
 

 

Koloniale wandeling Gouda: Van Houtman tot Vroman 
 

Verhalen 

 

 

Blekersingel 55-57: Boerenoorlog 

 

Boven de ramen van deze drie woonhuizen zijn de hoofden te zien van vier belangrijke 

Boeren leiders uit de Boerenoorlog (1899-1902): van links naar rechts: Martinus Steyn (1857-

1916) president van oranje Vrijstaat, Boeren generaal Christiaan de Wet (1854-1922), Paul 

Kruger (1825-1904) president van Transvaal en Petrus Joubert (1831-1900) de 

opperbevelhebber van het Boerenleger.  Met de ‘Boeren’ werden Nederlandse kolonisten in 

Zuid-Afrika bedoeld. Zij waren nazaten van Nederlanders die in 1651 aan Kaap de Goede 

Hoop, de zuidpunt van Afrika, een post hadden gesticht voor de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie. Die post groeide uit tot een florerende kolonie. Voor de Afrikaanse bevolking 

was de komst van de Nederlanders een ramp. Zij verloren hun land en in de kolonie was 

voor hen alleen een ondergeschikte plaats weggelegd. In 1795 veroverden de Britten Kaap 

de Goede Hoop. Een deel van de Nederlandse kolonisten wilde niets weten van het Britse 

regime. Zij trokken in de jaren 1830 naar het noorden. Opnieuw waren de Afrikanen het kind 

van de rekening. Zij verloren hun leefgebied aan de Boeren. Die riepen in hun nieuwe 

gebieden twee onafhankelijke ‘boerenrepublieken’ uit: Oranje Vrijstaat en Transvaal. Toen 

daar veertig jaar later goud en diamant werd gevonden wilden de Britten deze staten 

annexeren. Een eerste poging in 1881 mislukte. In 1899 trokken de Britten weer over de 

grenzen en was de Boerenoorlog (1899-1902) een feit. Nederland stond massaal achter de 

Boeren in deze oorlog. Dat paste in het felle nationalisme dat toen in Nederland bloeide. 

Ideeën over een Nederlandse stam met vertakkingen tot in Zuid-Afrika bloeiden op. Ook 

Gouda was in de ban van de Boerenoorlog. Dat blijkt wel uit deze 

gevelversiering. Opdrachtgever was de directeur van de Goudse kledingblekerij en wasserij 

Het Wapen van Amsterdam. Hij liet hier rond 1900 een nieuwe blekerij met deze drie 

woonhuizen bouwen. De gevelstenen zijn ontworpen door de Goudse modelleur C.P. 

Clemens. 

 

 

Leo Vroman (1915-2014) 

 

Leo Vroman is geboren en getogen in Gouda, studeerde biologie in Utrecht totdat in mei 

1940 Nazi-Duitsland Nederland binnenviel. Vroman, van joodse komaf, vluchtte op 14 mei 

met een zeilboot naar Engeland. Via Kaapstad bereikte hij in augustus 1940 Nederlands-

Indië, het huidige Indonesië. Vromans verloofde, Tineke Sanders, was in deze Nederlandse 

kolonie geboren. Haar vader, die inspecteur van het 'inlands onderwijs'  was geweest, ving 



 

hem op in de hoofdstad Batavia (tegenwoordig Jakarta). Vroman had net zijn studie 

afgerond toen Japan in december 1941 de aanval op Nederlands-Indië inzette. Hij werd 

gemobiliseerd en gelegerd aan de kust bij Batavia.  Zonder dat hij een schot had gelost 

capituleerde het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger al een week na de Japanse invasie op 

Java.  Vroman werd als krijgsgevangene geïnterneerd in verschillende kampen op Java. Eind 

1943 werd hij verscheept naar Japan. Daar werkte hij als dwangarbeider onder zeer slechte 

omstandigheden. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Direct werd Vroman opgeroepen 

om weer in Nederlands-Indië te vechten. Ditmaal tegen de Indonesische nationalisten, die 

op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid van Indonesië hadden uitgeroepen. Vroman 

voelde hier niets voor. Hij wist zich te laten afkeuren en vertrok via Amerika naar Nederland. 

Eenmaal in Amerika besloot hij daar te blijven. Zijn geliefde Tineke, die de oorlog in 

Nederland had doorstaan, kwam naar hem toe. Het echtpaar werd in 1952 Amerikaans 

staatsburger. Leo Vroman maakte carrière als wetenschapper, maar bovenal was hij dichter. 

Al in 1964 kreeg hij Nederlands hoogste literaire onderscheiding, de P.C. Hooft-prijs, voor 

zijn gedichten. Ook zijn ervaringen in de kolonie verwerkte hij in poëzie. Maar het bekendst 

is hij door de wijze waarop hij zijn oorlogservaringen verwoordde: ‘Kom vanavond met 

verhalen/hoe de oorlog is verdwenen/en herhaal ze honderd malen/alle malen zal ik 

wenen’.  

 

 

Lange Tiendweg 66: Nederlandse Zuid-Afrika Vereniging 

 

Tijdens de Boerenoorlog (1899-1902) tussen de Engelsen en 'Boeren' in Zuid-Afrika koos 

Nederland massaal partij voor de Boeren. Dat waren afstammelingen van Nederlandse 

kolonisten in Zuid-Afrika. De eerste Nederlandse kolonisten waren in dienst geweest van de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie en hadden zich rond 1650 genesteld aan Kaap de 

Goede Hoop. Vandaaruit hadden de Boeren een steeds groter landbouwgebied veroverd op 

de Afrikaanse bevolking. Eind 19e eeuw botsten de Boeren met andere kolonisatoren in 

Zuid-Afrika: de Britten. Nederland koos massaal partij voor de Boeren bij deze botsingen. 

Belangrijke aanjager voor het pro-Boeren sentiment was de Nederlandse Zuid-Afrika 

Vereniging, opgericht in 1881. De Goudse afdeling van deze vereniging was gevestigd aan de 

Lange Tiendweg 66. Zij organiseerde onder meer inzamelingsacties. Ook de Goudsche 

Courant was fel anti-Brits en zelfs vanaf de kansel kozen dominees partij voor de Boeren. 

 

 

Standbeeld Erasmus 

 

Verwekt in Gouda, geboren in Rotterdam, is waarschijnlijk kort samengevat de 

ontstaansgeschiedenis van de belangrijke humanistische denker Desideridus Erasmus 

(1469?-1536). Erasmus is de onwettige zoon van een Goudse priester en zijn huishoudster. 

Hij is naar eigen zeggen geboren in Rotterdam, bezocht in Gouda de parochieschool van de 



 

Sint-Janskerk en kreeg zijn priesteropleiding in het klooster Emmaus in Stein, dichtbij Gouda. 

Erasmus zelf heeft niets van doen met de Nederlandse koloniën, maar dit borstbeeld des te 

meer. Het werd in 1954 gemaakt door de Nederlandse beeldhouwer Hildo Krop. Het was 

bedoeld voor het Nederlands Cultureel Centrum te Jakarta, het latere Erasmushuis. De 

verhoudingen tussen Nederland en het net onafhankelijke Indonesië verslechterden in de 

jaren 1950 echter snel. Het beeld van Krop was niet meer welkom en belandde in het depot 

van het Rijksmuseum. Eind jaren 1960 werd het beeld verscheept naar Suriname, toen nog 

een onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk. Daar kreeg het beeld een plaats in het 

Cultureel Centrum Suriname aan de Gravenstraat in Paramaribo. Na enkele jaren werd het 

beeld echter uit de tuin gestolen. Vervolgens prijkte het als witgekalkte vogelverschrikker in 

de rijstvelden bij Paramaribo. Daar ontdekte de vroegere directeur van het Gouds Museum 

het beeld. Hij zorgde ervoor dat het naar Gouda werd verscheept. Na al zijn omzwervingen is 

Erasmus weer terug op zijn thuisbasis.  

 

 

Museum Gouda  

 

In de Schatkamer van Museum Gouda zijn wapenborden te zien van de familie Jongkint 

(hierover later meer) en van Bruno van der Does (1715-1791). Van der Does was een 

gewichtig man in Gouda en maakte namens de stad van 1759 tot 1762 en van 1775 tot 1781 

deel uit van het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), een lucratieve 

post. Maar het mooiste 'koloniale' object is het foedraal van ivoor en mica voor een aantal 

Goudse pijpen. Het foedraal is gemaakt in ongeveer 1680 aan de zuidoostkust van India 

(Koromandelkust). De Verenigde Oost-Indische Compagnie had aan deze kust een aantal 

handelsposten. Negapatnam, eerst een Portugese handelspost maar veroverd door de 

Nederlanders, was daarvan de belangrijkste. Welke Nederlandse VOC-koopman deze 

kostbare foedraal  heeft laten maken voor zijn kwetsbare Goudse kleipijpen is niet bekend. 

 

 

Sint-Janskerk 

 

In de kerk zijn enkele koloniale details te vinden. Onder glasraam 27 is het grafbord te 

vinden van Dirck Quirijnsz Verveen (†1658). Verveen was geboren in Gouda en maakte 

carrière bij de Nederlandse marine. Hij diende in 1647 als kapitein onder admiraal Witte de 

With, die met een oorlogsvloot van twaalf schepen naar Brazilië was gestuurd. Daar had de 

West-Indische Compagnie vanaf 1629 een flink gebied rond Recife veroverd op de 

Portugezen. De West-Indische Compagnie aasde erop de lucratieve suikerplantages van de 

Portugezen over te nemen. Dat lukte aanvankelijk onder Johan Maurits van Nassau, ‘de 

Braziliaan’ (1637-1644). Maar vanaf 1642 gingen de Portugezen met succes in de 

tegenaanval. De vloot van Witte de With kon het tij niet keren. Bovendien keerde de 

bemanning zich tegen zijn harde bewind. Op zijn steeds gammeler wordende schepen, zeilde 



 

Witte de With – en met hem Verveen - in 1649 onverrichterzake terug naar Nederland. 

Verveen stierf in Kopenhagen aan een verwonding opgelopen tijdens een zeeslag in De Sont 

in 1658. 

 

Aan het front van het Moreau-orgel is het wapen aangebracht van burgemeester Theodore 

Jongkint (1676-1743). Deze textielhandelaar was ook 26 jaar bewindvoerder van de West-

Indische Compagnie. Deze handelsonderneming legde zich toe op de handel met Afrika en 

Noord- en Zuid-Amerika, en in het bijzonder met de Nederlandse kolonies Curaçao, Sint-

Eustatius en Suriname. Zij is tegenwoordig berucht omdat zij een belangrijk aandeel had in 

de slavenhandel tussen Afrika en Zuid-Amerika.  

 

 

Wijdstraat 20 tabakshandel Van Vreumingen 

 

In 1836 werd hier een tabakshandel gevestigd met boven de winkel een sigarenfabriek. Na 

1850 kwamen er meer sigarenfabrieken in Gouda, hoewel het nooit zo’n bloeiende 

bedrijfstak werd als in Culemborg (zie de koloniale wandeling Culemborg). De opkomst van 

de sigarenfabrieken is onlosmakelijk verbonden met de kolonie Nederlands-Indië. Daar 

werden in de 19e eeuw steeds meer tabaksplantages aangelegd. Beroemd is nog steeds de 

Deli-tabak, die door contractarbeiders onder erbarmelijke omstandigheden werd verbouwd 

(zie koloniale wandeling Santpoort). De tabak werd onder andere verhandeld in Amsterdam 

en vond zo zijn weg naar de Tabak- en Sigarenfabriek De Koophandel van de familie Van 

Vreumingen in Gouda. 

 

 

Stadhuis 

 

In de burgemeesterskamer is een gebrandschilderd glas te zien ter nagedachtenis van 

Cornelis en Frederick de Houtman (glazenier H.J.M. Basart). Helaas is hier is het verkeerde 

familiewapen vereeuwigd. Frederick de Houtman voerde als wapen een pauw.  

 

 

Theodore Jongkint (1676-1743)  

 

Het huis aan de Turfmarkt 116 was ooit het woonhuis van Theodore Jongkint wiens wapen 

we ook al tegenkwamen in het Museum Gouda en aan het front van het orgel in de Sint-

Janskerk. Jongkint behoorde tot de elite van Gouda. Tussen 1721 en 1743 was hij 14 jaar 

burgemeester èn hij was maar liefst 26 jaar namens Gouda een van de bestuurders van de 

West-Indische Compagnie (WIC). De WIC (1621-1792) was een grote onderneming die 

handel dreef op Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Dat Jongkint zich met het bestuur van de 

WIC bemoeide was geen toeval. Hij was namelijk textielhandelaar, handelde onder andere 



 

op Suriname, terwijl de WIC een belangrijke stem had in het bestuur van Suriname. 

Suriname was sinds de 17e eeuw een zogeheten plantagekolonie. Dat wil zeggen dat 

Europese kolonisten er plantages aanlegden waar ze landbouwproducten teelden voor de 

Europese markt, zoals koffie, suiker en katoen. Het werk op die plantages werd uitgevoerd 

door duizenden Afrikanen die als slaven naar Suriname werden getransporteerd. Ook in de 

Nederlandse slavenhandel speelde de WIC een hoofdrol. De meeste plantagehouders, 

handelaren en bestuurders van de WIC hadden geen enkel bezwaar tegen slavernij. Evenmin 

hadden zij problemen met de erbarmelijke omstandigheden waaronder de slaven moesten 

leven en werken. Uit niets blijkt dat Jongkint een uitzondering was. Ook voor hem stond 

waarschijnlijk zijn eigen winstgevende onderneming voorop.  

 

 

Monument gebroeders De Houtman 

 

De broers Cornelis (ca. 1565-1599) en Frederick (1571-1627) de Houtman werden geboren in 

Gouda. Hun moeder was Agniesje Frederiksdr. en hun vader Pieter Cornelis de Houtman, 

bierbrouwer, lid van het Goudse stadsbestuur en kapitein van de plaatselijke schutterij. De 

toekomst van de broers lag echter niet in Gouda. Hun oom, de ook in Gouda geboren Reinier 

Pauw, was in 1594 een van de oprichters van de Compagnie van Verre. Dat was een groep 

Amsterdamse ondernemers die gezamenlijk een vloot naar Oost-Indië wilde sturen om daar 

specerijen op te kopen. Tot dan toe monopoliseerden Spanje en Portugal de lucratieve 

specerijenhandel en hielden de route naar Azië geheim. In april 1595 vertrokken vier flink 

bewapende schepen naar Oost-Indië, met aan boord Cornelis de Houtman als 

expeditieleider en zijn broer Frederick als ‘volontair’ (stagiair). Eind juni 1596 arriveerden de 

Nederlanders op Bantam, West-Java. De onderhandelingen tussen de onbehouwen Cornelis 

de Houtman en de sultan over peperleveranties mislukten. De sultan liet De Houtman 

gevangen zetten en liet hem pas vrij na betaling van een losgeld. Ook de verdere reis leverde 

de ontactische De Houtman geen specerijen maar louter conflicten op met lokale heersers. 

Drie schepen keerden in 1897 in Amsterdam terug; twee-derde van de bemanning was 

inmiddels gestorven, vooral door scheurbuik. Cornelis de Houtman sneuvelde op zijn tweede 

reis in 1599 toen de sultan van Atjeh, Noord-Sumatra, zijn schepen aanviel. Zijn broer zat 

twee jaar krijgsgevangen in Atjeh, schreef hierover een boek en vervaardigde het eerste 

woordenboek Maleis-Nederlands (1603). Na terugkeer trad Frederick de Houtman in dienst 

van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een organisatie waarin alle Nederlandse 

ondernemingen samengingen die op Azië wilden handelen. Frederick maakte carrière en was 

de eerste gouverneur van Ambon (1605-1611), het centrum van de specerijenhandel. 

 

In 1876 nam de Goudse dominee J.N. Scheltema, die zich in de geschiedenis van de 

gebroeders De Houtman had verdiept, het initiatief om een monument voor hen op te 

richten. De Goudse notabelen steunden dit plan van harte. Trots op het koloniale verleden 

paste naadloos bij het na 1870 groeiende nationalisme. Toch was er ook wel degelijk kritiek 



 

van zogeheten 'Multatulianen', vroege critici van het Nederlandse kolonialisme, onder wie 

de beroemde schrijver Multatuli.  Maar de voorstanders wonnen het pleit. Op 1 juli 1880 

werd, in het bijzijn van de minister van Koloniën, dit monument onthuld.   

 

 

Krugerlaan 87 

 

Dit is het huis waarin de dichter Leo Vroman (1915-2014) opgroeide. Zijn middelbare 

schoolopleiding kreeg hij in Gouda aan de Rijks-HBS. De voortzetting van deze school kreeg 

in 2002 zijn naam: de Goudse Scholengemeenschap. Leo Vroman. Vroman is ereburger van 

Gouda. 
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