
 

 

 

Nieuwsbrief nr. 74, maart-april 2015 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Lezing woensdag 15 april door Peter Fokkens 
De Museumhaven ligt er al eeuwen 

Al vanaf de vroegste 
geschiedenis van de stad 
Gouda staat de flessenhals 
van de Havensluis, die 
Gouwe en IJssel van 
elkaar scheidt, als enige 
doorvaart tussen de 
noordelijke en zuidelijke 
Nederlanden ter discussie. 
En al sinds het begin 
liggen er schepen in 
andere watertjes dan de 
haven, waaronder de 
Turfsingel en de zwaaikom 
aan het eind, het 
Mallegat, te wachten op 
betere tijden. 
De Museumhaven borduurt 
dus voort op een 

eeuwenlange historie. Daarover vertelt Peter Fokkens, voorzitter van de Museumhaven, zijn verhaal 
op 15 april. Hij gaat in op de achtergrond van de Goudse doorvaart en de gevolgen daarvan voor de 
binnen- en buitenvaart, en verweeft die met het ontstaan van de huidige Museumhaven en de wijze 
waarop die zich in het Goudse stadsbeeld voegt. Daarbij wordt de Museumhaven als belangrijke 
schakel in de herwaardering van het Goudse IJsselfront niet vergeten. 

 
Coach, zeiler en schrijver Peter Fokkens (1954) legde zich gedurende zijn carrière als docent, 
therapeut en manager meer en meer toe op communicatie en leiderschap. Hij werkte professioneel 
op grote (zee)zeilschepen en beschouwt zijn jaren als kapitein en gastheer als een betere leer- en 
levensschool dan zijn opleiding voor hoger management. Zijn levensmotto: Alles Stroomt. 

 

 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis. 
Na de pauze volgt –rond 21.30 uur- voor de leden van de Historische Vereniging die Goude de 
Jaarvergadering. Zie hiervoor het hoofdstuk Verenigingszaken. 



2 
Nieuwsbrief Historische Vereniging die Goude nr. 74 (maart-april 2015) 

 

H&M Gouda: rubriek historie en monumenten 

Erasmusjaar 2016 ingeluid. 
Het jaar 2016 is Erasmusjaar. Ruim tevoren is met de voorbereidingen gestart. Een van de 
hoogtepunten zal de onthulling zijn van het Erasmusraam in de Sint-Janskerk. Tom Hage, voorzitter 
van de stichting Goudse Sint-Jan, en Gerard de Kleijn, directeur van Museum Gouda hebben samen 
gekozen voor Marc Mulders als kunstenaar en glazenier. Het gaat om een werk van 7.5 meter hoog 
en 4.5 meter breed. Van Mulders is onder meer het gebrandschilderde herdenkingsraam in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam gerealiseerd ter gelegenheid van het Zilveren regeringsjubileum van 
Koningin Beatrix; tien jaar geleden. Zie www.museumgouda.nl. 

 

Oudewater 750 jaar 

Tot en met september 2015 viert Oudewater feest! De stad Oudewater bestaat 750 jaar. Er is een 
speciale website waar alle informatie op staat over het feestjaar, de organisatie en de 
voorbereidingen. Zie www.oudewater750jaar.nl. 

 

Bezoek aan Mallemolen neemt toe 

In 2010 is de Mallemolen aan de Eerste Moordrechtse Tiendeweg in Gouda na restauratie weer in 
gebruik genomen en opengesteld voor bezoek. De aantallen bezoekers nemen gestaag toe. In 2014 
waren het er bijna 1400. De gerestaureerde poldermolen heeft ook een 'calamiteitenfunctie'. Dit 
betekent dat hij wordt ingezet bij wateroverlast, zoals na hevige regenval. De molen is elke 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek. Zie www.goudsemolens.nl. 

 

Waterstad Festival 2015 
De Stichting Gouda Waterstad heeft half februari het voorlopige programma van het Waterstad 
Festival 2015 bekend gemaakt. De opening is op vrijdagavond 19 juni aan de Oost- en Westhaven. 

Het festival duurt tot zondag 21 juni vroeg in de avond. Aangekondigd zijn o.a. de volgende 
activiteiten met een historisch karakter: 

 Bezoek van de honderd jaar oude Paviljoentjalk Zeldenrust uit Krimpen aan de Lek. 

 Eigenaren/schippers van de museale schepen in de Museumhaven laten zien hoe hun schepen 
transformeerden van Ruim naar Ruimte (om te wonen). 

 Waterwandelingen, waarop kleine polders en dijkjes ontdekt kunnen worden en de belangrijke 
rol van de sluizen, gemalen en dijken voor Gouda wordt ervaren. 

Zie www.goudawaterstad.nl. 
 

50 jaar Marokkanen in Gouda  
De Stichting Boughaz wil speciale aandacht 
besteden aan het feit dat 50 jaar geleden de 
eerste Marokkanen naar Gouda kwamen om 
hier te gaan werken. Kennis maken met de 
Marokkaanse geschiedenis in Gouda en 

omgeving is het doel van de stichting. De naam ‘Boughaz’ betekent ‘Oversteek’, het symbool voor 
de reis van Noord-Afrika naar Europa. Dit najaar organiseert de stichting in samenwerking met het 
Streekarchief Midden-Holland en Museum Gouda een tentoonstelling, waarin ‘De vrouw als heldin 
van de emigratie’ centraal staat. Zie www.boughaz.nl. 

 

Nieuwe druk van Stadswandeling ‘De Goudse Pijp’ 
De Stichting de Goudse Pijp heeft in samenwerking met de gemeente Gouda een nieuwe druk 
uitgebracht van een stadswandeling die de rijke Goudse pijpenindustrie in beeld wil brengen. 
Initiatiefnemer Patrick Vermeulen heeft voor 26 locaties in de stad een korte toelichting 
geschreven, die in de folder aaneen geregen worden tot een route van 1 tot 1,5 uur. Met trots 
wordt vermeld dat het ambacht van het Goudse kleipijpen maken inmiddels is erkend als 
immaterieel erfgoed. De folder is o.a. verkrijgbaar bij de VVV Gouda. Zie verder 
www.goudsepijp.nl. 

 

Lezingendag van Livius Gouda 

Livius Gouda heeft de schrijver Jona Lendering uitgenodigd om op zaterdag 16 mei lezingen te 
houden over zijn boek ‘Israël verdeeld, hoe uit een klein koninkrijk twee wereldgodsdiensten 
ontstonden’. Aanmelding www.livius.nl. Informatie: 06-51951712. 

http://www.museumgouda.nl/
http://www.oudewater750jaar.nl/
http://www.goudsemolens.nl/
http://www.goudawaterstad.nl/
http://www.boughaz.nl/
http://www.goudsepijp.nl/
http://www.livius.nl/
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20 Stolpersteine erbij in Gouda 
Het waren eind februari drukke weken voor Gunter 
Demnig. Van 16 tot 27 februari knielde hij elke dag 
op meerdere adressen in Nederland om 
Stolpersteine te plaatsen. Ze willen voorkomen dat 
we onze Joodse plaatsgenoten vergeten die vanaf 
de betreffende adressen zijn afgevoerd en die 
uiteindelijk door de nazi’s vermoord werden. Deze 
keer reisde Gunter Demnig met name door Zuid- 
Holland, waar niet alleen de grote steden werden 
aangedaan, maar ook plaatsen als Sommelsdijk, 
Middelharnis en Ameide. Zijn Nederlandse tour 
werd afgesloten in Hilversum, Purmerend en 
Amsterdam. In totaal ging het om zo’n 200 nieuwe 
Stolpersteine. Maar zijn ‘Kunstprojekt für Europa’ 
gaat verder, want voor de zomer wil hij –behalve 
in vele Duitse steden- nog in België, Italië, Polen 
en Noorwegen zijn. 
Op vrijdag 20 februari was Gouda aan de beurt. 
Soesja Citroen en de Stichting Metaheerhuis 
hadden een ingetogen programma langs vijf 
adressen uitgezet, dat de belangstellenden, 
ondanks een kille regen, wist te raken. Na Achter 
de Vismarkt 72, Crabethstraat 51, Blekerssingel 29 
en Sophiastraat 37 was de afsluiting op de stoep van Krugerlaan 68, waar maar liefst 10 leden van 
de familie Weijl zijn weggehaald om niet meer terug te keren. Simon Weijl was banketbakker op de 
Hoogstraat in Rotterdam, die na het bombardement zijn zaak weer wilde opbouwen in Gouda. Hij 
adverteerde met ‘heerlijk gebak en caramels’. Soesja Citroen gaf het woord aan Simon Vorst, 
kleinzoon van Simon Weijl en Elisabeth Weijl-Pierrot, zoon van dochter Sellie die de oorlog 
overleefde. Het verhaal over zijn jeugd en familie ging over in een boodschap van hoop, die ook de 
aanwezige leerlingen van groep 8 van de Jan van Nassauschool erg aansprak. Indruk maakte ook zijn 
impressie van een gesprek in een supermarkt, waar iemand die zijn hele familie had verloren in de 
oorlog, aangaf niet meer in God te kunnen geloven. “Ze hadden geen vlieg kwaad gedaan”, zei hij. 

Juist die uitspraak bood het aanknopingspunt om de man aan het denken te zetten. “Als ze wel een 
vlieg kwaad 
hadden gedaan, 
was het dan 
gerechtvaardigd?” 
Nadat Gunter de 
10 steentjes had 
aangebracht werd 
‘kaddish gezegd’ 
door Karel 
Jongeling. Toen 
Soesja Citroen 
even werd 
weggeroepen voor 
een live interview 
op Radio2 gaf 
Simon Vorst een 
uitleg van de 
betekenis van de 
voorspraak voor 
deze 10 mensen 
zonder graf, 

uitgesproken in het Aramees. Tenslotte kon Soesja een dankwoord uitspreken en deze Goudse sessie 
van Gunter Demnig met een gerust hart afsluiten. Op naar de volgende, want er moeten er nog 129 
(van de 327) gelegd worden, waarvan de helft bekostigd is. 
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Henny Verhoef en de graven van Blois 
Op 2 maart 2015 hield Henny Verhoef voor de leden 
van die Goude een lezing over de graven van Blois. 
Voor honderdendertig mensen onder wie ook veel 
belangstellenden van buiten de vereniging, gaf de 
heer Verhoef een kijkje in het grafelijk leven van 
Jan van Blois. 
Verhoef begon zijn lezing met de uitleg dat zijn 
onderzoek was gebaseerd op de jaarrekeningen van 
de graven van Blois. De rekeningen bevinden zich in 
het Nationaal Archief. Een onderzoek waar hij al 
dertig jaar mee bezig is. Zijn transcriptie van de 
bronnen kunt u vinden op www.hogenda.nl. 
De jaarrekeningen geven vooral een beeld van al 
hetgeen zich in de veertiende eeuw op een kasteel 
afspeelde. Jan van Blois, heer van Schoonhoven, 
was een belangrijk man. Hij had gebieden in leen 

van de graaf van Holland. Een territorium dat zich uitstrekte van Zeeland tot Texel. Het leven van 
Jan speelde zich voornamelijk af op het kasteel van Schoonhoven. 
Uit de rekeningen krijgt men een goed beeld van de kosten die je als heer moest maken voor je 
kasteel en van de kosten om je stand op te houden. Ofschoon de tijd van de kruistochten naar het 
Nabije Oosten al voorbij was, was het daarna niet ongewoon om naar oost-Pruisen te reizen en mee 
te helpen bij de kerstening. In Koningsbergen, in het paleis van de Duitse Orde, werd Jan van Blois 
tot ridder geslagen. Voor die reis had Jan geen geld genoeg en was hij gedwongen geld te lenen van 
de Lombarden. Deze rijke Italianen die zich in Brugge gevestigd hadden, fungeerden daar als 
bankiers voor armlastige steden en edelen. Dat de rente wel 40% kon bedragen, moest men maar op 
de koop toe nemen. 

In Gouda liet Jan van Blois zich in geval van ziekte bijstaan door Meester Willem Sonderdanc. Deze 
‘cyrurgijn’ was een bekend geneesheer en Jan riep regelmatig zijn hulp in. Gouda behoorde tot het 
rentmeesterschap van de heren van Blois. De stad overtrof in de loop van de tijd Schoonhoven in 
inkomsten en bedrijvigheid. Met name de tol die men in Gouda hief voor de doorvoer van producten 
o.a. naar Amsterdam en het oosten was een belangrijke inkomstenbron voor de rentmeester. Ook 
turfwinning en bosbouw (het Broekbos ten hoogte van het huidige Westergouwe) rond Gouda 
behoorden tot die inkomstenbronnen. 
In de rekeningen heeft Verhoef ook de reglementen voor het brouwen van bier teruggevonden. De 
zesentwintig Goudse bierbrouwers stonden onder streng toezicht om de kwaliteit van het bier hoog 
te houden. Met deze kijkjes in een deel van de Goudse geschiedenis legde de spreker een link 
tussen de geschiedenis van deze twee zo belangrijke Hollandse steden, Schoonhoven en Gouda. 

Al met al een bijzondere lezing die een beeld gaf van de rijke inhoud van de bron, de 
jaarrekeningen van de graven van Blois. 

 

‘In Onderzoek’ 

De Nieuwsbrief van die Goude wil signaleren welke onderwerpen er ‘in onderzoek’ zijn, gericht op 
publicatie in een boek of tijdschrift, of als basis voor een lezing, presentatie of website. Daarbij 
gaat het om de thema’s die de Historische Vereniging die Goude in zijn doelstelling heeft staan: 
Erfgoed en historie van de stad Gouda. Aanleiding was een toevallig contact tussen Bianca van den 
Berg en Gert Jan Jansen, die erachter kwamen dat de studies waarmee zij bezig waren op één punt 
een duidelijk raakvlak hadden. Dat leidde over en weer tot het uitwisselen van gegevens en van 
suggesties. De eerste vermeldingen: 

 

1. De architect C.P.W. Dessing/Bianca van den Berg 
In de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw is binnen Gouda 
een aantal belangrijke architecten werkzaam geweest. Daarbij gaat het o.a. om H.J. Nederhorst, D. 
Stuurman en C.P.W. Dessing en zijn zoon Jac.P. Dessing In het kader van een artikel in de Tidinge is 
Bianca begonnen met een inventariserend onderzoek naar de werken van C.P.W. Dessing. Over 
Jac.P. Dessing wil zij in de toekomst ook een artikel schrijven. Informatie over de werken van deze 
architecten is van harte welkom. 

http://www.hogenda.nl/
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2. De geschiedenis van het pand Hoge Gouwe 31. Van Weeshuis tot Woonhuis/Gert Jan Jansen 

De meeste Gouwenaars kennen dit pand met zijn 
karakteristieke neo-renaissancegevel, iets terugtredend van de 
gevelwand. Veel katholieke inwoners zaten er op de 
Mariakleuterschool. Gert Jan Jansen werkte er van 1980 tot 
1995 als secretaris van het Intergemeentelijk 
samenwerkingsorgaan Midden-Holland. Hij legt eigendom en 
gebruik vast vanaf de bouwplannen rond 1890 tot heden. 

Aanvankelijk was het niet zeker of het pand een ontwerp is van 
C.P.W. Dessing. Die vraag is inmiddels –althans wat betreft het 
voorstuk- positief beantwoord. 

 

3. Joods Gouda II/Tom Verwaijen 
Tom Verwaijen is bezig met het vervolg op ‘Joods Gouda’, dat vanaf 1737 tot omstreeks 1850 de 
geschiedenis beschrijft van het Joodse leven en van Joodse families in Gouda. Het boek kwam begin 
2013 uit. Speciale aandacht werd besteed aan de grote Joodse families Sanders en Cats. In het 
nieuwe boek komt de periode van 1850 tot heden aan de orde en daarmee dus ook de vervolging en 
moord in de Tweede Wereldoorlog. Tom Verwaijen meldt dat het boek zeker niet dit jaar 
beschikbaar zal zijn. 

 
4. Geschiedenis van de Goudse politie en de veiligheid in de stad van 1813 tot heden/Ronald 
van der Wal 

Na jarenlang onderzoek in diverse archieven nadert deze studie zijn einde. Het onderzoek richt zich 
in het bijzonder op de geschiedenis van de Goudse politie, haar dagelijks werk en de sociale 
problematiek die in een stad als Gouda speelde. Deze studie geeft weer hoe de stad in de loop van 
de afgelopen twee eeuwen veranderde. Armoede, uitgaan en sociale tegenstellingen komen 
uitgebreid naar voren. Publicatie wordt begin 2015 verwacht. 
Momenteel richt de onderzoeker zich op de naoorlogse periode. Wie bijzondere verhalen, 
ervaringen over de Goudse politie of de veiligheidsproblematiek in de stad heeft en deze wil delen 
met de onderzoeker kan dit doen via email: rvdwal55@kpnmail.nl 

 

3a. Bombardementen op Gouda tijdens de Tweede Wereldoorlog/Erik Kooistra 
3b. De eenzame motorrijder/Erik Kooistra 

Erik Kooistra is regelmatig te vinden in de studiezaal van 
het streekarchief om gegevens vast te leggen van alle 
bombardementen die de stad Gouda tijdens de oorlog 
heeft moeten doorstaan. Zijn studie richt zich enerzijds 
op een publicatie, maar is anderzijds ook bedoeld voor de 
nieuwe Goudologie cursus ‘Gouda in de Tweede 
Wereldoorlog’ die het Historisch Platform Gouda in 
november wil organiseren. 

 
Parallel aan dit onderzoek naar de bombardementen 
werkt Erik aan het onderwerp ‘De eenzame motorrijder’. 
Op de dag dat Gouda bevrijd werd heeft een Canadese 
motorrijder alleen kris kras rondgereden in de stad. Dat is 
een bekend gegeven, maar Erik is in het verhaal gedoken 
en wil de details boven water krijgen. 

 
 
 
 
 
 

De eenzame motorrijder (collectie SAMH) 

mailto:rvdwal55@kpnmail.nl
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Jan Willem Klein over boekdrukkunst Gouda 
Op 15 februari jl. -bij de opening voor 
genodigden van de tentoonstelling 
‘Uitgelezen’ in Museum Gouda- kwam het 
boekje uit dat Jan Willem Klein schreef 
over ‘De vroege boekdrukkunst in Gouda’. 
Over de tentoonstelling is al geschreven in 
Nieuwsbrief nr. 72. De tweede titel is 
‘Vernieuwing & Verrassing’. Het is een 
gemakkelijk leesbaar werk geworden, 
waarin twee verwante onderwerpen 
worden behandeld. Het eerste deel gaat 
over de boekdrukkunst in het algemeen. 
Heel nuchter worden mythes of 
misvattingen doorgeprikt. We hebben het 
altijd verheven over ‘de uitvinding van de 
boekdrukkunst’, terwijl het –in de tijd dat 
alle letters met de hand geschreven 
worden- gaat om een proces van 
bedrijfsvoering dat door een toegenomen 
vraag naar boeken toe is aan versnelling, 
schaalvergroting en efficiencyverbetering. 
Daar horen innovaties bij (zoals 
kamliniëring, prikking en blokboeken) die 
het uiteindelijk moeten afleggen tegen het 
drukken met losse letters en oliehoudende 
inkt. Boeiend wordt uitgelegd welke 
ontwikkelingen de keuze van een 
lettertype kunnen beïnvloeden. Of dat het 
de gewoonte was om een boek in casco- 
uitvoering op de markt te brengen, die de 
klant naar eigen wens kon laten aanvullen. 
Is dit de verrassing? 

Dan komt ‘onze’ Geraert Leeu op het 
toneel, het tweede onderwerp. Dat is de 
vernieuwer volgens Jan Willem, zowel qua 
technische uitvoering als qua inhoud. Er 
zijn boeken van ‘voor Leeu’ en van ‘na 
Leeu’. Hij introduceerde de titelpagina in 
het boek, hij ging boeken produceren in de 

volkstaal. Ook niet religieus werk kwam in zijn fonds. In 1477 bracht hij met ‘Die historie vanden 
grooten Coninck Alexander’ de eerste Nederlandse roman uit. Een ander nouveauté was het 
plaatsen van illustraties (houtsneden) in de tekst. Jan Willem Klein bouwt ook het beeld op van de 
internationale zakenman die Leeu werd door zijn contacten in Engeland, Vlaanderen en Venetië. Je 
kunt hem zien als de ‘eerste Blokker’ van ons land, met filialen in Haarlem en Deventer. Toen hij 
gekozen had voor Antwerpen als hoofdvestiging, bleef er een filiaal in Gouda, dat werd gerund door 
de Collatiebroeders. De late middeleeuwen komen zo opeens een stuk dichterbij, zeker ook na het 
meermaals benadrukken dat de alfabetiseringsgraad in de Nederlanden relatief hoog was. Geraert 
Leeu had nog veel meer furore kunnen maken in Europa, als hij niet in 1492 ‘een steeksken in het 
hoofd’ had gekregen bij een ruzie met een lettersnijder. De gebruikte els was van goede kwaliteit. 
Dat kun je niet zeggen van de lijm die anno 2015 werd gebruikt voor het hechten van de 8 katernen 
aan het omslag. Het gelezen exemplaar, gekocht bij Verkaaik, lag zo uit de band. Het leesgenot was 
er niet minder om. 

 
Jan Willem Klein, De vroege boekdrukkunst in Gouda, uitgave van Museum Gouda en Streekarchief 
Midden-Holland,64 pagina’s, ISBN 978-90-823383-0-0, 2015, prijs € 5, te koop in de boekhandel. 
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Rubriek Vragen over Gouda 
Reactie op vraag 5: Welk schilderij hing er in ‘Het Vat van 1000 Kan’? 
Deze vraag werd gesteld in Nieuwsbrief nr. 73. Het is Sjaak de Keijzer, een van de vragenstellers, 
die ook de weg naar het antwoord heeft gevonden. Tijdens de voorbereiding van de 
Waterconferentie kwam hij in gesprek met Jan Hogenelst, de voorzitter van sociëteit Concordia. 
Toen Sjaak gewag maakt van de speurtocht naar het schilderij, riep Jan: “Dat hangt boven in de 
sociëteitszaal!”. En jawel, na een kleine klimpartij werd het schilderij uit het café 
‘teruggevonden’. Het is een werk van pakweg twee-en-half bij anderhalve meter, waarop enkele 
vrolijke drinkebroers staan afgebeeld, zittend aan een tafel en moreel ondersteund door een 
zinspreuk. Door de geopende cafédeur is de voorgevel van de Goudse Waag te zien. De oorkonde 
aan de muur vertelt: 

Zoals het eens in Gouda was 

Heft vrienden hoog het glas. 
 

 

“Ik heb een vermoeden hoe het hier gekomen is, maar helemaal zeker weet ik het niet”, aldus Jan 
Hogenelst. ‘Het Vat van Duizend Kan’ van de familie Duijnstee is op enig moment overgenomen door 
mevrouw Driessen. Als weduwe werd zij op diverse terreinen bijgestaan door de heer Kusters, die 
een smederij had op de Kleiweg. Deze Kusters was ook een ‘goed lid’ van sociëteit Concordia, waar 
hij veel optrok met toenmalig voorzitter Giel Bunnik, de transportondernemer (*1925-†2006). Toen 
het pand van ‘Het Vat van Duizend Kan’ werd opgekocht door Albert Heijn en ontruimd moest 
worden, heeft Kusters waarschijnlijk geregeld dat dit schilderij een plaats kreeg in  de  
sociëteitszaal. “Zolang sociëteit Concordia bestaat, zal het daar blijven hangen”, aldus een trotse 
Jan Hogenelst. Hij vindt het werk zo bijzonder dat hij recent aan de ledenvergadering heeft 
voorgesteld om het voor promotiedoeleinden af te beelden op een ansichtkaart. 

De vondst leidt wel tot vraag 6: wie heeft het geschilderd en is het wellicht geïnspireerd op een 
bestaand schilderij? 

 

Vraag 7: Woont er een Gouda in Gouda? 
Diverse historische verenigingen verlenen steun aan initiatieven om families bijeen te brengen, 
waarvan de naam gelijk is aan die van de plaats, waarvan zij de geschiedkundige kennis willen 
vergroten en verspreiden. Een familienaam in de vorm van een toponiem. Zelfs in de redactie van 
de Nieuwsbrief zijn ze vertegenwoordigd. Het komt voor dat ze zich verenigen. Zo bericht het 
februarinummer van ‘Oud-Wageningen’ over het bestaan van een vereniging van mensen met de 
familienaam Van Wageningen: ‘de Unie van Wageningen’. 
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Dat roept de vraag op of er ook mensen zijn die 
Gouda of van Gouda heten. Ze zijn er zeker, 
mensen die Gouda heten. Het Meertensinstituut 
telde er in 1947 in ons land 194. In 2007 was dit 
aantal opgelopen tot 274. De naam ‘Van Gouda’ 
zou echter niet voor komen. Het instituut heeft 
ook de spreiding over het land in kaart gebracht. 
Alleen de provincies Zeeland en Drenthe zijn 
‘Gouda-vrij’. Van behoorlijke concentraties is 
sprake in de gemeenten Velsen (41), Bergen NH 
(30) en in Waalwijk (26) en Aalburg (17). En Gouda 
zelf? Volgens het Meertensinstituut woonden hier 
in 2007 ‘tussen de 1 en de 5’ personen met de 

achternaam Gouda. Die zouden we de vraag willen stellen: Is het bijzonder om Gouda te heten in 

Gouda? Maar hoe vind je ze? In de telefoongids worden er ‘op het oog’ enkele vermeld: 
Gouda S A S      Tielweg 1 2803PK Gouda  088-1822200 
Gouda Maxim    Statensingel 111 2805BH Gouda 0182-526202 
Gouda S P A      Lange Groenendaal 79  2801 LS Gouda 0182-504201 
Dat biedt helaas geen aanknopingspunten, want bij nadere beschouwing blijkt dat het om bedrijven 
of instellingen gaat die de naam Gouda hebben gekozen. Bij Gouda Maxim blijkt het om een 
afkorting te gaan. Dit is Snackbar Maxima! 

Daarom de vraag: Kent U iemand in Gouda die Gouda heet? 
 
 

Reactie op artikel over ‘Een Wageningse Gouwenaar’ 
Naar aanleiding van het 
artikel ‘Een Wageningse 
Gouwenaar: Henrij 
Sanders’ (Nieuwsbrief 
72, blz. 10-11) heeft de 
heer Brouwer opgebeld. 
Gesproken wordt over 
het graf van Sara Texeira 
de Mattos, de tweede 
vrouw van Simon Meijer 
en over diens eerste 
vrouw Helena 
Troostwijk. De heer 
Brouwer heeft begrepen 
dat Helena Troostwijk 
tijdens de 
onderduikperiode in 
Wageningen overleden 
is. Hij weet echter niet 
onder welke naam zij 

begraven is, omdat zij als onderduikster een andere naam zou hebben aangenomen. Wat de heer 
Brouwer zegt, klopt helemaal. Het verhaal over Helena Troostwijk (*10-04-1886 Zutphen-†01-08- 
1944 Wageningen) is te vinden op www.wageningen1940-1945.nl. Zij was daar samen met haar man 
ondergedoken, toen zij ernstig ziek werd en overleed. Als Elisabeth Lensen werd zij begraven op de 
algemene begraafplaats in Wageningen. In mei 1946 gelastte de Arrondissementsrechtbank te 
Arnhem verbetering van de akte die daardoor kwam te luiden ‘dat op de 1e augustus 1944 om 11.00 
uur was overleden Helena Troostwijk, echtgenote van Simon Meijer, dochter van Samuel Troostwijk 
en Elisabeth Cappel’. Helena werd in 1961 herbegraven op de Nieuwe Israëlitische begraafplaats in 
Wageningen. Simon Meijer overleefde de oorlog en overleed op 7 juni 1971, 93 jaar oud. Hun 
kinderen Bertus Samuel Meijer en Jacoba Keetje Meijer werden op 28 mei 1943 in Sobibor 
vermoord, respectievelijk 27 en 20 jaar oud. 

http://www.wageningen1940-1945.nl/
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Twintig jaar Gemini - Honderd jaar korfbal in Gouda 
In juli van dit jaar bestaat de Algemene en 
Christelijke Korfbalvereniging Gemini twintig 
jaar. Deze bijzondere sport staat niet dagelijks 
in de belangstelling (zie dossier Sportstad op 
Goudanet). In een volgend nummer gaan we 
met voorzitter Jan Pol in op de geschiedenis 
van Gemini. Ter voorbereiding ging de redactie 
een middagje bij het streekarchief (SAMH) 
zoeken naar eerdere sporen van korfbal in 
Gouda. Wat blijkt: de sport wordt hier al meer 
dan honderd jaar beoefend. Volgens de 
databank van sportbonden en sportclubs vòòr 
1940 van het Huijgens Instituut voor 
Nederlandse geschiedenis trad het neutrale 
Swift in 1911 toe tot de Nederlandse Korfbal 
Bond. Ook de gymnastiekvereniging Kracht- 

Sport kwam twee jaar met een korfbalteam uit in de KNKB-competitie. Het ‘algemene’ Ter Gouw 
werd in 1926 opgericht en van 1931 tot 1936 kenden we in Gouda nog de christelijke 
korfbalvereniging De Zwaluwen. 

 
Korfbalvereniging Ter Gouw blijkt twee keer te zijn opgericht én opgeheven. In 1926 werd de 

G.K.A.C. Ter Gouw opgericht, de Goudse Korfbal en Atletiek Club. Er waren binnen korte tijd 40 
leden, die de sport gingen promoten door demonstraties te geven voorafgaand aan belangrijke 
voetbalwedstrijden. Dat leverde het nodige commentaar op, niet in het minst omdat er ook dames 
in het veld stonden, die speelden met baretten en in lange rokken. In de eerste oorlogsjaren ging 
het eerste Ter Gouw ter ziele. Op 11 mei 1962 werd Ter Gouw voor de tweede keer opgericht. Er 
hadden zich 23 leden aangemeld die een oefenterreintje hadden aan de Goejanverwelledijk en die 
fl. 2,75 contributie gingen betalen. Aanvankelijk speelden ze alleen uitwedstrijden in de 
competitie, maar later dat jaar zorgde de gemeente voor het eerste officiële korfbalspeelveld op 
Sportpark Oosterwei aan de Sportlaan. Dit moest gezamenlijk met de korfbalafdeling van Jodan 
Boys gebruikt worden. In 1982 werd de huidige accommodatie in gebruik genomen in het 
Groenhovenpark. Voor de zaalcompetitie was de club aangewezen op sporthal de Springers. In 1995 
volgde de fusie met Jodan Boys. 

 
De afdeling korfbal van Jodan Boys ontstond in 1964, 
nadat de christelijke korfbalvereniging Succes had 
besloten zich aan te sluiten bij die sportvereniging. In 
1954 besloot een groep jongens en meisjes van 
gereformeerde jeugdverenigingen ‘wat aan sport te 
doen’. Ze wilden gemengd sport beoefenen en 
daarvoor leende korfbal zich het meest. Het was een 
moeizaam karwei voor Succes om aan een goed 
speelveld te komen. Op het industrieterrein kon wel 
getraind worden, maar de bond stond wedstrijden niet 
toe. Wethouder Luidens beweerde op een bepaald 
moment dat er in Gouda geen korfbalclub was. Toen 
hij op die fout werd gewezen, had dat enig effect. De 
gemeente stond toe dat ze gingen spelen op een 
grasveld aan de Thorbeckelaan, maar accommodatie 
was er niet. Waarschijnlijk was dat de impuls om 
aansluiting te zoeken bij Jodan Boys, dat al een 
gevestigde positie had. Het gele shirt werd een oranje 
shirt. Dat beviel zo goed dat de afdeling korfbal van 
Jodan Boys in 1994 het veertig(!)jarig bestaan vierde. 
Een jaar daarna volgde de fusie met Ter Gouw. 
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Het Gouda van ……………………..Jan Potharst 
Op 15 april a.s. treedt Jan Potharst af als 
bestuurslid van de Historische Vereniging. Drie 
periodes van vijf jaar heeft hij er dan op zitten. 
Reden genoeg om hem te vragen waar ‘zijn 
Gouda’ uit bestaat. 

“Eigenlijk heb ik het aan oorlogsomstandigheden 
te danken dat ik in Gouda geboren ben”, zo begint 
Jan Potharst. Zijn vader had weliswaar de 
meubelzaak aan de Kleiweg, maar ze woonden in 
Den Haag, omdat moeder die stad niet wilde 
verruilen voor Gouda. De door de Duitsers 
afgedwongen evacuatie in verband met de 
Atlantikwall liet echter geen keus. Ze moesten 
ergens anders heen. Het echtpaar huurde een huis 
aan de Steinkade nr. 32, in een blokje van zes 
huizen tussen de Graaf Florisweg en de spoorlijn. 
Daar werd Jan Potharst in 1944 geboren. “Ik heb 
daar geen herinnering aan”, zegt Jan, “want in 
november 1945 verhuisden we naar de Graaf 
Florisweg 148”. Jan was het eerste kind in een 
katholiek middenstandsgezin, waar drie jaar later 
nog een jongen en een meisje deel van 
uitmaakten. Iets ruimer was het volgende adres, 
de Burgemeester Martensstraat 6, blokjes van 
twee huizen, telkens gescheiden door garages. 
Daar woonde Jan Potharst van februari 1951 tot 
juni 1971. Sinds die tijd, dus al bijna 44 jaar, is hij 
woonachtig aan de Jaap Edenlaan. Eerst woonde 
hij met zijn ouders in die patiobungalow, maar zijn vader overleed in 1989 en zijn moeder in 
december 2006, 99 jaar oud. Haar bedenkingen tegen wonen in Gouda waren toen in het tegendeel 
omgeslagen. Je zou op grond van deze opsomming kunnen denken dat Jan Potharst zijn hele leven 
in Gouda heeft gewoond, maar dat is formeel niet correct. “Vier jaar zat ik op internaat -ook wel 
kostschool genoemd- de Ruwenberg in Sint–Michielsgestel, waar ik de opleiding op de 
Handelsdagschool volgde. Om daar ingeschreven te zijn, moest je uitgeschreven worden uit het 
bevolkingsregister van je woonplaats”, zo geeft hij aan. 

 

De eerste school van Jan was de Mariakleuterschool aan de Hoge Gouwe, die toen overigens nog 
bewaarschool heette. In zijn herinnering werd hij met de fiets gebracht en gehaald door zijn vader, 
die in de zaak op de Kleiweg werkte. Samen reden ze dan over het zogenaamde Kippebruggetje, de 
smalle brug over de Gouwe bij gebouw ‘De Zon’. “Ik vond dat toen een eng bruggetje”. Daarna ging 
Jan Potharst zes jaar naar de Aloysiusschool aan de Spieringstraat, als tweelingschool verbonden aan 
de Stanislaus Kostkaschool. “Ik lees regelmatig verhalen over standsverschillen die de  leerlingen  
van die scholen zouden kenmerken; de één burgerschool en de ander armenschool of 
klompenschool. Ik heb daar nooit iets van gemerkt. Volgens mij was de toeleiding gekoppeld aan de 
parochie waar je woonde, hetzij de Jozefkerk aan de Gouwe, hetzij de OLV-ten Hemelvaart aan de 
Kleiweg.” 
Na de lagere school volgde de internaatsperiode in Brabant, waarmee werd voorgesorteerd voor een 
baan in de meubelzaak van vader Potharst: nadruk op handelskennis, correspondentie en 
praktijkdiploma boekhouden. Met 16 jaar terug in Gouda vond hij het nog iets te vroeg om te gaan 
werken. Jan Potharst wilde meer dan een opleiding op MULO-B- niveau en probeerde als zij- 
instromer op de HBS te komen. Het Antoniuscollege gaf hem de kans om in de examenklas te 
beginnen. Dat werd een zwaar jaar aan de Crabethstraat, maar de onvoldoendes voor Engels en 
Frans op het kerstrapport werden op tijd omgebogen in ruime voldoendes. 

 
En toen dus werken, met zijn vader als baas. Eerst als verkoper van meubelen en matrassen, maar 
gestaag steeds meer als leidinggevende en vervolgens als directeur, samen met zijn broer Martien. 
Dit voorjaar is het 125 jaar gelden dat Potharst meubelen werd opgericht door zijn grootvader. Het 
winkelpand aan de kop van de Kleiweg is bij de oudere Gouwenaar bekend. Eerst was het twee 
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percelen breed, later drie en weer later vier. Bij het 85-jarig bestaan werd er een tekening 
gemaakt naar de situatie rond 1908 en die werd als relatiegeschenk uitgedeeld. De grootste 
verbouwing vond plaats in april 1973 toen voor die vier panden een nieuwe gevel werd geplaatst; 
een gebouw met een lift, met airco en een moderne gevel die niet door iedereen op waarde werd 
geschat. 

 

 

 

Betrekkelijk onverwacht kreeg Jan Potharst in 1980 een andere baan. Hij zat eigenlijk nog maar kort 
voor het CDA in de gemeenteraad, toen wethouder Houdijk burgemeester van Zoeterwoude werd en 
Jan Potharst door de toenmalige ‘bloedgroepredenering’ binnen het jonge CDA de voorkeur kreeg. 
In mei 1980 was het pand aan de Kleiweg verkocht aan de Rabobank. Het kort daarna wethouder 
worden was op dat moment een uitkomst, want de firma Potharst had besloten tot nieuwbouw in de 
buurt van de Steve Bikobrug en dat proces liep vast door niet schriftelijk vastgelegde afspraken. 

In totaal 18 jaar is Jan Potharst wethouder van Gouda geweest. In die rol had hij zijn kamer 
aanvankelijk in de Panoramaflat aan de Karnemelksloot, terwijl de PvdA-wethouders in het 
voormalig politiebureau aan de Markt resideerden en de burgemeester en gemeentesecretaris in het 
stadhuis op de Markt. De B&W-vergaderingen, heel even nog onder Van Hofwegen, daarna onder 
leiding van Broekens, vonden op het Stadhuis plaats. Daar kwam verandering in met de komst van 
de Nieuwe Marktpassage, toen alle collegeleden bij elkaar in het stadskantoor op de etages boven 
de winkels in de buurt kwamen te zitten. 

 
Na 1998 heeft Jan Potharst nog vele activiteiten opgezet, waar hier - dit is niet het levensverhaal 
van Jan Potharst - aan voorbij gegaan wordt. Op de slotvraag wat Gouda voor hem betekent, geeft 
Jan een simpel, maar helder antwoord: “Alles!”. En is er binnen dat ‘alles’ nog iets waar je een 

bijzondere verwantschap mee voelt? “Mijn aandacht is altijd 
buitengewoon gericht geweest op de binnenstad, op cultuur 
en historie, maar in het middelpunt daarvan staat de 
Schouwburg, waar ik altijd bij betrokken ben geweest. Nog 
altijd geniet ik daarvan. Zo om de veertien dagen bezoek ik 
steeds een voorstelling”. Het is niet voor niets dat er bij de 
ingang van de Schouwburg een gevelsteen zit, die gesierd is 
met de naam Jan Potharst. 
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10e Waterconferentie op 18 juni 
Op donderdag 18 juni 2015 organiseert het Gouds Watergilde 

voor de tiende keer een Waterconferentie. Het thema is 

‘Hollands Welvaren’ in een duurzame Oudhollandse 

waterstad. Locatie is de Sint Janskerk. Toegang is gratis. De 

conferentie wordt afgesloten met een ‘waterproeverij’. 

Behoud van stadsschoon en cultuurhistorie 

Het Watergilde is een werkgroep van de Historische 

Vereniging die Goude. Het gilde wil zo veel mogelijk water 

terugbrengen in de binnenstad van Gouda en organiseerde in 

2001 een eerste conferentie rond dat thema. Tijdens deze 

en latere conferenties werd gesproken over de voordelen om 

de grachten weer open te graven, zoals behoud van 

stadsschoon en cultuurhistorie en de kansen voor recreatie 

en stadseconomie. 

Burgerparticipatie centraal tijdens Waterconferentie 

Duurzaamheid op het gebied van water vraagt om participatie, niet alleen van overheden en 

waterschappen, maar ook van burgers en bedrijven. Wat willen zij? Wat hebben zij aan een groot 

waternetwerk in een historische binnenstad? Waar dromen zij van? Tijdens de tiende 

Waterconferentie wordt aandacht besteed aan de dromen van Delft, Woerden, Leiden en Gouda. 

Voordrachten zullen worden gegeven door onder andere door Roland van Schelven (voorzitter 

Stichting Open Monumentendag) en Hans Oosters (dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland 

en de Krimpenerwaard). 

 

Ideeënprijsvraag Waterconferentie 2015 
Het Gouds Watergilde schrijft een ideeënprijsvraag uit over het water in Gouda. Het motto is ‘Met 
water meer mensen in Gouda’. Iedereen met een sprankelend idee om het water van Gouda meer 
onder de mensen te brengen kan meedoen. Gouda is een echte waterstad. Het Gouds Watergilde 
daagt iedereen uit om mee te dromen hoe onze stad nóg meer met het ‘Goudse water’ kan doen. 
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Alle aspecten van water mogen er bij betrokken worden: recreatie, toerisme, milieu, leven in de 
brouwerij, werkgelegenheid, stadsschoon, veiligheid, etc. Zijn er gebruiksmogelijkheden die we 
over het hoofd zien? Kan de stad aantrekkelijker worden door een net iets andere inrichting van 
waterlopen en straten, door anders om te gaan met kades, oevers en plantsoenen? Droom het van u 
af en leef u uit met papier, in tekst, tekeningen, filmpjes, foto’s, maquettes, collages, of digitale 
ontwerpkunsten. Indieners hoeven geen rekening te houden met procedures en regelingen, maar 
het idee moet wel praktisch uitvoerbaar zijn. 

Bij de aanpak van de prijs wordt samen gewerkt met De Krant van Gouda. Er is een onafhankelijke 
jury, bestaande uit Martine van Lier, Ben van Bommel en Harry van Os. De resultaten van de 

prijsvraag zijn te zien tijdens de 10e waterconferentie op donderdag 18 juni in de St. Janskerk. De 
prijs voor het meest sprankelende idee wordt uitgereikt bij de afsluiting van de conferentie. Het 
Gouds Watergilde biedt de resultaten aan het gemeentebestuur aan en daagt de gemeente uit om 
de ideeën te omarmen. 

De ideeën kunnen tot uiterlijk 26 mei 17.00 uur ingestuurd worden naar de secretaris van de jury, 

Gijs Jansen: per mail naar prijsvraag@diegoude.nl, per post naar Stanleylaan 1, 2803 EZ Gouda. Op 

26 mei kunnen ze ook worden afgegeven op dit adres. Voor meer informatie klik hier op Prijsvraag. 

 

‘Het leven in Gouda’ verschenen. 
 

 

‘Gouds plateel’ aan bod. Het tijdschrift is fraai geïllustreerd. 

 
 

Het eerste exemplaar van het nieuwe 
tijdschrift ‘Het leven in Gouda vanaf 
het midden van de negentiende eeuw’ 
is vrijdag 27 februari door 
eindredacteur Ewoud Mijnlieff aan 
burgemeester Milo Schoenmaker 
overhandigd. Een nieuwe bijdrage aan 
de beschrijving van de recente 
geschiedenis van Gouda zag hierdoor 
het licht. 

Ewoud Mijnlieff benadrukte in zijn 
toespraak, dat de geplande 24 
afleveringen geen totale 
stadsgeschiedenis bevatten zoals 
bijvoorbeeld in het bekende ‘Duizend 
jaar Gouda’. Het is een beschrijving 
van de periode van 1850 tot heden en 
probeert de geschiedenis van de 
afgelopen 160 jaar in al haar facetten 
te laten zien. Na de overhandiging van 
het eerste exemplaar aan de Goudse 
burgemeester zei de heer 
Schoenmaker het tijdschrift te 
verwelkomen als een belangrijke 
bijdrage voor het vastleggen van het 
Goudse erfgoed. 

 
Het eerste nummer geeft een 
algemene achtergrond, ‘een paar 
doorkijkjes naar wat komen gaat’. In 
de volgende 23 afleveringen komen 
onder meer ‘Wonen en groei’, 
‘Industrie’, ‘Sport’, ‘Dialect’, ‘Tweede 
Wereldoorlog’, ‘Politiek en bestuur’, 

‘Het leven in Gouda’ is een uitgave van uitgeverij Optima, Historische Vereniging die Goude en 
Historisch Platform Gouda. Onder de redacteuren bevinden zich twee bestuursleden van die Goude, 
Bianca van den Berg en Ronald van der Wal. 

mailto:prijsvraag@diegoude.nl
http://www.diegoude.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=412&Itemid=95
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Terrein Koudasfalt van grote cultuurhistorische waarde 
In februari maakte de gemeente Gouda bekend dat het terrein van Koudasfalt aan de 
Gouderaksedijk door eigenaar KWS te koop was aangeboden. De bedrijfsactiviteiten zijn eind 2013 
beëindigd. De bestuurlijke discussie hierover heeft in de pers gestaan. Hieruit valt op te maken dat 
het college van B&W het vrijkomen van dit terrein als een mooie kans ziet om de kwaliteit van dit 
deel van de stad sterk te verbeteren. Ook is het belang van behoud van de zogenaamde Lange Arm 
onderkend. De gemeenteraad heeft op 2 maart jl. in meerderheid laten blijken niet te zitten 
wachten op een raadsvoorstel om het terrein aan te kopen. 

Het bestuur van die 
Goude heeft op 5 maart 
jl. een brief gestuurd aan 
het college van B&W 
waarin –los van de vraag 
of de gemeente het 
terrein zou moeten 
kopen- wordt gewezen op 
de cultuurhistorische en 
landschappelijke 
waarden, die verder gaan 
dan ‘de Lange Arm’. Het 
terrein heeft een 
geschiedenis die 

onlosmakelijk met die van 
onze stad is verbonden. 

 

• Mogelijk was er buitendijkse bewoning in de Romeinse tijd en de (vroege) middeleeuwen. 
• De Hollandsche IJssel was door het transport over water, eeuwenlang een belangrijke bron 

van inkomsten voor de stad. De zellingen ervan fungeerden als leverancier van klei voor 
ophogingen in de stad en voor de baksteenindustrie, de Goudse IJsselsteentjes. Oude 
kaarten suggereren dat daartoe lange tijd grote bezinkbakken aanwezig zijn geweest. 

• Op de perceelsgrenzen van de buitendijkse percelen stonden vaak ‘rikken’ of gronddammen 

voor het ‘oogsten’ van de klei en een aantal daarvan is mogelijk nog aanwezig. 

• De oostzijde is lang in gebruik geweest als balkengat voor houthandel ‘De Hoop’. 
Het terrein heeft een open karakter dat mooi contrasteert met het beschermde stadsgezicht waar 
het aan grenst en het monumentale IJsselfront. Een aantal sporen van de geschiedenis is nog goed 
zichtbaar. Gesproken kan worden van een voor ons land unieke situatie dat een middeleeuwse 
stadsrand grenst aan landelijk gebied. Het terrein biedt kansen ‘de geschiedenis een rol te laten 
spelen bij de kwaliteit van het leven in Gouda’ en aan te laten sluiten op de identiteit van de stad. 

 

Die Goude vraagt B&W in de brief om het gesprek over de verdere invulling van het gebied te 
voeren op basis van een cultuurhistorische en landschappelijke analyse en voor de uiteindelijke 
invulling van het gebied een landschapsarchitect in te schakelen. Ook wordt voorgesteld de Lange 
Arm op te nemen in de lijst van gemeentelijke monumenten. 

 

De Lange Arm: wat is dat? 
In de stukken over het Koudasfalt terrein is regelmatig sprake van ‘De Lange Arm’. Niet iedereen zal 
meteen weten wat daarmee bedoeld wordt. Het betreft een draaibare staalconstructie met een 
uitschuifbare transportband die grondstoffen voor de productie van asfalt in de desbetreffende 
voorraadvakken deponeert. De installatie staat op het terrein van de Goudse Asfalt centrale en 
wordt door werknemers ook de ‘Asfaltmolen’ genoemd. De arm is 51 jaar geleden gebouwd door de 
firma Escher in Den Haag. De overslagcapaciteit is in de loop der jaren opgevoerd van 80 ton per uur 
tot 400 ton per uur. Het stortgoed (zand, grind, e.d.) kwam uit de omgeving van Basel en werd per 
schip via Rijn, Lek en Hollandsche IJssel aangevoerd op de locatie. Met de laadboom van het 
kraanschip De 5 Gebroeders, waar een sleepbak op zat, werd het stortgoed in de centrale trechter 
van de transportband van de draaibare arm gedeponeerd, om vervolgens te worden opgeslagen  in  
de voorbestemde opslagbunker. De installatie is in essentie niet veranderd sinds de bouw. 

Bron: G. Jacobs: De Lange Arm, Koudasfalt KWS Stolwijkersluis, conceptrapport ten behoeve van de 
Stichting Erfgoed Kranen, januari 2015. 
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Verenigingszaken 

Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 april 
De voorzitter roept alle leden op tot het bijwonen van de jaarvergadering, die op woensdag 15 april 
2015 zal plaatsvinden in Sociëteit Concordia, Westhaven 27 in Gouda. De vergadering wordt vooraf 
gegaan door een lezing over de Museumhaven, die begint om 20.00 uur. 

De agenda ziet er als volgt uit: 
1. Opening. 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2014. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Activiteitenverslag 2014 (zie bijlage). 
5. De financiële jaarstukken. 

a. Jaarrekening 2014. b. Verslag van de kascommissie c. Begroting 2015. 
6. Benoeming lid kascommissie 2016. 

Dirk Koper treedt af en een nieuw lid moet worden benoemd. 
7. Voorstel tot verlenging van de werkingstermijn van het beleidsplan met één jaar. 
8. Samenstelling bestuur. 

Bestuurslid Jan Potharst treedt af. Hij is op grond van het Huishoudelijk Reglement niet 
herkiesbaar. Ter vervulling van de vacature heeft het bestuur enkele kandidaten op het oog. 
Een concreet voorstel kan nog niet worden gedaan. 

9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 

 
Bij de agendapunten 2, 4 en 5 horen bijlagen. De volledige versie kan worden ingezien op de 
website www.diegoude.nl. In deze Nieuwsbrief staat alleen het Activiteitenverslag en een 
samenvatting van de financiële stukken. In Concordia liggen kopieën van de stukken gereed voor de 
deelnemers aan de vergadering. Beschikt u niet over internet en wilt u de stukken vooraf op papier 
ontvangen dan is een telefoontje naar de secretaris voldoende (0182-534884). 

 

Jaarrekening 2014 en begroting 2015. 

De financiële jaarstukken bestaan uit twee delen: een cijfermatig 
deel en een toelichting. In het cijfermatige gedeelte zijn zowel de 
verlies- en winstrekening 2014 als de balans opgenomen. Teneinde 
het aantal tabellen te beperken is de begroting 2015 als een extra 
kolom toegevoegd aan de verlies- en winstrekening 2014. Deze 
worden apart behandeld. 

 

Jaarrekening: positief resultaat. 

De jaarrekening toont een overschot van € 2.952-, waar een tekort 
van € 200 was geraamd. De belangrijkste verklaring voor deze ‘winst’ 
ligt in het feit dat de Waterconferentie in 2014 niet door kon gaan en 
verschoven werd naar 2015. Netto bleef daardoor een bedrag van 
ruim € 2200,- in kas. Het resultaat werd ook positief beïnvloed door 
de beperking van de kosten van Tidinge en Nieuwsbrief met ruim € 
2500,-. De post bestuurskosten daarentegen kwam € 1000,- hoger uit, 

met name verband houdend met het overlijden van erelid Nico Habermehl. Omdat er 8 in plaats van 

de geplande 7 lezingen werden gehouden, vond op deze post een kleine overschrijding plaats. 

Kleine meevallers waren verbonden aan de inkomsten die voortvloeien uit de exploitatie van het 
stadhuis op zaterdag en uit de post rente. De verkoop van de serie straatnamenboeken blijft achter 
(€ 4500,-) bij de raming. 

 

Balans: geen reden tot zorg 
De vermogenspositie van de vereniging blijft goed. De risico’s zitten in eenmalige projecten zoals 
het Straatnamenboek. Terwijl deel 1 (centrum) bijna uitverkocht is, loopt de verkoop van de twee 
laatste delen minder dan verwacht. Vanaf de start van het straatnamenboek is een voorziening 
getroffen in de vorm van het Fonds voor het straatnamenboek. Mocht dat negatief worden zal dit uit 
de toekomstige boekenverkoop goedgemaakt moeten worden. Het eigen vermogen blijft ruim 4 keer 
zo groot als de ‘jaaromzet’ van de vereniging. 

http://www.diegoude.nl/
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Begroting: voortzetting bestaande aanpak 

De begroting 2015 bevat weinig bijzondere afwijkingen ten opzichte van het vorig jaar. Opnieuw is 
de waterconferentie opgenomen evenals de kosten voor de nieuwe website (€ 1500,-) en de 
aanloopkosten van de geschiedenisprijs. Uiteindelijk komt de begroting uit op een marginaal tekort 
van € 300,-. 

 

Lezingencommissie nodigt inwoners Graaf van Bloisstraat speciaal uit 
 

Op donderdag 26 februari jl. zijn Anja Roelofs en Paul van Horssen van de 
Lezingencommissie van deur tot deur getrokken in de Graaf van Bloisstraat. 
Dat is een van de zijstraten van de Graaf Florisweg. Op elk adres hebben zij 
een uitnodiging afgegeven om op maandag 3 maart aanwezig te zijn bij de 
lezing over de Graven van Blois (zie verslag elders in dit nummer). Het heeft 
de opkomst ongetwijfeld bevorderd, want 120 klaar gezette stoelen bleken 
niet genoeg. Er konden veel nieuwe gezichten ‘gespot’ worden. Secretaris Bart 
Pors mocht ook drie nieuwe leden inschrijven, maar ……… die wonen niet in de 
Graaf van Bloisstraat. 

 

Oud-secretaris Henk Snaterse overleden. 
Bij het uitkomen van het vorige nummer konden twee regels 
ingevoegd worden over het overlijden van oud-secretaris 
Henk Snaterse, secretaris van die Goude tussen 2006 en 
2011. Hendrik Snaterse, geboren in 1933 in Bodegraven, 
bracht grote ervaring mee vanuit de onderwijswereld toen 
hij secretaris werd. In 1956 begon hij in het lager onderwijs 
om daarna leraar en vervolgens directeur te worden op 
Johannes Calvijn mulo/mavo. Hij was ook actief in de 
landelijke onderwijswereld. Sinds 1960 woonde hij in 
Gouda; in 1964 getrouwd met Hilda Hoogendam. Zijn 
dochter Jet en kleinzoons Mark en Stephan Kuil zijn al jaren 
actief als inpakkers en bezorgers van de Tidinge. Henk 
Snaterse was ridder in de orde van Oranje-Nassau. Toen hij 
eind januari viel met de fiets en na opname in het 

ziekenhuis overleed, was zijn vrouw Hilda ernstig ziek. De begrafenis vond in kleine kring plaats. 
Secretaris Bart Pors heeft de familie namens die Goude gecondoleerd en uiting gegeven aan de 
grote waardering voor de inzet van Henk Snaterse voor de vereniging. 

 

Raad van State behandelt bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk 

Op vrijdag 13 maart waren Han Breedveld en Jan de Haan namens de 
Historische Vereniging die Goude bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Aan de orde was het beroep dat is ingesteld tegen 
(onderdelen) van het bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk, zoals de 
gemeenteraad van Gouda dat heeft vastgesteld. Er was ook beroep 
aangetekend door de Vereniging van Omwonenden en door twee burgers. 
Zij waren uitgenodigd voor het geven van toelichting en het 
beantwoorden van vragen. Verder waren vertegenwoordigers aanwezig 
van de gemeente Gouda (delegatie van 6 man), van Croda en van 
Compaxo. 

Jan de Haan mocht de kern van ons bezwaar toelichten: het feit dat het bestemmingsplan op het 
Croda-terrein bebouwingshoogtes en bebouwingspercentages toestaat, die er toe kunnen leiden dat 
het zicht op de historische binnenstad ontoelaatbaar wordt geschonden. Dat leidde tot de vraag van 
Staatsraad Michiels: ‘Wat vindt u wel toelaatbaar?”. Han Breedveld gaf aan dat daar geen 
objectieve norm voor is. Aan de gemeente Gouda: “Welke beperkingen kent het plan dan om te 
voorkomen dat er een woud aan installaties komt te staan?” De reactie van Gouda was helaas niet 
te verstaan. De heer Den Ouden van Croda gaf aan dat het gaat om destilleerkolommen, die 
normaal veel hoger zijn. De beperking tot maximaal 35 meter is aanzienlijk. Verder is het gebied 
waar gebouwd mag worden weliswaar vergroot, maar daarvan mag slechts 10 % feitelijk bebouwd 
worden. De staatsraad vroeg ook nog waarom de Goudse Nota Hoogbouw niet voor dit 
bestemmingsplangebied van toepassing is. De uitspraak wordt binnen 12 weken verwacht. 
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Inpakteam aan de slag  
Een activiteit die ‘geen naam heeft’ is 
het periodiek verzenden van de Tidinge 
en de Nieuwsbrief van de vereniging. 

Onder leiding van secretaris Bart Pors 
komt een steeds wisselende groep 
vrijwilligers dan op zaterdag bijeen om 
‘postkantoortje’ te spelen. Zeven keer 
per jaar doet hij een oproep om mee te 
helpen. De laatste tijd kan gebruik 
gemaakt worden van de Goudse 
Weekendschool aan de Herpstraat (de 
Koningin Emmaschool). Daar is ook de 
boekenvoorraad van de vereniging 
opgeslagen. Bijgaande foto werd op 

zaterdag 14 februari jl. door Gert Jan Jansen gemaakt. Die dag was de klus extra groot, omdat niet 
alleen 900 Tidinges en 270 Nieuwsbrieven (de meeste leden ontvangen hem per mail) ingepakt 
moesten worden. Bijgevoegd werden ook de oproep om contributie te betalen en de flyer van de 
serie ‘Het Leven in Gouda’, waar die Gouda aan meewerkt. Aan tafel ook jonge krachten die na de 
bijeenkomst uitwaaierden over de stad om het gros van de enveloppen te bezorgen. 

 
Werkgroep communicatie zet Facebookpagina op 

De redactie roept u van harte op om een keer te gaan kijken op 
de Facebookpagina van die Goude. Hij is in beheer bij Nico 
Boerboom, maar de redactie van de Nieuwsbrief werkt er aan 
mee. Het is een extra communicatiemiddel, dat het mogelijk 
maakt om sneller en vaker in contact te komen met leden en 
belangstellenden. De ‘vragen’ uit de gelijknamige rubriek van 
de Nieuwsbrief kunnen terstond beantwoord worden, niet 
alleen door leden, maar ook de vele Gouwenaars die reageren 
op de foto’s van Oud-Gouda die regelmatig op daarvoor 
ingerichte Facebookcommunity worden geplaatst (zie 
Nieuwsbrief 73, blz. 4). Maar om antwoorden op te roepen, 
moet je wel bekend zijn. Daarom de vraag: bezoek de pagina 
en geef het door aan ‘vrienden’. 

 

Van de redactie  
Paul van Horssen is toegetreden tot de 
redactie. Gert Jan Jansen en hij vormen 
samen met webmaster Nico Boerboom de 
werkgroep communicatie die ook als zodanig 
bijeen gekomen is. Een discussie over de 
vraag wat actualiteit inhoudt bij een 
historische vereniging, leidde tot de 
conclusie dat er een aanvulling denkbaar  is  
in de trits Tidinge- Nieuwsbrief- Website. We 
gaan een Facebookpagina openen. Het begrip 
‘nieuws’ in Nieuwsbrief gaan we niet rigide 
hanteren; de aanduiding ‘Bulletin’ is strikt 
genomen beter, maar ook weinigzeggend. De 
redactie ziet de Nieuwsbrief als medium dat 
enerzijds ‘clubblad’ van de vereniging is, 

maar anderzijds ook informatie bevat uit andere bron, waarvan wij -binnen de doelstellingen van 
onze vereniging- denken dat die interessant is voor de leden. Wij doen daarvoor aan eigen 
nieuwsgaring, maar bijdragen van derden zijn welkom. Onze berichten met inhoud (dus over 
geschiedenis of monumenten) zijn qua diepgang en omvang beperkt. Gedocumenteerde artikelen 
horen thuis in de Tidinge. De informatie in de Nieuwsbrief is zoveel mogelijk feitelijk van aard. 
Mocht er toch een mening of oordeel naar voren komen, dan is dat niet noodzakelijk een standpunt 
van het bestuur. Verder hanteren we de lijn ‘Geen praatje zonder plaatje’; de Nieuwsbrief moet 
een beetje lekker lezen. 
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Inhoud van dit nummer: 

Lezing: De Museumhaven ligt er al eeuwen 1 
H&M Gouda: rubriek historie en monumenten 2 
20 Stolpersteine erbij in Gouda 3 
Henny Verhoef en de graven van Blois 4 
Rubriek ‘In Onderzoek’ 4 
Jan Willem Klein over boekdrukkunst Gouda 6 
Rubriek Vragen over Gouda 7 

Welk schilderij hing er in ‘Het Vat van 1000 Kan’? 
Woont er een Gouda in Gouda? 

Reactie op artikel over ‘Een Wageningse Gouwenaar’ 8 

Twintig jaar Gemini - Honderd jaar korfbal in Gouda 9 
Het Gouda van ………Jan Potharst 10 
10e Waterconferentie op 18 juni en Ideeënprijsvraag 12 
‘Het leven in Gouda’ verschenen 13 
Terrein Koudasfalt van grote cultuurhistorische waarde 14 

Verenigingszaken 15 
BIJLAGE: Activiteitenverslag 2014 19 

 

Foto- en illustratieverantwoording 
Blz. 1.  Museumhaven : collectie Museumhaven 

Blz. 2.  Boughaz : Nico J. Boerboom 
Blz. 5.  Bouwtekening en motorrijder   : SAMH 
Blz .8.  Advertentie M. Gouda : www.projectgouda.nl 

Graven Wageningen : Hennie Slotboom-Bitter 
Blz. 9.  Tekening korfbal : O.J. Milo (uit Bleuband Sportboek 1954) 

Cover blad Doorloper : SAMH 

Blz. 10. Foto Jan Potharst : Jon van Langeveld 
Blz. 11. Tekening kop Kleiweg 1908 : Chr. Schut(collectie Peter Hofstede) 

Blz. 12. Tekening ‘Groeten uit Gouda’  : Sjaak de Keijzer 
Blz. 13. 1e ex ‘Het Leven in Gouda’ : Paul van Horssen 
Blz. 16. Affiche Graaf van Bloisstraat : Marian Heeringa 

Foto Henk Snaterse : collectie Henriëtte Kuil-Snaterse 
Blz. 17. Foto van redactie : Nico J. Boerboom 

Alle andere foto’s : Gert Jan Jansen 
 

Colofon 
De Nieuwsbrief van die Goude komt 7 x per jaar uit, 
telkens voorafgaand aan een lezing. 

Redactie: Gert Jan Jansen en Paul van Horssen 
Eindredacteur: Ton Sevenhoven 

Oplage: 900, waarvan 260 op papier 
Druk papieren versie: Grafisch centrum SWA 
Huisletter: Trebuchet MS 10 

Redactie afgesloten op 19 maart 2015. 
 
De Nieuwsbrief is een uitgave van de 

Historische Vereniging die Goude. 
Redactieadres: Postbus 307, 2800 AH Gouda 
Mailadres: nieuwsbrief@diegoude.nl 
Telefoon: 0182-534884 

Website: www.diegoude.nl 

http://www.projectgouda.nl/
mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
http://www.diegoude.nl/
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BIJLAGE 
 
Activiteitenverslag 2014 Historische Vereniging die Goude 

inleiding 
Dit verslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten in 2014. Die Goude begon het jaar met 
879 leden en sloot het af met 869 leden. In 2014 zijn 12 van hen overleden, onder wie onze oud- 
voorzitter en erelid Nico Habermehl. Tegenover opzeggingen van het lidmaatschap stonden 
ongeveer evenveel aanmeldingen van nieuwe leden. Eén actief lid, Paul Abels, ontving een 
koninklijke onderscheiding wegens zijn grote verdiensten onder andere voor onze vereniging. 

 

bestuur 

Het bestuur vergaderde acht keer. Op de ledenvergadering van 16 april traden drie bestuursleden 
af: Thea van Wordragen, Jan Spijkerboer en Hans Suijs. De ledenvergadering benoemde drie door 
het bestuur voorgestelde nieuwe bestuursleden: Bianca van den Berg, Jan Willem Eelkman Rooda en 
Gert Jan Jansen. Om in 2016 een nieuw, zorgvuldig voorbereid beleidsplan te kunnen voorleggen 
aan de ledenvergadering, besloot het bestuur de werking van het beleidsplan 2012 – 2014 met een 
jaar te verlengen. 

 

vrijwilligers 
Steeds weer melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen en er komen 
ook vrijwilligers af op nieuwe activiteiten. Dat is niet vanzelfsprekend. Zo’n 10% van onze leden zet 
zich in om de verschillende activiteiten van de vereniging mogelijk te maken. Voor de 
vrijwilligersborrel aan het begin van het jaar konden wij dan ook meer dan 80 leden uitnodigen. 
Vermeldenswaard is dat zich aan het eind van het jaar 20 vrijwilligers hadden aangemeld voor het 

nieuw opgerichte Sluiswachtersgilde. 

 

communicatie 
De nieuwsbrief verscheen zeven keer. In de loop van het jaar stopte Eveline van der Hulst met de 
redactie. Gert Jan Jansen nam dit werk tijdelijk over en bracht een vernieuwde en uitgebreide 
nieuwsbrief uit die veel lof oogstte. Nico Boerboom actualiseerde de inhoud van de website die in 
de loop van de tijd was gaan achterlopen. Gewerkt wordt aan een nieuwe website, omdat de 
huidige website technisch niet meer kan worden onderhouden; bovendien zijn er na tien jaar 
nieuwe wensen. 

 

Tidinge 
De redactie bracht weer vier interessante nummers van het blad Tidinge uit. Eén ervan, met 
informatie over de droevige geschiedenis van Joodse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd 
door diverse mensen buiten onze ledenkring aangeschaft. De vervaardiging van het laatste nummer 
van Tidinge werd tot volle tevredenheid opgedragen aan een andere drukkerij. 

 

lezingen 
De lezingencommissie organiseerde weer zeven lezingen, waaronder een zeer goed bezochte over 
de Eerste Wereldoorlog. Zij worden in het algemeen goed bezocht. Ter voorbereiding van de 
verkiezingen voor de gemeenteraad organiseerde die Goude een extra lezing over het commercieel 
beheer van monumentale gebouwen met aansluitend een debat met aandacht voor herbestemming. 

 
stadhuis 

De medewerkers van die Goude ontvingen in totaal 2346 bezoekers in het stadhuis. Bovendien 
verkochten zij boeken. De zaterdagse openstelling van het stadhuis vond gedurende een vol jaar 
plaats in samenwerking met de nieuwe beheerder. Op verzoek van de beheerder werd het 
entreetarief verhoogd. Die Goude werkte mee aan een nieuwe brochure die inmiddels uitgereikt 
wordt aan de bezoekers van het stadhuis. Op een aantal zaterdagen was het stadhuis niet 
beschikbaar in verband met andere activiteiten. 

 
stadswandeling 

Op 14 juni werd een succesvolle stadswandeling gehouden met als thema keramiek. Met steun van 
die Goude is hiervoor een nieuwe brochure ontwikkeld. 
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excursies 

De excursiecommissie organiseerde twee excursies. 51 personen gingen op vrijdag 4 april naar 
Maassluis. Zij werden ontvangen door de Historische Vereniging van Maassluis. Leuk was het te 
horen dat in Maassluis een cursus gestart is over de plaatselijke geschiedenis. Goudologie was hun 
inspiratiebron. Na de lunch werd de Maasvlakte II bezocht. Op zaterdag 4 oktober ging een 
gezelschap van 36 personen naar Ootmarsum. Zij hebben zich op deze zonovergoten dag kostelijk 
vermaakt in dit vestingstadje in de grensstreek met Duitsland. 

 
Watergilde 

Het Watergilde besteedde veel aandacht aan de voorbereiding van de Waterconferentie die een 
bijzonder karakter moet krijgen omdat het de tiende op rij wordt. Om organisatorische redenen 
moest besloten worden de conferentie uit te stellen tot 2015. Door deelnemers van het Watergilde 
werd samen met vertegenwoordigers van andere organisaties de stichting Gouda Sterk aan de IJssel 
opgericht. In samenwerking met de Hogeschool INHolland werd een groep studenten van de HBO- 
opleiding Landscape & Environment Management aan het werk gezet om mogelijke toekomstige 
bestemmingen te onderzoeken voor het terrein van Koud Asfalt langs de Hollandsche IJssel. De 
opdracht werd samen met KWS Infra BV, de eigenaar van de asfaltcentrale, geformuleerd. De 
studenten presenteerden begin 2015 de resultaten van hun onderzoek. 

 

Sluiswachtersgilde 

Het Sluiswachtersgilde vormt een nieuwe loot aan de stam van die Goude. In dit beginjaar werd de 
organisatie opgezet en werd een aantal demonstraties gegeven. De demonstraties werden 
belemmerd door gebrek aan een goede geluidsinstallatie. Na een toezegging van het Jac 
Bezemerfonds kon zo’n installatie worden aangeschaft. 

 

ruimtelijke advisering 
De werkgroep ruimte die in 2013 is ingesteld, kreeg verder vorm. De aandacht was geconcentreerd 
op het beroep dat eind 2013 is aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan voor 
Schielands Hoge Zeedijk. Dit plan maakt hoge, industriële bebouwing mogelijk, wat het historische 
silhouet van Gouda kan verstoren. Het beroep zal in maart 2015 behandeld worden. 

 

geschiedenisprijs 
Het bestuur is zich bewust van de wenselijkheid om jongeren te betrekken bij de geschiedenis en 
heeft daar aandacht aan besteed. Geconstateerd werd dat de inspanning niet in de eerste plaats 
gericht moet worden om jongeren lid te maken van de vereniging, maar om de interesse van 
jongeren voor geschiedenis te stimuleren. Besloten werd een geschiedenisprijs in te stellen voor 
middelbare scholieren. De voorbereiding daarvan is ter hand genomen. 

 

boeken 
Het vierde en laatste deel van het boek Stad van de Gouwenaars verscheen ondanks faillissement 
van de drukker. Het boek werd gepresenteerd op bijeenkomsten in de wijken Bloemendaal/Plaswijk 
en Goverwelle. De website www.stadvandegouwenaars.nl werd opgezet om nieuwe informatie te 
verspreiden. Voor de feestdagen voerde die Goude samen met boekhandels een reclameactie om de 
verkoop van Stad van de Gouwenaars te stimuleren. Nóg een uitgave werd door die Goude mogelijk 
gemaakt in 2014: ‘Terug naar Gouda’. De titel van deze bundel verwijst naar het jubileum dat de 
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis in Gouda vierde, 25 jaar na de oprichting die ook al 
in Gouda plaatsvond. Eind november werd een boekenbeurs georganiseerd in het stadhuis. Daar 
kwamen weer veel belangstellenden en kopers op af. 

 

samenwerking met andere organisaties. 
Er werd met diverse Goudse organisaties samengewerkt. Enkele voorbeelden: deelname aan het 
Historisch Platform, publicatie van Tidinge op Goudanet, gezamenlijke lezing met Open 
Monumentendag, boekenmarkt met diverse organisaties, samen optrekken met het Platform 
Binnenstad bij ruimtelijke advisering, meewerken aan Goudologie-cursussen enzovoorts. Bijzondere 
samenwerking vond plaats met Gouda Waterstad en Open Monumentendag in het kader van het 
landelijk Monument van de Maand juni en met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bij 
hun 25-jarig jubileum. 

http://www.stadvandegouwenaars.nl/

