtochtje naar Amsterdam 
laten maken. Ook een bezoek aan vliegveld Croydon bij 
Londen behoorde tot de mogelijkheden. Wethouder Van 
Staal gaf aan dat hij best mee wilde op zo’n reisje.

Wat de burgemeester waarschijnlijk niet wist was dat 
er al in 1926 een negatief advies van de Staatscommis-
sie inzake Luchtvaart was geweest omtrent een centraal 
vliegveld. ‘Bepaalt men geografisch het punt waar dit 
terrein zou moeten liggen, dan blijkt dat de plaats zou 
moeten zijn bij Boskoop. Het zou dan evenwel komen 
te liggen midden in het polderland, waar de bodem zich 
door drassigheid voor een luchthaven minder leent, het 
zou voorloopig geen goede toegangswegen en geen goe-
de spoorverbindingen enz. bezitten.’13 Amsterdam en 
Rotterdam zouden er niet aan mee willen werken, waar-
mee het een niet te verwezenlijken plan was en daarom 
niet aan te bevelen.
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onder de indruk; de Amsterdamse luchthaven bleef de 
voorkeur houden.

Voor Amsterdam was er veel aan gelegen om de sta-
tus van nationale luchthaven te verkrijgen en behouden. 
Hiermee was niet alleen een grote rijksbijdrage verze-
kerd, maar bleef Schiphol ook een belangrijk aandeel 
in het internationale vliegverkeer houden waarvan een 
positieve invloed op de regionale economie werd ver-
wacht.17

Maar ook Rotterdam had zijn ambities nog niet opge-
geven. In 1929 werd er eindelijk een akkoord gesloten 
tussen Rotterdam, Den Haag en de klm over de aanleg 
van een nieuw vliegveld ‘Holland’.18 Rotterdam zou dan 
vliegveld Waalhaven sluiten en daarvoor gecompenseerd 
worden door de gemeente Den Haag. Het nieuwe vlieg-
veld moest ten zuiden van Delft komen. Plesman wilde 
echter niet toezeggen dat de klm hier haar hoofdkan-
toor en technische afdelingen zou plaatsen. 

Wethouder Van Staal vertelde in augustus 1929 dat hij 
samen met de burgemeester een gesprek had gehad met 

Plesman.19 Maar de wethouder voegde eraan toe dat hij 
een tegenstander was van een vliegveld bij Gouda en had 
daarvoor dezelfde argumenten als een jaar eerder in het 
overleg met ir. De Bruijn, namelijk dat het tot grote kos-
ten en weinig inkomsten zou leiden.

Vette klei

In juni 1930 verklaarde de Haagse commissie voor ge-
meentefinanciën zich tegen het plan voor een gezamen-
lijk Rotterdams-Haags vliegveld vanwege de verwachte 
jaarlijkse tekorten.20 De commissie was van mening dat 
de rijksoverheid een centraal vliegveld moest aanleggen, 
bijvoorbeeld bij Bodegraven. Een steun in de rug voor 
Gouda. Maar dit was voor Plesman reden om een pers-
conferentie te geven waarin hij dit idee van tafel veegde. 
‘Deze heeren (…) bouwen hun vliegveld-idealen op los 
zand, of vette klei, als men de vergelijking meer in over-
eenstemming wenscht met de bodemgesteldheid van 
het Zuid-Hollandsche polderland’, aldus Plesman.21 Hij 

Het Vaderland 22 juni 1928 (Delpher)
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grote steden. De regering wilde niet kiezen tussen de 
‘groote handelssteden’ Amsterdam en Rotterdam en het 
‘meer en meer in beteekenis toenemende’ Den Haag.22

Reeuwijkse plassen

Hierna waren er enige tijd weinig nieuwe ontwikkelingen 
meer. Rotterdam en Den Haag bleven discussiëren over 
de plek waar een gezamenlijk vliegveld precies moest 
komen en hoe de kosten verdeeld moesten worden. Rot-
terdam zou later een voorkeur krijgen voor een vliegveld 
in de polder Zestienhoven. Ten slotte zou het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog een voorlopig einde bete-
kenen voor dit vraagstuk.

In 1933 ondernam Gaarlandt nog een poging Rotter-
dam te bewegen om te kiezen voor een vliegveld bij Gou-
da. In een brief aan B&W van Rotterdam gaf hij nogmaals 
zijn visie dat Gouda zo geschikt was omdat het op een 
knooppunt van wegen lag die de vier grote steden met 
elkaar zouden verbinden. Dat die wegen voor het groot-
ste deel nog moesten worden aangelegd beschouwde 
hij als een kleinigheid. En de burgemeester wist nog een 
goed argument om te kiezen voor Gouda: de nabijheid 
van de Reeuwijkse plassen die ‘een voortreffelijk lan-
dings- en opstijgterrein vormen voor watervliegtuigen.’ 

23 Niet zo verrassend had dit pleidooi geen succes en een 
maand later liet Gaarlandt weten dat het plan voor een 
Gouds vliegveld voorlopig maar moest worden opgege-
ven.24

Toen Gaarlandt in 1938 overleed schreef de Goudsche 
Courant in haar ‘In memoriam’ dat hij er altijd naar had 
gestreefd dat Gouda een stad met toekomst was. Daarbij 
werd ook gerefereerd aan zijn idee om een vliegveld naar 
Gouda te halen, iets wat hem nooit had losgelaten.25 Hij 
heeft echter nooit veel medestanders voor zijn idee kun-
nen vinden. Zelfs zijn eigen wethouder was vanaf het be-
gin tegen dit plan. Mogelijk dat Plesman in het begin wat 
interesse toonde omdat dit hem in het spel tussen Am-
sterdam en Rotterdam goed uitkwam. Maar uiteindelijk 
liet ook die duidelijk weten dat hij geen centraal vlieg-
veld wilde. Daarmee is het idee voor een Gouds vliegveld 
eigenlijk nooit goed van de grond gekomen.

zei dat er in het westen van Nederland ruimte was voor 
twee vliegvelden waarbij Schiphol het grote, internatio-
nale vliegveld zou zijn en er een kleiner vliegveld voor de 
regio Rotterdam-Den Haag mogelijk was.

Twee weken later liet de minister van Waterstaat, mr. 
P.J. Reymer, aan de Tweede Kamer weten dat de rege-
ring geen voorstander was van een centraal vliegveld. 
Ten eerste vanwege de kosten die voor Schiphol gemaakt 
waren. De regering betaalde immers al jaren een grote 
bijdrage aan Amsterdam voor de instandhouding van het 
vliegveld. Ten tweede ook omdat de regering zich niet 
te veel wilde beperken, gezien de belangen van de drie 

Uitsnede van een kaart met de ligging van Schiphol (samh)

17. Bosma en Vos, ‘Amsterdamse snelweg’, 191.
18. Van de Laar, Stad van formaat, 309-310.
19. Goudsche Courant, 01-12-1956.
20. Arnhemsche Courant, 06-06-1930.
21. Delftsche Courant, 07-06-1930.
22. Memorie van Antwoord d.d. 19-06-1930, https://repo-
sitory.overheid.nl/frbr/sgd/19291930/0000043795/1/pdf/
SGD_19291930_0001363.pdf, geraadpleegd op 02-07-2019.
23.  Brief van burgemeester Gaarlandt aan B&W van Rotterdam d.d. 
16-11-1933, bijlage, Stadsarchief Rotterdam, Nieuw Stadsarchief/Al-
gemene Zaken (nsa/az), inv. nr. 4261, nummer 120, stuk 51. 
24.  De Tijd, 14-12-1933.
25.  Goudsche Courant, 29-08-1938.
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Gouwenaars in heftige polemiek rond 
‘kleine Max’
edu douwes dekker (1854-1930) als leraar op de rijks hbs

Jean-Philippe van der Zwaluw

‘Het ergste dat een gewone man kan over-
komen, is het hebben van een buitengewone 
vader.’ Als er één man is op wie dit aforisme 
van toepassing is, is het wel Jan Pieter Con-
stant Eduard, kortweg Edu, Douwes Dekker. 
Deze enige zoon van de gevierde Multatuli 
werd niet alleen voortdurend – en in zijn na-
deel – vergeleken met zijn vader, maar ook 
en zelfs tot na zijn dood door diens nega-
tieve kwalificaties achtervolgd. Van 1907 tot 
1920 stond hij in Gouda voor de klas, als le-
raar Frans op de Rijks hbs. Dit leidt er jaren 
later toe dat menig Gouwenaar betrokken 
raakt bij een van de heftigste literaire pole-
mieken van de twintigste eeuw.

‘De kleine jongen dien ik had horen zingen, zag me strak 
aan, en bekeek me van ’t hoofd tot de voeten. Die scheen 
ook volstrekt niet verlegen! Het was een knaapje van een 
jaar of zes, ook al vreemd gekleed. Zijn wijd broekje reik-
te ternauwernood tot de helft van de dij, en de beentjes 
waren bloot van daar tot aan den enkel. Heel indecent, 
vind ik. “Kom je om papa te spreken?” vroeg hij op-
eens, en ik begreep terstond dat de opvoeding van dat 
knaapje veel te wensen overliet, anders had hij: “komt 
u” gezegd.’1 Met deze regels maakt de Nederlandse lezer 
in 1860 voor het eerst kennis met ‘kleine Max’, het zoon-

Edu op 13-jarige leeftijd in Milaan, met moeder Tine en zusje Nonnie 
[uit: A.G. Post van Leggelo, De waarheid over Multatuli en zijn Gezin 
(Den Haag 1939)]

tje van ‘Sjaalman’ in het boek van de tot dan onbekende 
Multatuli: Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Neder-
landsche Handel-Maatschappij.

Dit kritische boek betekent de grote doorbraak voor 
Eduard Douwes Dekker, de man achter het pseudoniem 
Multatuli. Vanaf dan zijn alle ogen in de vaderlandse li-
teratuur op hem gericht. Voor zijn zoontje Edu, die door 
de auteur als model was genomen voor ‘kleine Max’, 
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heeft dit grote gevolgen. Zeker als deze zijn vader – bij 
een van de weinige gelegenheden dat ze elkaar ontmoe-
ten – verwijt een slecht echtgenoot en vader te zijn die 
zijn gezin verwaarloost, vreemdgaat en enorm veel geld 
vergokt. Als de schrijver bij een bezoek aan Milaan in 
1870 zijn vrouw te lijf gaat, verdedigt de dan 16-jarige 
Edu zijn moeder en slaat zijn vader tegen de grond. Het 
incident vormt voor Multatuli, die zich intellectueel en 
fysiek de mindere van Edu weet, aanleiding om zijn zoon 
de rest van zijn leven te haten en waar en wanneer hij 
maar kan zwart te maken. 

Zwaar en afwisselend leven

De op 1 januari 1854 in Amsterdam geboren Edu kent 
met zijn moeder en zusje een turbulent leven in de scha-
duw van een opvliegende, losbandige en vaak afwezige 
vader. Tot zijn twaalfde ontvangt de leergierige jongen 
slechts negen maanden onderwijs, in Brussel, omdat va-
der Eduard het niet nodig vindt dat zijn kinderen naar 
school gaan. Het gezin woont in Amsterdam, Den Haag, 
Brussel en Maastricht, tot moeder en kinderen beslui-
ten naar Italië uit te wijken om aan het ‘menage à trois’ 
met vader Eduard en diens minnares Mimi te ontkomen. 
Vanaf 1 juli 1866 woont Edu in Milaan, waar hij van zijn 
moeder wel de gelegenheid krijgt regelmatig onderwijs 
te volgen.

Door zijn sterke talenknobbel leert hij in negen maan-
den vloeiend Frans en Italiaans spreken, en slaagt er als 
een van de weinigen in tot de technische school te wor-
den toegelaten na in het Italiaans examen te hebben ge-
daan. Op die school toont hij een bijzondere aanleg voor 
wis-, natuur- en scheikunde.

Op zijn veertiende heeft hij zijn eerste baantje, nodig 
om zichzelf, zijn moeder en zijn zus te onderhouden. Het 

In 1891 keert Edu naar Nederland terug [uit: A.G. Post van Leggelo, De 
waarheid over Multatuli en zijn Gezin (Den Haag 1939)]

is een hard, armoedig en onzeker bestaan, maar hij is 
vastbesloten voor het gezin te zorgen en tegelijk in de 
avonduren door te leren. Na banen in onder meer Londen 
en Venetië – waar zijn moeder Everdina Huberta (Tine), 
barones van Wijnbergen, op 13 september 1874 overlijdt 
– gaat hij naar Padua, waar hij als journalist werkt en col-
leges medicijnen aan de universiteit volgt. Hij heeft lite-
raire ambities en schrijft toneelstukken, in het Italiaans.2 
Als zijn zus Elisabeth Agnes Everdine (Nonnie) op 30 sep-
tember 1880 trouwt met hoogleraar Francesco Bassani, 
kan Edu echt zijn eigen leven gaan leiden. Dat zal hij nog 
meer dan tien jaar in Italië doen, waar hij door zelfstudie 
diploma’s verwerft en op enig moment als leraar Frans en 
wiskunde voor de klas gaat staan.

De relatie met zijn vader, die hij af en toe opzoekt, 
verslechtert met de tijd. Multatuli koestert grote wrok 
tegen zijn zoon, de enige in zijn omgeving die hem durft 
tegen te spreken en de waarheid durft te zeggen. Hij 
keert zich in woord en geschrift tegen Edu, noemt hem 
‘lui’, ‘krankzinnig slecht’, ‘een monster’, en spreekt de 
verwachting uit dat hij nooit zal deugen en nooit iets zal 
bereiken.3 Als in september 1880 ene Frederik Marius 
Bogaardt in het Dekkersduin wordt vermoord, meldt hij 
de Haagse politie zelfs dat zijn zoon de moordenaar is, 
en niet veel later geeft hij te kennen uit te zien naar diens 
dood.4 Zijn bewonderaars slikken het allemaal voor zoete 

1. E. Douwes Dekker (Multatuli), Max Havelaar, of de koffieveilingen 
der Nederlandsche Handel-Maatschappij, 51. Ad Donker, Rotterdam, 
1977.
2. Ibidem, 139-140.
3. K. ter Laan en C.C.A.E. Keijsper, Multatuli Encyclopedie, 140. Sdu 
Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag, 1995, ISBN 90 12 08181 5.
4. Ibidem.
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koek. Het intellectuele klimaat in Nederland is hierdoor 
grotendeels anti-Edu. Pas vier jaar na het overlijden van 
Multatuli op 19 februari 1887 in Ingelheim am Rhein, en 
na maanden stevig oefenen op z’n Nederlands, besluit 
Edu naar ons land terug te keren. We schrijven juni 1891.5

Ondanks ‘Multatuli’s vloek’ slaagt Edu er door hard 
studeren en werken in carrière te maken. Hoewel hij ei-
genlijk schrijver en journalist wil worden, kiest hij ten-
slotte voor een leraarsstudie. In december 1893 slaagt 
hij voor zijn Akte middelbaar onderwijs (MO) Frans A,6 
waarna hij in de eerste zeven maanden van 1894 tijdelij-
ke leraarsfuncties aan het 1e gymnasium in Den Haag7 en 
het gymnasium in Rotterdam vervult.8 In oktober dat jaar 
wordt hij aangesteld als leraar Frans aan de Rijks Hoo-
gere Burgerschool (hbs) in Sappemeer.9 Op basis van 
een Italiaans diploma zal hij hier ook wiskunde doceren. 
Privé interesseert hij zich voor toneel. Hij wordt lid van 
de lokale rederijkerskamer Tollens en doet mee aan het 
concours van het Provinciaal Groninger Rederijkers-Ver-
bond.10 Deze culturele interesse brengt hem in contact 
met de zestien jaar jongere Annetta Gerharda Post van 
Leggelo (1870-1962) met wie hij op 22 september 1896 
trouwt.11 Ze gaan wonen in Martenshoek, een gehucht 
dat bij Hoogezand hoort, en blijft actief in het toneel-
circuit.12

Overgang naar Gouda

De jongeman die volgens zijn vader niets zou bereiken, 
studeert door en slaagt na vijf maanden studie in de-
cember 1903 voor zijn Akte MO Frans B.13 Hij wil namelijk 
weg uit Sappemeer. Niet alleen vindt hij er amper intel-
lectuele uitdaging, ook is hij er tegen zijn zin betrok-
ken geraakt bij een polemiek. Zijn schoolhoofd Jacob 
Bartus Meerkerk heeft in 1900 het boek Eduard Douwes 
Dekker. Multatuli, eene karakterstudie14 uitgebracht en 
zichzelf daarin ‘een vriend van den zoon’ genoemd. In 
dit boek wordt Multatuli opgevoerd als immorele rok-
kenjager die zijn gezin verwaarloosde en zijn vrouw met 
andere vrouwen bedroog. Menige bewonderaar van de 
‘onnavolgbare’ schrijver wijt dit beeld aan rancune van 
de ‘slechte’ zoon. Een recensie vermeldt ‘… onder de 

invloed van zijn vriend … den heer P.C.J.E. Douwes Dek-
ker … die niet van zijn vader gehouden heeft, …’ en ‘Dit 
boek, het kon geschreven zijn door Dekker’s kinderen, 
om hun moeder te wreken.’15 

Het wrange is, dat Edu zijn medewerking aan Meer-
kerks boek, die hij aan zijn directeur niet kon weigeren, 
al vroeg heeft gestaakt omdat hij het met bepaalde pas-
sages niet eens was. Niet veel later komt in het culturele 
leven ook Annetta met het schoolhoofd in botsing, en 
de werksituatie wordt gespannen. Zo gespannen, dat 
Edu op 27 april 1904 vertrekt.16 Edu solliciteert, maar 
drie jaar lang zonder succes. Voor Multatuli-fans is hij 
‘slecht’, ‘onbetrouwbaar’ en wat zijn vader nog meer 
over hem schreef; voor Multatuli’s tegenstanders blijft 
hij ‘de zoon van’. Het is dan ook een ware verlossing als 
Edu op 2 april 1907 bij koninklijk besluit per 1 septem-
ber dat jaar tot leraar Frans aan de Rijks hbs van Gouda 
wordt benoemd.17 In Gouda kan het stel met een schone 
lei beginnen, zowel op het werk als in het maatschap-
pelijk leven. De Rijks hbs is dan, sinds 1866, gevestigd 

5. Ibidem.
6. De Standaard, 22 december 1893, 2.
7. Haagsche Courant, 18 oktober 1921, 2.
8. Archief Rijks-hbs Gouda, lerarenregister, no. 78.
9. Het nieuws van den dag, 11 oktober 1894, 2.
10. Ibidem, 8 oktober 1895, 13.
11. Ibidem, 25 december 1896, 20.
12. Ibidem, 6 november 1906, 3, ibidem 3 december 1906, 26, ibidem, 
16 februari 1907, 13, Provinciale Drentsche en Asser courant, 12 februari 
1907, 2.
13. Nederlandsche Staatscourant, 10 en 11 januari 1904, 1-2.
14. Verschenen bij uitgeverij P. Noordhoff, Groningen, 1900.
15. Rotterdamsch Nieuwsblad, 9 augustus 1900, 10.
16. Archief Rijks-hbs Gouda, lerarenregister, no. 78.
17. Haagsche Courant, 3 april 1907, 7.
18. P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl en J.H. Kom-
pagnie (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis, 647. Histo-
rische Vereniging Die Goude/Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2002. 
19. Zie samh, Registers der Bevolking, Straten met huisnummerin-
gen 1900, 239.
20. Goudasche Courant, 19 september 1907, 2.
21. Ibidem, 11 november 1912, pag. 3, en 1 februari 1915, 3.
22. Het nieuws van den dag, 25 oktober 1911, 11.
23. Haagsche courant, 20 oktober 1912, 13.
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in de Sint-Jorisdoelen aan de Lange Tiendeweg.18 Edu en 
Annetta gaan met ingang van 5 augustus 1907 wonen in 
het pand Oosthaven 58.19 

Net als in Hoogezand-Sappemeer willen zij ook in Gou-
da aan het culturele leven deelnemen. Annetta neemt – 
als enige vrouw – reeds op 18 september 1907 plaats in 
het bestuur van het nieuwe Leesgezelschap Gouda.20 Dit 
leesgezelschap zal regelmatig in café ’t Schaakbord bij-
eenkomen.21 Verder besluit ze eind 1910 een lezing met 
muziek samen te stellen over cultuur en volk van Italië, 
waarmee ze onder meer op 14 februari in sociëteit Ons 
Genoegen en op 9 maart 1911 in De Reünie optreedt. Ze 
wordt hierbij begeleid door zangeres Toos Hoog en pi-
anist M.J. Spaanderman. In datzelfde jaar zal ze ook in 

andere steden zo’n presentatie verzorgen.22 Als begin 
oktober 1912 bekend wordt, dat er een tentoonstelling 
‘De Vrouw 1813-1913’ in Amsterdam zal worden geor-
ganiseerd, wordt zij lid van het Goudse (sub)comité dat 
lokaal fondsen moet werven, evenals onder anderen de 
dames Van Iterson-Graafland, Goedewaagen, Nederhout 
van Vreumingen en Montijn-Molenaar.23 

Intussen stort Edu zich op zijn baan aan de Rijks hbs. 
Op 28 februari 1908 kaart hij in de lerarenvergadering 
de slechte staat van het bord in klas III B aan. In deze 
en volgende bijeenkomsten sluit hij zich aan bij col-
lega’s die klagen over gebrekkig licht, overlast door 
straatrumoer en andere zaken die de Doelen ongeschikt 

De brief waarin dr. S.S. Hoogstra, directeur van de Rijks hbs, wordt 
verwittigd van de aanstelling van Edu als leraar Frans op zijn school. 
(NL-HaNA, Rijksscholengemeenschap Gouda, 3.12.18, inv.nr. 36, folio 55)

Het pand Oosthaven 58, waar Edu en zijn vrouw in augustus 1907 hun 
intrek nemen (foto auteur)



24

Ti
di

ng
e 

20
20

maken voor het geven van goed onderwijs.24 Hoewel 
het gebouw in 1907 en 1908 herstellingen en vernieu-
wingen ondergaat,25 steunt directeur dr. S.S. Hoogstra 
de bezwaren van Edu en diens collega’s en dringt hij er 
bij de lokale Commissie van Toezicht op het MO op aan 
nieuwbouw bij de Minister van Binnenlandse Zaken te 
bepleiten. In eerste instantie zonder succes, maar op 25 
februari 1910 kan hij zijn leraren mededelen dat er een 
brief is uitgegaan ‘waarin wordt gewezen op de talrijke 
en groote gebreken, die het bestaande schoolgebouw 
voor zijn bestemming ongeschikt maken en met gepas-
ten nadruk wordt aangedrongen op het stichten eener 
nieuwe Rijks Hoogere Burgerschool te Gouda’.26 Het mi-
nisterie erkent de problemen, maar verwijst voor de op-
lossing naar het Goudse stadsbestuur. Het zal nog tot 6 
november 1916 duren voordat het nieuwe schoolgebouw 
van de Rijks hbs aan de Burg. Martenssingel 15 zijn deu-
ren opent.

Leraar, examinator en pleegvader

Edu zet zich intussen op steeds meer niveaus in voor het 
onderwijs. Vanaf maart 1908 wordt hij benoemd als lid 
in de commissie die de eindexamens moet afnemen op 
de 5-jarige hbs’en van Zuid-Holland.27 Dit lidmaatschap 
zal daarna vele malen worden verlengd.28 Op 31 mei 1910 
wordt hij tevens (plaatsvervangend) lid van de landelijke 
commissie die de examens op de middelbare en hogere 
scholen voor Frans en Italiaans moet afnemen.29 Ook 
deze benoeming wordt jaarlijks herhaald, zelfs tot na 
zijn pensioen.30 Verder geeft hij op 17 november 1909 
zijn eerste openbare les aan de Rijksuniversiteit Leiden, 
ter opening van colleges in de Italiaanse taal- en letter-
kunde die hij als privaatdocent gaat geven.31 Deze col-
leges bestaan uit drie cursussen: elementaire kennis van 
het Italiaans; syntaxis en het lezen van proza en poëzie; 
beroemde Italiaanse schrijvers. De laatste geeft hij ge-
heel in het Italiaans.32 

Op 8 mei 1910 wordt in het Stedelijk Museum van Am-
sterdam een expositie over Multatuli geopend ter her-
denking van vijftig jaar Max Havelaar. Edu en Annetta 
zijn aanwezig, op aandringen van de laatste, als mr. C.R. 

De Rijks hbs was van 1866 tot 1916 in de Doelen aan de Lange Tiende-
weg gevestigd (samh)

Annetta Douwes Dekker-Post 
van Leggelo was in haar eerste 
Goudse jaren heel actief in het 
culturele en maatschappelijke 
leven. [uit: J.Pée, Multatuli en 
de zijnen (Amsterdam 1937)]

24. Nationaal Archief, Den Haag, Rijksscholengemeenschap te 
Gouda, toegang 3.12.18, inv.nr. 6, Notulen van de lerarenvergade-
ringen 1900-1941.
25. NL-HaNA, Rijksscholengemeenschap Gouda, 3.12.18, inv.nr. 36.
26. NL-HaNA, Rijksscholengemeenschap Gouda, 3.12.18, inv.nr. 6, 
folio 101.
27. Het nieuws van den dag, 17 maart 1908, 1.
28. Algemeen Handelsblad, 24 maart 1909, 7.
29. Nederlandsche Staatscourant, 2 juni 1910, 3.
30. NRC, 4 juni 1921, 6., en De Tijd, 9 juni 1922, 10.
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Bakhuizen van den Brink, ondervoorzitter van de huldi-
gingscommissie, zijn openingstoespraak houdt.33 Ook 
ene dr. Julius Pée is lid van deze commissie. Edu heeft 
één stuk voor de tentoonstelling beschikbaar gesteld: 
het door notaris Carl Wolf in Ober-Ingelheim verleden 
testament van zijn vader.34 Op de bijeenkomst spreekt 
hij diverse mensen. Eenmaal terug in Gouda komen Edu 
en Annetta, die geregeld Italiaanse lessen resp. lezin-
gen elders in het land verzorgen, tot de conclusie dat 
het waarschijnlijk beter zou zijn een huis dichter bij het 
station te betrekken. Vandaar dat zij op 23 mei 1910 naar 
de Crabethstraat 51 verhuizen.35

De jaren die volgen, verlopen redelijk volgens plan. 
Annetta laat Nederlanders via haar muzikale lezingen 
kennismaken met de Italianen en hun muziek, Edu geeft 
naast zijn Goudse lessen Frans tevens Italiaanse lessen 

in Leiden en met ingang van 1912 tevens in Amsterdam36 
en Den Haag. 37 

Ook in 1913 zal hij dat doen.38 Hij heeft onder de 
Goudse notabelen blijkbaar goede contacten, want het 
college van librijemeesters meldt hem op 2 november 
1911 bij de gemeenteraad aan als tweede kandidaat voor 
een vrijkomende post. Het is een formaliteit waarvoor 
Edu welwillend zijn naam leent. Genoemd college is na-
melijk verplicht dubbeltallen op te geven zodat de raad 
in theorie een keuze heeft. In de praktijk wordt echter 
altijd de eerste (voorkeurs)kandidaat (her)benoemd. Dat 
gebeurt ook nu. Dr. F.H.G. van Iterson, behalve zittend 
lid tevens voorzitter van genoemd college, wordt dan 
ook herbenoemd en Edu wordt bedankt voor zijn welwil-
lende medewerking. In 1912 maakt Edu op de Rijks hbs 
kennis met twee nieuwe collega’s, Samuel Jacob en Anna 
Vroman, de ouders van de latere dichter Leo Vroman.

Het jaar 1913 is evenwel een roerig jaar. Als Edu’s neef 
Theodoor Swart Abrahamsz en diens vrouw Henrietta 
Wilhelmina Adriana Louisa Voorstad op 9 april 1912 resp. 
9 februari 1913 overlijden en de familie hun minderjarige 
kinderen Henriette Dorothea (1898-1984) en Theodoor 
Henri (1900-1981) Voorstad in een gesticht wil onder-
brengen, een instelling waar je in die tijd tegen betaling 
ook ‘lastige’ familieleden kon laten opsluiten, besluiten 
Edu en Annetta hen in huis te nemen. Hierdoor raakt Edu 
opnieuw ongewild bij een polemiek betrokken. Medisch 
doctor Abrahamsz had in juli 1888 in artikelvorm in De 
Gids een psychologische analyse van zijn oom gepubli-
ceerd, getiteld ‘Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Eene 
ziektegeschiedenis’. Zijn conclusie: Multatuli leed aan 
overprikkeling, grootheidswaan, speelzucht en vervol-
gingsangst. Na venijnige kritiek van Multatuli-adepten 
had hij zijn analyse en conclusie nog eens onderbouwd 
in ‘Naar aanleiding der Brieven van Multatuli’, in 1894 
gepubliceerd in De Tijdspiegel. Het opnemen van diens 
kinderen betekent volgens sommigen dat Edu de nega-
tieve opinie van Abrahamsz over Multatuli deelt. Dit be-
vestigt hun door de gevierde schrijver gecreëerde beeld 
dat Edu tot ‘de slechte tak’ van de familie Douwes Dek-
ker behoort.

Advertentie in De Tijd van 26 september 1912 (Delpher)

31. De Tijd, 16 november 1909, 6.
32. Het nieuws van den dag, 18 november 1909, 5.
33. Arnhemse Courant, 9 mei 1910, 2.
34. Algemeen Handelsblad, 7 mei 1910, 9.
35. samh, Register van de bevolking (alfabetisch), 1900-1922, op mi-
crofiche.
36. Algemeen Handelsblad, 19 december 1911, 12.
37. NRC, 11 september 1912, 7.
38. Algemeen Handelsblad, 5 januari 1913, 4, en NRC, 10 september 
1913, 7.
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De laatste jaren

Door de komst van de kinderen wordt alles anders. In-
eens moeten Edu en Annetta zich als pleegouders over 
een puberend vijftienjarig meisje en een vriendelijk 
twaalfjarig jongetje ontfermen. Nadat de twee op 12 
april vanuit Zeist zijn overgekomen, zien zij geen andere 
mogelijkheid dan het afbouwen en uiteindelijk staken 
van hun activiteiten buiten Gouda. Wat overblijft, is les-
geven en examineren. Dat lesgeven wordt overigens wel 
steeds lastiger. Een collega-leraar Frans, K.J. Riemens, 
beschuldigt Edu er op 4 juli 1913 van hem onheus te heb-
ben bejegend, een aantijging waarop Edu niet eens wil 
reageren. Ernstiger wordt het als directeur Hoogstra en 
de overige collega’s hem later dat jaar acollegiaal gedrag 
verwijten omdat hij naar de Commissie van Toezicht en 
naar de commissaris van politie is gestapt met een klacht 
over de behandeling van zijn pleegzoon, begin septem-
ber als leerling op de Rijks hbs ingeschreven, door zijn 
collega A.F. Cremer. Hij heeft dit gedaan zonder direc-
teur Hoogstra of Cremer zelf aan te spreken.39

In 1914 komen de bouwplannen voor de Burg. Martens-
singel op tafel, in 1915 wordt met de bouw begonnen, en 
in huize Douwes Dekker gaat het leven z’n gangetje. Edu 
en Annetta hebben met Henriette veel te stellen, maar 
ontwikkelen met Theodoor een goede band. 

Zowel bij de viering van 50 jaar Rijks hbs in september 
1915 als bij de opening van de nieuwe school op 6 no-
vember 1916, beide vanwege de oorlog sober gevierd, is 
Edu aanwezig. Wel beginnen klimaat en leeftijd hun tol 
te eisen. Vanaf medio 1913 meldt Edu zich steeds vaker 
ziek, en ook voor steeds meer dagen. Telkens gaat het 
om influenza, verkoudheid, heesheid of ‘ongesteldheid’. 
Begin 1914 krijgt hij zelfs een half jaar ziekteverlof.40 Ook 
bij de lerarenvergadering laat hij geregeld verstek gaan.41 
In 1917 komt er enige verlichting in zijn privésituatie. 
Theodoor vertrekt in juni naar de Zeevaartschool in Am-
sterdam.42 Zijn zus Henriette verruilt Gouda in december 
voor Zevenhuizen.

Daar de Douwes Dekkers weinig activiteiten buiten 
Gouda meer hebben, besluiten ze wat dichter bij Edu’s 
nieuwe werklocatie, het nieuwe hbs-gebouw aan de 
Burg. Martenssingel, te gaan wonen. Op 11 oktober 1917 
verhuizen zij, nog even met Henriette, naar Turfmarkt 
12.43 Ze gaan met hun tijd mee, want in november wor-
den ze op het telefoonnet aangesloten, met nummer 
243.44 Edu is inmiddels 63, maar geeft nog steeds Franse 
les. Niet veel later krijgen hij en Annetta opnieuw de zorg 
voor hun pleegkinderen. Henriette komt op 1 augustus 
1918 terug, Theodoor op 15 juli 1919 en beiden trekken 
weer bij hen in. Maar niet voor lang, en najaar 1920 kun-
nen de Douwes Dekkers hun eigen vertrek voorbereiden. 
Zij bieden hun huiskamermeubels te koop aan omdat ze 
gaan emigreren. Hun inventaris omvat een groot buffet 
met snijwerk, een grote tafel, zes stoelen, Japans schut-
sel, Italiaanse aquarellen, gravures, een massief koperen 
pendule en twee dubbele eiken boekenetagères.45 

Theodoor vertrekt weer naar Amsterdam, Edu en An-
netta verlaten Gouda op 13 november 1920. Henriette 
blijft nog kort aan de Turfmarkt wonen, maar verhuist 
daarna naar Regentesseplantsoen 115, om in 1922 of 
1923 Gouda eveneens te verlaten. Met ingang van 1 sep-
tember 1921 wordt aan Edu officieel eervol ontslag ver-
leend als leraar aan de Rijks hbs.46 Hij en Annetta zijn 
dan al, net als in Edu’s jeugd, aan omzwervingen door 
Italië begonnen. Via Capri, Florence, Napels en Padua 
belanden zij uiteindelijk in het Palais Chambrun in Nice. 
Daar ontvangt Edu op 1 januari 1924 van negen oud-leer-

De nieuwe Rijks hbs in 1920 (samh)
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lingen van Gouda per telegram de felicitaties voor zijn 
zeventigste verjaardag. Daar ook overlijdt hij, op 4 maart 
1930, op 76-jarige leeftijd. Met zijn dood lijkt de lite-
raire ‘kwestie kleine Max’ eveneens te worden begraven. 
Niets is echter minder waar.

Postume controverse

Multatuli-bewonderaar dr. Julius Pée publiceert in 1937 
ter gelegenheid van het vijftigste sterfjaar van zijn idool 
het boek Multatuli en de zijnen.47 Hierin moet Edu het 
flink ontgelden, met name vanwege citaten uit brieven 
van Multatuli (‘het monster dat Edu heet’) maar ook uit 
brieven van ex-collega’s. Vooral oud-leraar Riemens van 
de Goudse Rijks hbs haalt in zijn – letterlijk opgenomen 
– brief hard uit. ‘…; inderdaad is ook mijn oordeel over 
Douwes Dekker jr. ongunstig. […] Wat zijn karakter be-
treft, hij was hoogst wispelturig: vandaag vriendelijk, 
zelfs vleierig, morgen in eens nors en lomp, zonder dat 
er intussen iets was voorgevallen. Hij was kwaaddenkend 
en soms kwaadsprekend van anderen, een onbetrouw-
baar iemand, die door zijn collega’s aan de hbs te Gouda 
zoveel mogelijk gemeden werd. Hinderlijk was de min-
achtende wijze, waarop hij zich over zijn vader – dien hij 
nooit anders dan Dek noemde, – uitliet, terwijl ik toch de 
indruk had, dat hij zich, mèt alle voorgewende minach-
ting, in de zon van zijn grootheid koesterde.’48 

Voormalig schoolinspecteur J.F. Hoekstra noemt hem 
‘een minderwaardig sujet’, ‘onoprecht en lui’ en ‘bijtend 
sarcastisch’. ‘Uit Gouda weet ik alleen, dat men waar-
deerde, dat hij zoo aardig vertelde en zoo’n goede uit-
spraak had, maar van de taal leerden de leerlingen niets. 
Hij had alleen MO A, gaf dus alleen in de 3 laagste klassen 
les en een collega kon in IV en V de grammatica docee-
ren. M.i. werd zijn verhouding met de collega’s slech-
ter naarmate ze langer samen waren.’49 Ook voormalig 
pleegdochter Henriette, roepnaam Dora, doet een duit 

Omslag van het boek van Julius Pée, Multatuli en de zijnen (Amster-
dam 1937). (foto: auteur)

39. NL-HaNA, Rijksscholengemeenschap Gouda, 3.12.18, inv.nr. 6, 
verslagen m.b.t. 4 juli resp. 28 november 1913.
40. Ibidem, 3.12.18, inv.nr. 161, Absentie-lijst van het Onderwijzend 
personeel van de rhbs, te Gouda 1907-1941.
41. Ibidem, 3.12.18, inv.nr. 6, jaren 1907-1920.
42. Ibidem, 3.12.18, inv.nr. 125, Registers van leerlingen van de rhbs 
te Gouda, 1865-sept. 1921.
43. samh, Register van de bevolking (alfabetisch), 1900-1922, op mi-
crofiche.
44. Goudsche Courant, 17 november 1917, 2.
45. Zie advertentie in Goudsche Courant, 25 september 1920, 3.
46. Archief Rijks-hbs Gouda, lerarenregister, no. 78, en Algemeen 
Handelsblad, 2 juni 1921, 2.
47. Dr. J. Pée, Multatuli en de zijnen. Uitgeverij Wereldbibliotheek, 
Amsterdam, 1937.
48. Ibidem, 364.
49. Ibidem, 365.
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een ‘dief’, ‘nietsnut’, ‘monster’, ‘volkomen asociaal’, 
‘gedoemd om te mislukken’ enzovoorts noemt. Dit leidt 
wederom tot een stevige reactie van Montijn, die zich 
ontpopt als Ter Braaks geduchtste opponent. Hij haalt 
het goede karakter en de vele talenten van Edu aan en 
fileert Ter Braaks argumenten.53

Gouwenaars in polemiek

Edu’s weduwe Annetta is woest op Pée, Ter Braak en hun 
literaire vrienden vanwege alle leugens die zij over haar 
man debiteren. Edu had wel degelijk al zijn diploma’s 
inclusief Frans MO-B, was een goed mens en dito echt-
genoot, enorm begaafd en ontwikkeld, gaf in Gouda aan 
alle klassen les, doceerde ook wel degelijk in Leiden en-
zovoort. Ze broedt op een onderbouwde repliek en krijgt 
steun van de Arnhemse advocaat en procureur mr. Salco 
Tromp Meesters. Deze Multatuli-fan, verontwaardigd 
over Pées en Ter Braaks laster, verzamelt maandenlang 
in binnen- en buitenland getuigenissen en officiële do-
cumenten, en bevraagt ook Pées ‘getuigen’. De meesten 
schrikken als ze beseffen dat Pée hun brieven heeft ge-
publiceerd en komen terug op hun verklaring. Zo erkent 
Riemens dat hij op lichtvaardige en beledigende wijze 
heeft geoordeeld. ‘De gronden, waarop ik dit oordeel 
uitsprak waren blijkens de nadere gegevens die U mij 

in het zakje. ‘Toch heeft de situatie zich zoo ontwikkeld, 
dat ik niet met dankbaarheid aan deze, au fond mooie, 
geste [het opnemen in huis van de twee wezen, JZ] kan 
terugdenken. ‘Waarom’ is voor uw arbeid van geen be-
lang en mijnerzijds zou ik er toch niet voor gevoelen dit 
mede te deelen. Om kort te gaan, in de laatste jaren van 
zijn leven was ik met Oom Douwes Dekker gebrouilleerd 
en ook met zijn vrouw onderhoud ik geen corresponden-
tie meer.’50 

De bekende schrijver dr. Menno ter Braak schrijft in 
Het Vaderland van 18 februari 1937 een lovende recensie, 
waarin hij tevens specifiek op Edu focust. Waar recen-
senten van andere kranten juist erg kritisch over Pées 
boek zijn, steunt Ter Braak hem opzichtig. Er ontstaat 
een felle polemiek. Mensen die hem goed hebben ge-
kend, onder wie zijn weduwe Annetta, wier brief op 21 
april in Het Vaderland wordt geplaatst, schrijven inge-
zonden brieven en nemen het voor hem op. Een van hen, 
een oud-leerling die in Gouda vier jaar les van hem heeft 
gehad, ‘roemt dezen als een man van artistiek tempera-
ment en veel ijver en lust om zijn leerlingen naast gram-
matica ook gevoel voor de schoonheid van de Fransche 
taal, voor de uitspraak en de literatuur bij te brengen.’ 
Voor zover hij al onevenwichtig, achterdochtig en sar-
castisch was, kwam dat voort uit zijn levensomstandig-
heden, aldus dezelfde oud-leerling.51

Gouwenaar mr. J.J. Montijn, van 1907 tot 1911 leer-
ling van Edu en inmiddels notaris, haalt fel uit naar diens 
oud-collega. ‘Een van die critici, door dr. Pée geciteerd, 
is dr. Riemens, leeraar in het Fransch tijdens Dekkers 
leeraarschap aan de H.B.S. te Gouda. […] In mijn school-
tijd, dat is nu al meer dan een kwart eeuw geleden, gold 
Douwes Dekker voor een zeer goed linguïst, die vlot en 
zuiver Fransch sprak, dit laatste vooral in tegenstelling 
met zijn vorengenoemden collega […] Ik acht het geen 
wonder dat diens oordeel aan Edu geen draadje heel 
laat.’52 De polemiek gaat door. Ter Braak noemt Edu in 
een artikel op 31 mei 1937 ‘het meest complete type 
van de raté [mislukkeling, JZ] dat men zich maar denken 
kan’ en insinueert dat hij mogelijk geen diploma’s had 
en geen Italiaanse les aan de Leidse universiteit gaf. Hij 
publiceert brieven van Multatuli waarin deze zijn zoon 

50. Ibidem.
51. Het Vaderland, 5 mei 1937, 9.
52. Ibidem.
53. Zie o.a. zijn bijdragen in Het Vaderland, 5 mei 1937, 9, idem, 5 juni 
1937, 5, en idem, 11 juni 1937, 9.
54. A.G. Post van Leggelo, De waarheid over Multatuli en zijn Gezin, 
een antwoord aan Julius Pée, Menno ter Braak e.a. van de schoondoch-
ter. W.P. van Stockum, 1939, 37.
55. Ibidem, 38-39.
56. samh, collectie Gouda, toegang 200, inv.nr. 36 Brief van me-
vrouw A.G. Douwes Dekker-Post van Leggelo te Nice (F) aan me-
vrouw C.G. (Corry) Vleugels Schutter-Spit (geboren te Gouda) te 
Nieuwerkerk (Zld), 3 mei 1937. Inclusief exemplaar van open brief 
aan dr. Julius Pée, april 1937.
57. Uitgeverij W.P. van Stockum & Zoon, ’s-Gravenhage, 1939.
58. A.G. Post van Leggelo, De waarheid over Multatuli en zijn Gezin, 
46-47.
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cumenten stelt zij een boek van 520 pagina’s samen dat 
begin 1939 verschijnt, getiteld De waarheid over Multa-
tuli en zijn Gezin, een antwoord aan Julius Pée, Menno ter 
Braak e.a. van de schoondochter.57 

De eerste Gouwenaar die zij aan het woord laat, is – 
uiteraard – mr. J.J. Montijn, die sommige leugens van 
Pée in een eerste citaat al scherp fileert. Verderop in de 
tekst zal hij ook Edu’s didactische kwaliteiten loven. ‘Ik 
kan dan ook zeggen, dat ik thans nog profiteer van het-
geen ik van den heer Douwes Dekker geleerd heb;…’58 
Daarna laat zij mensen spreken die les van Edu hebben 
gehad in Leiden, Amsterdam of Sappemeer. De tweede 
Gouwenaar die zij aanhaalt, is de arts dr. A. Montagne 
uit de Crabethstraat. Hij omschrijft Edu als een gentle-
man, hoffelijk, kunstzinnig en intelligent. ‘… toen ik op 
een Rotary-lunch met mijn buurman Dr. van Rietscho-
ten, directeur van de Waterleiding in Gouda, over deze 
quaestie sprak, deze eigenlijk iedere tegenactie overbo-
dig oordeelde: “we hebben hem toch zelf gekend”. Wat 

verschafte daartoe onvoldoende.’54 Ook dr. Hoekstra 
slikt na bevraging zijn eerdere verklaring grotendeels 
in.55

Annetta zit intussen niet stil. Door de stress wordt ze 
ernstig ziek, maar eenmaal bijgekomen gaat ze op zoek 
naar positieve getuigen om Tromp Meesters te helpen. 
Haar zoektocht in Gouda begint met een brief aan oud-
leerlinge Corry Spit, die in 1923 eindexamen deed, in-
middels getrouwd is en als arts in het Zeeuwse Nieuwer-
kerk woont. Annetta stuurt haar op 3 mei 1937 een brief, 
waarin ze om zo’n getuigenis vraagt, alsmede om con-
tactgegevens van Goudse oud-leraren en -leerlingen.56 
Zij slaagt er in de maanden die volgen inderdaad in tal 
van getuigenissen te verzamelen. Als Tromp Meesters op 
25 december 1937 aan de gevolgen van een auto-onge-
luk in Oosterbeek overlijdt, zet ze de strijd alleen voort, 
met alle documenten en getuigenissen die haar door de 
weduwe van Tromp Meesters worden verstrekt. Op basis 
hiervan alsmede van eigen herinneringen en familiedo-

Op de examenklasfoto van de Rijks hbs, lichting 1911 B, staan twee jongens die ruim 25 jaar later Edu’s felste verdedigers zullen worden: J.J. Montijn 
(achterste rij links) en E. Bennink Bolt (rechts vooraan op de grond). (samh)
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in een paar woorden wel de beste verdediging was.’59 
Professor J.C. Schoute, van 1908 tot 1911 leraar aan de 
Goudse Rijks hbs, noemt Edu als collega ‘de meest inte-
ressante, iemand die zijn gezelschap altijd waard was’.60 

Notaris E. Bennink Bolt, klasgenoot van Montijn, zegt 
dat hij met dankbaarheid aan de leraar Douwes Dekker 
terugdenkt. ‘Hij is nog altijd de levende persoonlijkheid, 
die in mijn leven de ontroering, de afkeer, de bewonde-
ring bracht. […] Tot verkrijging van die kwaliteiten: de 
levenskunst voedde Douwes Dekker ons op. […] Hij leer-
de ons gelooven in ons zelf.’61 Oud-leerling C.M. Schilt is 
ook vol lof. ‘Voor de leerlingen, die zich werkelijk voor 
de echte Fransche taal interesseerden, was er veel te 
leeren. Ook wist hij gelijktijdig een algemeene ontwik-
keling bij te brengen, want de man was zeer begaafd.’62 
D.S. van Heyningen, oud-leraar in Gouda, tekent aan: 
‘Hij was een goed leeraar, doceerde met opgewektheid 
en boeide de leerlingen; nooit heb ik opgemerkt, dat 
de leerlingen van zijne lessen weinig begrepen en een 
‘hekel’ aan Douwes Dekker hadden.’63 Ook publiceert zij 
de ver vóór de polemiek geschreven brieven van oud-
leerlingen C. Engel en J.F. Schultink, waaruit opnieuw 
blijkt dat haar man capabel, gevoelig en sympathiek 
was, en zeker geen mislukkeling.64 Pleegzoon Theodoor 
Voorstad sluit in zekere zin de ‘Goudse’ rij. Uit zijn brief 
spreekt vooral waardering voor alle moeite die Edu en 
zijn vrouw hebben gedaan om hem en zijn zus een warm 
thuis te geven.65 

Slotakkoord

Door Annetta’s boek laait de polemiek weer helemaal 
op. Charles Edgar Du Perron schrijft twee negatieve 
recensies en komt met een zeventig pagina’s tellende 
brochure Multatuli en de Luizen: aantekeningen bij een 
nieuw Waarheidsboek over Multatuli.66 Menno ter Braak 
onderschrijft diens pleidooi evenals enkele collega-lite-
ratoren.67 Anderen, onder wie Herman de Man68, Anton 
van Duinkerken69, Johannes Tielrooy70 en D. Hans71, scha-
ren zich aan Annetta’s zijde en steunen Edu’s rehabilita-
tie. De pennenstrijd gaat maandenlang in alle hevigheid 
door.

De Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 en de 
dood van Du Perron en de zelfmoord van Ter Braak vier 
dagen later maken op drastische wijze een eind aan 
deze literaire polemiek, een van de heftigste van de 20e 
eeuw. De nieuwe politieke situatie maakt dat de discus-
sie over het ware karakter van ‘kleine Max’ geen priori-
teit meer heeft. Dr. Julius Pée zal tijdens de oorlog nog 
drie boeken met niet eerder gepubliceerde brieven van 
Multatuli uitgeven72 en ook na de oorlog zijn medewer-
king aan uitgaven over Multatuli verlenen. Maar in deze 
werken houdt hij zich verre van aanvallen op Tine, Edu 
en Nonnie. Ze leiden dan ook niet tot een heropleving 
van de polemiek. 

Anno 2020 wordt de opvatting breed gedeeld, dat de 
markante leraar Frans van de Goudse Rijks hbs een ge-
voelig, integer en zeer begaafd man was, die niet zijn be-
roemde vader belasterde, maar integendeel juist volko-
men ten onrechte door hem en door diens bewonderaars 
werd belasterd en tegengewerkt. Maar vele Gouwenaars 
wisten dat allang. ‘Wij hebben hem toch zelf gekend.’

59. Ibidem, 29.
60. Ibidem, 43.
61. Ibidem, 45.
62. Ibidem, 49.
63. Ibidem, 50.
64. Ibidem, 51-53.
65. Ibidem, 56-58.
66. Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1940.
67. Zie o.a. het commentaar van ene ‘M.C.’ in de Indische Courant, 
20 april 1940, 14.
68. H. de Man, ‘Als ijkers de maat vervalschen’. In De Nederland-
sche Bibliografie, A.W. Sijthoff, Leiden, 81ste jaargang, januari 1938.
69. De Tijd, 4 januari 1940, 5.
70. Diens recensie in Elsevier’s wordt aangehaald in Haarlem’s 
Dagblad, 9 maart 1940, 7.
71. Zie Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 30 januari 
1940, 1.
72. Dit betreft Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden (Wereld-
bibliotheek, Amsterdam, 1941), Brieven van Multatuli aan Mr. Carel 
Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma 
(Manteau, Brussel en Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1942) en 
Keur uit de brieven van Multatuli (Wereldbibliotheek, Amsterdam, 
1944).
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Houtman, mij weer in de schoot van de Historische 
Vereniging hebben gedreven. Ik heb een paar jaar te-
rug bedankt, omdat ik ’s avonds niet meer over straat 
wilde voor de lezingen. Toen belde jij over een pijpje 
voor de Houtmandag. Dat was best ingewikkeld, maar 
het is gelukt. Al pratend dacht ik: die geschiedenis van 
Gouda vind ik toch wel erg interessant. Ik ben weer lid 
geworden en ook naar een lezing geweest. 

Ik ben als Cornelis Arie Moerings op 4 november 1937 
geboren op de Bloemendaalseweg nummer 59. Wad-
dinxveen staat er in mijn paspoort. Pas in 1964 is het 
daar Gouda geworden. Ik ben de eerste van vijf zonen in 
het gezin van Jan Moerings en Cee Moerings-van Schaik, 
maar niet het oudste kind. Twee zussen zijn ouder: Ann 
en Trees. Na mij kwamen Adrie, Jan, Joop en Martin. Zes 
van de zeven leven nog. Adrie – wie kent hem niet in 
Gouda – is helaas eind 2010 overleden. Ik mag dan of-
ficieel in Waddinxveen geboren zijn; ik voel me 100% 
Gouwenaar. Je kwam alleen in het Gouwedorp als je op 
het gemeentehuis moest zijn. De naam Moerings komt al 
honderden jaren voor in deze streek. Onze tak is vanuit 
Roosendaal via het Westland in de regio neergestreken. 
Het waren landarbeiders en rietdekkers. Zegt de naam 
‘Broek, Thuijl en ’t Waal’ je iets? Dat was ooit een zelf-
standige gemeente tegen Gouda aan, in de buurt van ’t 
Weegje. Daar kwam mijn grootvader vandaan toen hij 
aan de Bloemendaalseweg ging wonen. Daar was in 1903 
nieuw gebouwd. Mijn vader groeide er op en vervolgens 

Kees Moerings (foto: Nico J. Boerboom)

Huis Bloemendaalseweg 59, rechts vader (collectie-Moerings)

gouwe verhalen

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

Gert Jan Jansen

 Kees Moerings  (1937)
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zijn gezin ook. De bouwtekening ligt in het streekar-
chief, maar het pand is alweer afgebroken. Daar is nu een 
groenstrook voorlangs de Azaleasingel.’ 
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geregeld. Ook bij het eind van het leven was ze nauw be-
trokken via het afleggen en opbaren van de overledenen. 
Ze konden goed met geld omgaan. Voorraden zijn dood 
geld, zei mijn vader bijvoorbeeld. Dat vermogen hebben 
ze op alle kinderen overgedragen. Wat ik ook zo bewon-
der in mijn ouders, is dat ze – binnen beperkte moge-
lijkheden – zelf hun leven inrichtten. Mijn moeder heeft 
verteld dat ze door periodieke onthouding de eerste 
zeven jaar van hun huwelijk geen kinderen kregen. Daar 
werd schande van gesproken! Een jong katholiek echt-
paar en geen kinderen? Wist je dat 85% van de bewoners 
van de Bloemendaalseweg toen rooms-katholiek was? 
Tradities werden in ere gehouden. Als iemand overleden 
was, kwam ‘de zwarte kraai’ langs om aan te zeggen. De 
buurt ging naar het huis van de overledene om de lita-
nie te bidden. Als tienjarige jongen ontkwam je daar niet 
aan. Dan zat je een hele tijd met je blote knieën op een 
kokosmat. Ik kan over mijn jeugd aan de Bloemendaal-
seweg veel vertellen, maar dat heb ik al gedaan voor Paul 
Wennekes. Je kunt het lezen in het boek Bloemendalers 
aan de Cleywech dat de Vereniging Bescherming Bloe-
mendaalseweg in 2014 heeft uitgegeven.’

School

‘Het zal 1943 geweest zijn dat ik voor het eerst naar 
school ging: de Mariakleuterschool op de Hoge Gou-
we. Wat ik me ervan herinner, is de daktuin. Je had er 
een fantastisch uitzicht. Bij een Open Monumentendag 
ben ik een keer terug geweest. Ik realiseerde me dat ik 
daar voor het eerst mijn verlangen naar vrijheid ervoer.  
Door de oorlog duurde het tot 1945 voor ik naar de la-
gere school kon, ruim zeven jaar oud. Dat was op de 
Spieringstraat. Je denkt misschien de Aloysiusschool, 
maar het was de Stanislas Kostkaschool. Die zaten sa-
men in één gebouw met links en rechts identieke in-
gangen. Hoorde je bij de parochie van de Gouwekerk, 
ging je naar de Kostkaschool. Gingen je ouders naar de 
Kleiwegkerk, zat je op de Aloysiusschool. De kerk had 
dat zo bepaald. Jammer dat de naam Kostkaschool uit 
de herinnering verdwenen is. Waarom moesten zelfs de 
letters eraf? Het was een half uur lopen, de eerste jaren 

Ouders

‘Mijn vader zou ik willen omschrijven als een kleine 
zelfstandige. Hij verkocht klompen en borstels en hij 
speelde accordeon op bruiloften en partijen, waar mijn 
moeder ging bedienen. Op zondagmiddag ging hij op de 
fiets kijken waar in de sloten eendenkroos bij elkaar was 
gedreven. Dat werd dan maandagmorgen vroeg gevist en 
aan tuinders verkocht. Rond 1948 ging mijn vader gras-
maaien in dienst van de gemeente Waddinxveen. Mijn 
moeder wist ook van aanpakken. Ze kwam uit een groot 
gezin in Polsbroek. Al op veertienjarige leeftijd moest 
ze het huis uit om bij een boer te gaan werken. Moeder 
dreef thuis een winkeltje in tabak en ze was baakster. Als 
er bericht was dat een geboorte aanstaande was, snelde 
zij ernaartoe. Als de dokter kwam, was het meestal al 

V.l.n.r. broers Joop, Jan, Adrie en Kees Moerings circa 1945 (collectie-
Moerings)
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neweg naar de Geuzenstraat of de Baan. In dat buurtje 
waren meerdere pottenbakkers. Ze waren na de oorlog 
in bouwvallige huisjes getrokken. Na de Bevrijding was er 
grote vraag naar huishoudelijk aardewerk. Meestal koch-
ten ze bij Prins een elektrische oven die van sloopma-
teriaal was gebouwd. Dan gingen ze voor zichzelf lam-
penvoeten, zeepbakjes en dergelijke maken, al of niet 
gedecoreerd. Bij die huisjes stond altijd de deur open. Je 
zag ze aan het werk met handdraaien of gieten. Interes-
sant was ook het huisje van Olieroek, die ik kende van de 
Bloemendaalseweg. Hij handelde in konijnen en kippen 
die hij vervoerde op een grote transportfiets. Wat hij niet 
verkocht had, gooide hij in zo’n klein huisje achter de 
deur. Daar stonk het verschrikkelijk. Gouda had toen nog 
kleindierenmarkt bij de Agnietenkapel. Om half twee be-
gon de school weer. Vaak kreeg ik dan slaap. Door de hoge 
ramen aan de straatkant zag ik de duiven van bakker Ver-
burg heen en weer vliegen. Wat voelde ik me gevangen! 
Weer kreeg ik die gedachte: zorg ervoor dat je vrij bent.  
Je wilt weten hoe zich dat later geuit heeft? Misschien 
niet altijd op een consequente manier. Het manifesteer-
de zich bijvoorbeeld in het feit dat ik het bij een baas, 
maar ook bij een vereniging nooit lang uithield. Al mijn 
broers gingen voetballen bij DONK, maar ik zag daar 
niets in. Klarinet spelen bij Caecilia heb ik ook een blau-
we maandag gedaan. Ik oefende wel thuis, maar was nog 
niet goed genoeg om mee te marcheren. Toen moest ik 
met een lantaarntje op een stok mee gaan lopen. Waar 
zagen ze me voor aan? Nog geen jaar ben ik op de pad-
vinderij geweest. Die kwam bij elkaar in de Peperstraat. 
Dan moest je voor de Vergadering van gelovigen een 
steegje in. Ze hadden bossen aan regels en voorschriften 
waar ik het nut niet van inzag; denk aan het groeten en 
het appel. Het gekke is dat ik wel met plezier in militaire 
dienst ben geweest en daarna bij de politie ben gaan 
werken. Orde en netheid zijn voor mij geen vreemde 
begrippen, als ik begrijp waar de regels toe dienen. Je 
kunt niet alles op zijn beloop laten en je moet ook dur-
ven handhaven. Eén verband ben ik altijd trouw geble-
ven: de vakbond. Rechtvaardigheid vind ik belangrijk en 
geen willekeur. Mensen die het voor het zeggen hebben, 
neigen ertoe het meest met hun eigen belang rekening 

op klompen. De les begon om negen uur. Een keer in de 
week ging je ’s morgens ter communie in de Gouwekerk. 
In mei, Mariamaand, zelfs iedere dag. Als je in de winter 
op school kwam, was het daar koud. De kachel moest 
aangestoken worden door de conciërge, meneer Van der 
Vlist. Ik zie het nog voor me: jongens kleumend rond de 
kachel, terwijl een lange magere man zijn magische werk 
doet. Tussen de middag had je een uur vrij. Te kort om 
naar huis te gaan. Daarom had je brood bij je. Geen drin-
ken en van schoolmelk was toen nog geen sprake. We 
hadden onderweg wel een watertappunt bij stalhouderij 
Houdijk op de Nieuwe Markt. Daar mochten de boeren 
van de Bloemendaalseweg zondag hun paard en wagen 
stallen. Voor de jongens van de Bloemendaalseweg had 
hij een emaillen beker bij de kraan opgehangen en dan 
konden wij wat drinken. Andere jongens werden weg-
gejaagd.’

Vrijheid

‘Je kon tussen de middag kiezen: op school blijven of 
naar buiten. Je mocht niet halverwege bedenken dat je 
toch liever de straat op wou, maar er was een ontsnap-
pingsmogelijkheid. Aan de achterkant van het school-
plein was een schutting die een schooljongen wel ‘aan-
kon’. Dan kwam je op het terrein van brandstoffenhandel 
Dessing en daarvandaan kon je de Oosthaven op. Er was 
dus een soort ‘overblijf’, maar je moest jezelf vermaken. 
Ik vond dat saai, dus als het even kon, ging ik met vrien-
den de straat op; kijken waar iets te doen was. Vaak gin-
gen we de Kees Faessens Rolwagensteeg in, via de Groe-

Kostkaschool, duiven wachten op Kees (foto: Gert Jan Jansen) 
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geen zitvlees had. Bij Goedewaagen werkten ze met het 
zogenaamde Bidault-systeem, waarbij je punten kreeg 
als je een bepaald aantal handelingen had verricht. Ik was 
niet een heel goede schilder, maar wel een snelle. Ik had 
de benodigde punten halverwege de middag al gehaald. 
Mijn collega’s en de bond waarschuwden me: als je zo 
doorgaat, gaat Goedewaagen omlaag met de verkoop-
prijs en moeten we allemaal zo snel werken. Mijn belang-
stelling ging uit naar wat er buiten gebeurde. Thuis zag 
ik elke dag politieagent Hillegers langs fietsen, op weg 
naar het postbureau rijkspolitie in Reeuwijk. Weer die 
zweem van vrijheid die me trok. Het beeld dat ik had van 
zijn werk, de zweem van vrijheid, sprak me aan. Ik ging 
informeren op het kantoor van de Rijkspolitie te Water 
aan het Regentesseplantsoen. De reactie was positief, 
inclusief de waarschuwing dat het gebrek aan algemene 
ontwikkeling een drempel zou kunnen worden.’

Marechaussee, politie en gevaarlijke stoffen

‘De oproep voor militaire dienst kwam eigenlijk als een 
bevrijding. Ik zag het niet zitten om mijn hele leven zit-
tend door te brengen in het aardewerk. Ik was lichting 
57-1. Bij de keuring heb ik meteen mijn verhaal gedaan 
en er werd geluisterd. Ik mocht dienen bij het wapen der 
Koninklijke Marechaussee. Eerst acht maanden opleiding 
in Apeldoorn, waaronder – niet mijn favoriete bezigheid 

te houden. Dat geldt ook voor werkgevers. Om onrede-
lijkheid te bestrijden heb je een vakbond nodig. Mee-
praten doe ik graag. De baten en lasten moeten redelijk 
verdeeld worden. Is dat niet zo, dan kaart ik dat aan. Ik 
denk dat er best mensen zijn die mij een lastpak vonden. 
Toch kan ik in het algemeen goed met mensen omgaan, 
welke achtergrond ze ook hebben.’

Keramiek op de Ambachtsschool

‘Met twaalf jaar en acht maanden kon ik naar de Am-
bachtsschool aan de Graaf Florisweg. Dat was dus in 
1950. Daar deed ik twee jaar de dagopleiding keramiek. 
Gouda was toen het centrum van dat ambacht. Als kind 
probeerden we thuis al knikkers te bakken van de klei 
die overbleef bij het schoonmaken van witlofpenen op 
de Grote Bothlocatie. De fabricage van Gouds plateel 
was op haar hoogtepunt. Na twee jaar op school ging je 
ervaring opdoen bij tientallen bedrijven. Dat ging onder 
de strenge leiding van de heren De Jong en Troost. Mijn 
eerste echte baan was als modelleur bij Jo Vink, die in 
een serre zat van een pand achter de Van Swietenstraat. 
Dat leverde 13 gulden in de week op. Met een bakfiets 
van Poldervaart bracht ik spullen rond. Gietmallen moes-
ten tijdig geleverd worden aan de pottenbakkers, want 
die kunnen slijten. Elke paar jaar ben ik van bedrijf ge-
wisseld. Ik lette op variatie en op het loon. Niet alleen 
modelleren, maar ook plateelschilderen. 

Bij Van der Kist aan de Raam zou ik 15 gulden krijgen, 
maar in het eerste loonzakje zaten er maar twaalf. De 
reactie: “Ja, jongen, dat was bruto.” Dat hadden ze 
moeten zeggen, vond ik, dus ik wou gelijk opstappen. 
Toen bleek 15 netto toch ook te kunnen. Ik zal de pot-
tenbakkers maar niet allemaal noemen, maar AdJoKa aan 
de Nieuwehaven schiet me te binnen en natuurlijk Goe-
dewaagen, waar Jo Korevaar mijn baas was. Bij Goede-
waagen sloot ik me gelijk aan bij de KAB, de katholieke 
arbeidersbond. Dat werd ook meteen gevraagd: ben je 
van het NVV, de christelijke of de katholieke bond? Cees 
Vesseur, de grote man achter Caecilia, zat in de Onder-
nemingsraad. Hij inspireerde me om mijn mond open te 
doen als er iets niet in orde was. Ik merkte echter dat ik 

Kees als plateelschilder bij Fa. Van der Kist (collectie-Moerings)
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heb ik alsnog gekozen voor een 55+-regeling. Dat was 
even moeilijk, maar ik heb er geen spijt van gehad. Ik 
kon me volledig wijden aan mijn nevenactiviteit, de ke-
ramiekgrossierderij die officieel op naam stond van mijn 
vrouw Joke.’

Gezin en terug naar Gouda

‘Joke kwam in 1955 in beeld. Ze was een dochter van 
banketbakker Van Haaften aan de Tiendeweg. De eerste 
ontmoeting was in ’t Grendeltje aan de Tiendeweg hoek 
Zeugstraat. Jan de Frankrijker was een vriend van mij. 
Zijn vader had een fietsenzaak aan de Spoorstraat. Zijn 
zusters Annie en Lenie hadden een vriendin, waar ik mijn 
oog op liet vallen. Dat was al op dansles bij Holthuysen. 
Joke was gewoon de mooiste en dat is ze nu nog! Bij De 
Frankrijker hadden ze thuis een platenwisselaar en daar 
werd het dansen voortgezet. Op zondagmiddag gingen 
we ons bekwamen in de jive. Ik weet nog dat Joke op de 
fiets meereed over de Ridder van Catsweg, zittend op 
de stang. 

Kees als plateelschilder bij Fa. Van der Kist (collectie-Moerings) Kees bij de Koninklijke Marechaussee 1958 (collectie-Moerings)

Huwelijk Kees en Joke 1960 (collectie-Moerings)

– het leren bajonetvechten. Er zat veel studie wets- en 
rechtskennis bij. Het werk op de brigade Nunspeet be-
viel me prima en ook het patrouillerijden op de brigade 
Utrecht. Wat me niet beviel, was de leegloop in de ka-
zerne. Van nietsdoen word ik gek.

De marechaussee was weer een goede opstap naar 
de politie. Ik kon aan de slag bij de gemeentepolitie van 
Den Haag. Ik ging niet meer thuis wonen, maar in pen-
sion. Van 1959 tot 1965 was ik politieman. Laat ik maar 
eerst het verhaal van die ambtelijke loopbaan uit vertel-
len, maar onthoud dat ik de wereld van het Gouds pla-
teel nooit verlaten heb. Eigenlijk had ik twee banen. Ik 
kom daarop terug. In Den Haag werd ik op een bepaald 
moment gevraagd om bij de afdeling gevaarlijke stoffen 
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te komen 
werken. Ze hadden een tekort aan praktische mensen. 
Het belang van de chemie kwam op, de wetgeving werd 
nieuw opgezet, maar er was te weinig kennis van de op-
sporing van overtredingen. Explosieve stoffen hoorden 
erbij, vuurwerk, enz. Als je op zo’n departement ‘laag’ 
begint, ga je je rot werken om indruk te maken. Niet al-
leen gewoon je werk doen, maar ook erbij studeren. Ik 
heb het uiteindelijk gebracht tot districtschef van het 
Rijnmondgebied, dus inclusief de Rotterdamse haven. 
Met die baan ben ik in 1993 gestopt. Twee diensten 
moesten fuseren, niet iedereen kon herplaatst worden. 
Toen er geen functie beschikbaar kwam die me aantrok, 
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ging hij aan de slag bij de gebroeders Stoppelenburg die 
aan de Raam een pottenbakkerij hadden. Adrie was een 
vakman, die voor zichzelf ging beginnen. Hij betrok een 
bouwvallig pand aan de Hovenierskade en begon met de 
productie van bloemenvaasjes. De grossiers kwamen bij 
hem langs om artikelen te bestellen. Ik zag in Den Haag 
een afzetmarkt, maar pakte het anders aan. Ik ging de 
bloemisten langs met een tas met monsters. De bestel-
lingen ventte ik zelf uit. Dat kon omdat ik bij de politie 
vaak nachtdienst had, waardoor ik vaak overdag op pad 
kon. Adrie en ik waren overigens volledig eigen baas, 
producent en handelaar. Later kocht ik ook keramiek bij 
andere Goudse pottenbakkers. Om snel te kunnen leve-
ren, huurde ik in Scheveningen een zolder voor opslag. 
Ik werd zelf grossier. 

Toen Joke en ik weer in Gouda kwamen wonen, is die 
handel afgebouwd. Ik ging zelf aardewerk maken. Het 
schilderen gebeurde eerst thuis aan de keukentafel, in 
het huis aan de Waterkers maakte ik in de garage een 
werkplaats. Voor het bakken ging ik aanvankelijk naar 
een grote pottenbakkerij, bijvoorbeeld naar De Raaf aan 
de Graaf van Bloisstraat. Het pijpmaken is later begon-
nen, toen de tijd van het handmatig schilderen voorbij 
was. Het zeefdrukken kwam op, eerst op tegel, later op 
de Goudse pijp. Het ging goed met de eigen zaak, die op 
naam stond van Joke: ‘Ceramiek en kunstnijverheid Terra 
Cotta’. Later is het omgezet in de Goudse Tegelmakerij 
& Goudsche Pijpenmakerij De Witte Kees. De kasboeken 

Inschrijving Terra Cotta K.v.K. 1964 (foto: Nico J. Boerboom)

Begin 1960 zijn Joke en ik voor de wet getrouwd. Dat 
was een voorwaarde om in aanmerking te komen voor 
een woning. Toen we een tweekamerflatje in Den Haag 
kregen toegewezen, zijn we voor de kerk getrouwd. Dat 
is voor ons – hoewel we nooit meer naar de kerk gaan – 
de echte trouwdatum. Gouda begon toch te trekken en 
het lukte een vrijstelling te krijgen van de eis van eco-
nomische gebondenheid, waardoor wij het huis aan de 
Wethouder Venteweg 47 konden betrekken. Die behoor-
de op dat moment net tot de gemeente Gouda. Ik denk 
dat we daar van 1967 tot 1974 hebben gewoond. Doch-
ter Yvette is er geboren. Daarna zijn we nog drie keer 
binnen Gouda verhuisd. We hebben zelf een huis laten 
bouwen op Waterkers 40, maar voordat dat klaar was, 
hebben we een jaar op Rietzoom 44 gewoond. Die huur-
huizen konden ze op dat moment niet kwijt en vriend 
Jan de Frankrijker had connecties bij de woningbouw-
vereniging. Inmiddels wonen we alweer 19 jaar hier aan 
het Beemdgras. Dat huis dateert uit dezelfde tijd als het 
huis dat we zelf hadden laten bouwen, maar het lag een 
stuk gunstiger qua groen, zonligging en verkeerslawaai. 
Dat het veel achterstallig onderhoud had, was geen pro-
bleem, want ik had broers in de bouw die graag wilden 
helpen. De verhuizing was ook ingegeven door de Ziekte 
van Kahler, beenmergkanker, die zich in 1995 manifes-
teerde. Ik zie er misschien gezond uit voor iemand van 
82. Dat is niet vanzelf gekomen. Mijn leefwijze is enorm 
gewijzigd. Na de behandeling in de Daniël den Hoedkli-
niek ben ik overgeschakeld op een Moermandieet: geen 
vlees, geen zoet, geen zout. Dat dieet is inmiddels wat 
minder streng, maar ik hou eraan vast. Door die overwin-
ning op de ziekte sta ik anders in het leven. Niet minder 
actief, maar wel genietend van iedere dag.’

Terug naar het aardewerk

‘Zelfs toen ik in militaire dienst was, bleef ik in het week-
end als bijverdienste actief als plateelschilder, meestal 
voor AdJoKa. Ad en Jo Reparon – Karelse was uit het be-
drijf – zaten inmiddels in een groot pand aan de Zeug-
straat. Mijn broer Adrie was ook begonnen in het aar-
dewerk. Eerst maakte hij thuis vooral asbakjes. Daarna 
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Het pandje aan de Kuiperstraat 47, gekocht in 1985, 
heb ik ingericht als werkplaats. Er is een nieuwe kap op 
gekomen en ik heb muurankers aan laten brengen. Rio-
lering was er ook niet. Daar heb ik veel tegels gebakken 
met een tekst erop, serieproductie. Ik kocht het liefst 
partijen ‘tweede keus’, want na bewerking zat daar meer 
marge op. Voor de lange pijpen had ik een speciale oven 
nodig, een die meer breed dan hoog was. Dat was een 
unieke pottenbakkersoven, in hun vrije tijd gemaakt 
door bekenden bij Schieland Broere aan de Schielands 
Hoge Zeedijk. Tot pakweg 2010 heb ik daar aan de Kui-
perstraat gezeten.’

Slot 

‘Mag ik het tot slot even hebben over het ambacht van 
het pijpmaken? Ik ben weer een half jaar bezig, terwijl 

heb ik bewaard. De grootste order was van Opel-dealer 
De Jong, bijna 17.000 gulden. Het geld kreeg ik vlak voor 
ze failliet gingen.

Met het verdiende geld had ik pandjes gekocht in Gou-
da. Mijn broers Joop en Jan staken er bij de verbouwing 
ook geld in. Het waren er vier: in de P.C. Bothstraat, in 
de Graaf van Bloisstraat en twee op de Kuiperstraat. Die 
huisjes werden op een openbare veiling in zaal Kunstmin 
verkocht: eerst bij opbod en dan bij afslag; heel span-
nend altijd. Het ging om oude pandjes, waarvan de ei-
genaar de hypotheeklasten niet meer kon opbrengen. 
Tevoren van binnen bekijken was er meestal niet bij en 
een hypotheek afsluiten ook niet. Je moest durven gok-
ken en kunnen beschikken over handelsgeld. Dat heb ik 
van mijn vader geleerd. 

Bedrijfslogo www.goudschepijpenmakerij

Werkplaats Kuiperstraat 47 (foto: Gert Jan Jansen)

Door Kees Moerings gebakken tegel (foto: Nico J. Boerboom)
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ik al twee keer gestopt was en het gereedschap van de 
hand had gedaan. Ik zou zo graag willen dat het vak blijft 
bestaan. De Goudse pijp is een stukje erfgoed dat over 
de hele wereld bekend is. Misschien wel een miljard zijn 
er in Gouda gemaakt. Toeristen vragen er vaak naar, 
maar echte productie is er niet meer. Toen mijn broer 
Adrie overleed, werd er al geschreven dat het voorbij 
was, maar toen is Dick van Maanen nog een aantal ja-
ren actief geweest in De Waag. René en Eric Boot van de 
Drietand BV maken nog wel eens een 14cm-pijpje, maar 
de echte 50cm-pijp, zoals ik die in november heb aan-
geboden aan de nieuwe burgemeester, maakt niemand 
meer. Economisch gezien is dat te begrijpen. Je kunt 
met pijpmaken alleen geen boterham verdienen. Het kan 
misschien overleven als er een constructie komt waarin 
mensen het als hobby doen, die hun kosten vergoed krij-
gen en waarvoor de afzet geregeld wordt. Ik ben graag 
bereid al mijn kennis over te dragen aan liefhebbers. La-
ten we er niet te lang mee wachten: jullie kennen mijn 
leeftijd.’

De lange pijp (foto: Nico J. Boerboom)

Kees Moerings in zijn huidige werkplaats (foto: Nico J. Boerboom)
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lezingen 2020

2 maart Verhalen achter antieke objecten
 Peter Sluisman

28 maart Boekenbeurs en presentaties van  
 diverse cultuurhistorische organisaties
 Stadhuis op de Markt

15 april Oudewater in touw
 Algemene Ledenvergadering
 Averien Knol

5 mei Samen Eervol Overleefd
 Over 652 sterke vrouwen onder wie het 
 ‘pastoorke’ van het Agfacommando
 Hans Suijs

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

7 september Lezing i.s.m. Open Monumenten Dag

12 oktober Jacobus Blauw, Gouds patriot
 Tanja Wassenberg

23 november Industrieel erfgoed in Gouda
 Fred Pieters

Zie voor verder informatie de website en de Nieuwsbrief  
www.diegoude.nl

AgendaAuteurs

Paul Wennekes is zich na zijn pensionering gaan 
verdiepen in de geschiedenis van de Bloemendaal-
seweg en de wegtollen. Hij is medeauteur van het 
boek Bloemendalers aan de Cleywech.

Henry Hermsen is historicus en houdt zich vooral 
bezig met moderne politieke en sociale geschiede-
nis.

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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Tol aan de Bloemendaalsche Rijweg
Paul Wennekes

Centraal Vliegveld Gouda
Henry Hermsen

Gouwenaars in heftige polemiek rond ‘kleine Max’
Edu Douwes Dekker (1854-1930) als leraar op de Rijks hbs
Jean-Philippe van der Zwaluw

Gouwe Verhaal: Kees Moerings
Gert Jan Jansen
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tijdschrift van de historische vereniging die Goude


