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Lezing maandag 18 mei door Rinus van Dam 
Gouda in de Tweede Wereldoorlog 
 
Het is opmerkelijk hoezeer de belangstelling voor het thema ‘Tweede Wereldoorlog’ ook in Gouda 
aanwezig blijft, zeker in de maand mei en in het bijzonder als weer tien jaar zijn verstreken. Dit 
jaar is het 75 jaar geleden dat onze stad -net als de rest van ons land- werd betrokken bij de 
Tweede Wereldoorlog. Vijf jaar later, mei 1945, kwam eindelijk de Bevrijding. Beide mijlpalen zijn 
aanleiding om Rinus van Dam te vragen opnieuw in te gaan op deze gedenkwaardige episoden.  

Rinus van Dam is de hoofdauteur van het boek ‘Gouda 
in de Tweede Wereldoorlog’ dat in 1995 door de 
Historische Vereniging die Goude in samenwerking met 
het Verzetsmuseum werd uitgegeven. Hij bewerkte ook 
de tekst voor de herdruk in 2006.  
In zijn lezing 10 jaar geleden ging de heer Van Dam 
vooral in op de zogenaamde ‘stille getuigen’, gebouwen 
die die tijdens de oorlog een belangrijke rol speelden 
en op de bombardementen op Gouda.  
In de komende lezing zal Rinus van Dam een nadere 
beschouwing wijden aan een aantal mensen, dat in die 
tijd een opvallende rol speelde, waaronder Goudse en 
Duitse gezagdragers en collaborateurs. De spreker zal 
ook ingaan op initiatieven rond Gouda en de Tweede 
Wereldoorlog die na 2005 zijn ontplooid. Denk aan het 
boek van wijlen Jan Kompagnie over SD’er Han Balvert, 
of aan de lijst die in het stadhuis hangt met namen van 
Gouwenaars, omgekomen als gevolg van 
oorlogshandelingen; een initiatief van de werkgroep 
Goudse oorlogsslachtoffers van Hans Suijs e.a. Denk ook 
aan het project ‘Stolpersteine’ om de gedachtenis aan 
weggevoerde en omgebrachte joodse inwoners van 
Gouda levend te houden, aan het Metaheerhuis achter 
het voormalige Centraal Tehuis voor Israëlieten aan de 
Oosthaven, of (recent) aan de vaste rubriek De 
Bevrijding van Marianka Peters in de Goudse Post.  
 

M.J. (Rinus) van Dam (*1945 Gouda) bracht zijn jeugd door in zijn geboortestad. In 1965 sloot hij de 
opleiding tot radio-officier in Rotterdam af. Hij werkte eerst vier jaar bij de verbindingsdienst van 
de Koninklijke Marine en daarna was hij zes jaar actief als marconist bij de koopvaardij. Van 1975 
tot 1980 studeerde hij Engelse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Tot 2008 
werkte Rinus van Dam als leraar Engels aan een scholengemeenschap te Rotterdam. Hij woont op 
Goeree-Overflakkee en is o.a. actief als voorzitter van het streekmuseum te Sommelsdijk.(PvH) 
 
De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis  
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HPG vijftien jaar: 200 Goudologen bijeen. 
 
Het Historisch Platform Gouda heeft dit jaar wat te vieren. 
Het HPG werd 15 jaar geleden opgericht en het was tien jaar 
geleden dat de eerste cursus Goudologie werd gegeven. Om 
dat te gedenken organiseerde het bestuur op zaterdag 21 
maart een feestelijke bijeenkomst in de nieuwe Cinema 
Gouda. Voorzitter Ineke Verkaaik kon naar schatting 200 van 
de inmiddels 600 afgestudeerde Goudologen welkom heten. 
Er was gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om kennis te 
nemen van de activiteiten van de zogenaamde vrienden, de 
Goudse organisaties op cultuurhistorisch terrein, die 
meedoen aan het platform. De boodschap was echter ook 
‘onze kennis van het verleden van Gouda is nooit compleet’. 
Als bonus bij het behaalde diploma kregen de deelnemers 
twee extra presentaties. Ineke de Groot, actief voor Gouda 
op Schrift, sprak over het bezoek dat de Koningin van 
Engeland in 1642 bracht aan de stad Gouda. Hoogleraar Koen Goudriaan, een van de schrijvers van 
‘1000 jaar Gouda’, gaf een hoorcollege over de positie van vrouwen in de Goudse kloosters. 
 

Ineke de Groot kon dankzij het hertalen 
van oude teksten gedetailleerd verslag 
doen van een kort bezoek in maart 1642 
van een koninklijk Engels gezelschap aan 
Gouda. Het ging om Koningin Henrietta 
Maria, de vrouw van de Engelse koning 
Karel I, dochter van de Franse koning. Ook 
haar 10-jarige dochter was er bij: Mary 
Henriëtte Stuart, op dat moment reeds 
getrouwd met de zoon van ‘onze’ Frederik 
Hendrik. Het hele programma van dit 
bezoek passeerde de revue, van de 
ontvangst door het stadsbestuur, de 
enorme lijsten met benodigde 
ingrediënten voor het diner, de 
tafelschikking en de inkwartiering tot aan 

het bordje pap, waarmee de koningin genoegen nam toen ze ‘s morgens weer snel verder wilde. De 
koningin was onderweg naar Fort Voorne bij Heerewaarden om daar bij Frederik Hendrik geld los te 
krijgen voor de in Engeland dreigende burgeroorlog.  
 

Koen Goudriaan had zuster Yda gekozen als boegbeeld van zijn verhaal 
over Goudse kloosters, de stichteres en eerste moeder van het convent 
van Sint Catharina. Hij ging in op de rolverdeling naar sekse binnen de 
kloosters, waar op het hoogtepunt 450 vrouwen waren en 50 mannen, op 
de scholing van de nonnen en op de rol van stichteressen. Een ding is 
duidelijk: een klooster kan niet zonder mannen, omdat bepaalde 
handelingen zijn voorbehouden aan priesters en dat kunnen in de 
katholieke leer alleen mannen zijn. Een klooster behoorde tot een 
kapittel, maar vrouwen ‘hadden geen stem in het kapittel’. De visitatie 
van de kloosters werd ook alleen door mannen gedaan, want ‘vrouwen 
hebben daar niet genoeg verstand voor’, zo was de gedachte. Toch waren 
het charismatische vrouwen die konden zorgen voor het succes van een 
klooster; hetzij als stichteres, hetzij als priorin. Het hing af van 
personen. Goudriaan besprak Yda Engbertsdochter, Machteld Cosijns, 
Bertha Heye en de weduwe Aleid Boscopers als voorbeeld van vrouwen 
die een positie in het religieuze leven van Gouda verwierven, waar menig 
man slechts van kon dromen. Waarom zijn daar nog geen straten naar 
genoemd, zo sloot hij zijn betoog af. (GJJ) 
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Goudsche Courant en Schoonhovense Krant gedigitaliseerd 
Op vrijdag 27 maart kon voorzitter Adri den Boer dan toch 
het cadeau van de Stichting Vrienden van Archief en Librije 
(SVAL) overhandigen, dat hij had willen geven toen het 
streekarchief verhuisde naar de Chocoladefabriek. Het was 
een doos met harde schijven, waarop alle nummers staan 
van de Goudsche Courant en de Schoonhovense Krant. De 
ontvanger was Daphne Bergman in haar rol van voorzitter 
van het Streekarchief Midden-Holland. Het digitaal kunnen 
raadplegen van deze kranten zal er voor zorgen dat 
bepaalde historie komt te wankelen, zo voorspelde Adri.  
Wij hebben in deze regio last gehad van de ‘remmende 
voorsprong’, want SAMH was vroeg met het op microfiche 
zetten van regionale kranten. Het idee voor dit cadeau 
kwam van Thea van Wordragen, maar bij de uitvoering 
waren er belemmeringen. De stichting telt maar 100 
donateurs en het aantal te scannen documenten bleek hoger dan geraamd. Een aantal instanties, 
waaronder de Historische vereniging die Goude, heeft een financiële bijdrage verstrekt. Bij de 
Koninklijke Bibliotheek werd zeker gesteld dat onze kranten niet op de lijst stonden om binnenkort 
via www.delpher.nl beschikbaar te komen. Tijdens het productieproces laaide er landelijk een 
discussie op over de rechten en de privacy, met name waar het gaat over de kranten van meer 
recente datum. Uiteindelijk is besloten om de kranten van voor 1945 via internet beschikbaar te 
stellen, maar voor de kranten daarna moet de belangstellende naar het archief om ze digitaal te 
raadplegen. Elders is men begonnen om bepaalde kranten van de zoekmachine af te halen. Een 
oplossing die wel een curieus aspect heeft, want het zijn juist de oudere kranten waarin het aspect 
privacy nog geen enkele rol speelde en waarin de journalist vrij was om zijn persoonlijke mening 
over een voorval of persoon te spuien. Het digitaliseren is gebeurd door GMS in Alblasserdam, dat 
destijds ook de microfiches maakte en dus twee keer verdiend heeft aan dezelfde krant, aldus Adri 
den Boer. Daarvoor is wel gebruik gemaakt van de bestaande microfiches. Hij moest ook nog 
vertellen dat het raadplegen via internet pas per 1 juli a.s. begint. De harde schijven moeten nog 
wel in het systeem worden verwerkt en proefdraaien is nodig.  

In haar dankwoord ging Daphne Bergman in op de belangrijke rol van de vrijwilligers in organisaties 
als de SVAL. Zij richtte zich speciaal tot Janet Hoogendoorn, die na 15 jaar afscheid neemt als 
penningmeester van het bestuur, maar die daarnaast vele andere activiteiten heeft verricht. 
Namens het college van B&W reikte zij de verraste Janet de vrijwilligerspenning van de gemeente 
Gouda uit. (GJJ) 

http://www.delpher.nl/
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De Museumhaven bestaat al eeuwen 
Een verhalenverteller, zo omschrijft Peter Fokkens 
zichzelf. De voorzitter van Museumhaven Gouda hield 15 
april, voorafgaand aan de jaarvergadering van Die Goude, 
een boeiende lezing over scheepvaart, schepen en de 
Goudse haven. In het rijke waterland, dat Holland altijd al 
geweest is, was en is Gouda nog steeds de poort van 
Holland. Voor de binnenvaart is Gouda via IJssel en Gouwe 
de verbindingsweg naar het noorden. De IJssel, een 
getijdenrivier, geeft ook de mogelijkheid aan kleine 
zeevaartschepen tot in Gouda goederen door te voeren. 
Wettelijk is bovendien vastgelegd, dat de route richting 
Alphen aan de Rijn een staande mastroute is voor schepen 
met masten van 32 meter. 
Wat valt van een museumhaven te verwachten? Voor Peter 
Fokkens is van belang dat het verhaal van haven, schip en 
Gouda kan worden doorverteld. 
Een schip kan je restaureren. Restaureer je het schip naar 
z’n oorspronkelijke ontwerp of laat je zien hoe het in de 
loop van de tijd veranderd is in vorm en functie? Dat verhaal, de geschiedenis van het schip, maar 
ook van de schipper, ook dat is van belang om vast te leggen en levend te houden. 
In dit kader zal er van 11 t/m 13 september in de haven een openluchttheaterstuk worden 
opgevoerd onder de titel ‘Goudsch Getij’. Burgemeester Schoenmaker zal één van de spelers zijn. 
Om het theaterstuk gefinancierd te krijgen, doet Museumhaven Gouda aan ‘crowdfunding’. Voor 
verdere informatie hierover verwees Peter Fokkens naar de website 
www.museumhavengouda.nl/activiteiten/goudsch-getij.(PvH) 
 

Het kleinste museum van Gouda? 
Wie regelmatig in de Chocoladefabriek 
komt voor een bezoek aan de bibliotheek 
of het archief, is het wel eens opgevallen. 
Op Klein Amerika tussen de huisnummers 
6 en 7 bevinden zich twee ramen, 
waarachter een flinke hoeveelheid foto’s 
prijkt, voorzien van uitgebreide 
toelichting. Op dit moment betreft het 
beelden van de vroegere spoorlijn tussen 
Gouda en Schoonhoven. In 1914 werd de 
lijn geopend, die –komend van het 
station– over de Jan Verzwollebrug liep, 
vlak achter de rij huizen van Klein 
Amerika en vlak voor het perceel waar 
ooit het militair hospitaal, het latere 
belastingkantoor werd gevestigd.  
Exposant-eigenaar is de heer J.H. 
Gerritse, lid van die Goude. De heer 
Gerritse is een verwoed verzamelaar van 
prentbriefkaarten en foto’s van Gouda, 
maar ook op andere terreinen is hij met 

de historie bezig, o.a. als gids in het Archeon in Alphen aan den Rijn.  
Bij zijn fotopresentatie achter de ramen van Klein Amerika 6 gaat het om een wisseltentoonstelling. 
Drie jaar geleden is hij begonnen met foto’s van de Karnemelksloot. De bouw van de nieuwe 
Tiendewegbrug was aanleiding tot de volgende opstelling. Omdat de spoorlijn naar Schoonhoven 100 
jaar eerder werd geopend, was het niet meer dan logisch om daaraan in 2014 aandacht te gaan 
besteden. Het station Karnemelksloot is te zien en het viaduct over de Martensstraat. Op dit 
moment werkt de heer Gerritse aan de volgende editie, die gewijd zal zijn aan de wijk Kort 
Haarlem, het gebied tussen de Fluwelensingel, de Goejanverwelledijk, de Joubertsraat en de 
Karnemelksloot. (GJJ) 

http://www.museumhavengouda.nl/activiteiten/goudsch-getij
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Leo Vroman: ‘Vier het dan toch maar’ 
Als ik mijn honderdste verjaardag niet haal, ‘vier het dan toch maar’, aldus Leo Vroman. Hij haalde 
het net niet, Gouda’s beroemdste burger van de twintigste eeuw. Geboren vóór de oorlog aan de 
Krugerlaan, internationaal erkend wetenschapper en één van Nederlands meest bekende dichters. 
In de oorlog opgesloten in een Japans concentratiekamp, na de oorlog eindelijk verbonden met zijn 
Tineke en definitief woonachtig in de Verenigde Staten, maar voor altijd verbonden met Gouda: 

 
Ode aan Gouda 

 
Leeft nog Goudse kleigrond tussen 

hijskraan, kerk en Krugerlaan, 
laat ons dan die kleigrond kussen 

waaruit Gouda is ontstaan! 
Laat de straten vredig zinken 

in die moederlijke schoot; 
zalig uit haar modder klinken 

klokken, glimt het glas in lood. 
Laat ons in haar rijkdom delen: 

kaas en kaarsen en krakeel, 
stroopwafels en pijpenstelen, 

plat plat Gouds en plat plateel. 
Wie in Gouda op mocht groeien 

voelt in ouderdom vanouds 
de Gouwe door de aderen vloeien 
en die blijft voor eeuwig Gouds! 

 
L. Vroman, Fort Worth juni 2011 

 
Op tien april 2015, op zijn honderdste verjaardag, werd Leo Vroman geëerd met een beeld van 
Jeroen Henneman, geplaatst op het balkon van de Chocoladefabriek. (PvH) 
 

Uit de regio, info van andere historische verenigingen 
Smokkelaarspad tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. 

Boreftse Berichten is het tijdschrift van de Historische Kring 
Bodegraven. In het maartnummer schrijft Rob Alkemade over het 
Smokkelaarspad. Dat is de naam van een nieuw fietspad tussen 
Wierickerschans en de Parallelweg, die evenwijdig met de A12 loopt. 
Alkemade legt uit dat er in de 18e eeuw een levendige smokkel 
plaats vond tussen Utrecht en Holland, veroorzaakt door verschil in 
accijnzen en door het grillige grensverloop. Driebruggen en Oukoop 
behoorden tot Utrecht, waar de accijnzen laag waren. Bodegraven, 
Waarder en Hekendorp daarentegen waren Hollands. Pas vanaf 1750 
werd het innen van de accijnzen een overheidstaak. Holland werd 
verdeeld in districten. Bodegraven, Woerden, Waarder en Sluipwijk 
vielen onder het kantoor Gouda. Een ‘opziender’ had de leiding. Hij 
werd geholpen door ‘gaarders’ (ontvangers) en door ‘chergers’ (zeg 
maar douaniers). Jan Radix was cherger voor het hele gebied tussen 
de Enkele en Dubbele Wiericke. Zijn dienstwoning achter de 
Wierickerschans staat er nog steeds. Radix was overijverig, maar 
stond machteloos tegenover de vaak grote groepen smokkelaars. 

Meestal waren dat militairen gelegerd op de Wierickerschans en boeren die aan de Oude Rijn 
Zuidzijde woonden. Radix deed beklag bij de opziender in Gouda, maar toen die zich tot de 
commandant van de schans wendde, kwam er een tegenoffensief op gang. Jan Radix werd in 1758 
weggepromoveerd naar Woerden. Zie verder www.historischekringbodegraven.nl. (GJJ) 

  

http://www.historischekringbodegraven.nl/
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Gouda en Kevelaer, een eeuwenoude band 
Al meer dan 250 jaar organiseert de Stichting Broederschap 
Gouda-Kevelaer in de maand juli een driedaagse bedevaart naar 
Kevelaer, zo vermeldt de website www.bisdomrotterdam.nl. 
Voorzitter Jan Bredie van de Broederschap (lid van die Goude) 
geeft aan dat de eerste bedevaart in 1754 werd georganiseerd. 
Alleen in de oorlogsjaren werd de tocht naar Duitsland afgelast. 
Waarom Kevelaer? Er zijn toch ook in Nederland plaatsen met een 
Mariaverering? Pater Dalmatius van Heel O.F.M. wijst in zijn boek 
‘De Minderbroeders te Gouda’ op de ligging vlak over de grens van 
de gereformeerde Republiek der Zeven Provinciën, behorend bij 
het hertogdom Gelre in de Spaanse Nederlanden. Tot ver in de 19e 
eeuw viel Kevelaer kerkelijk onder de bisschop van Roermond.  
 
De deelnemers voelen zich aangesproken door Maria als 
‘Troosteres der bedroefden’. Het was de arme koopman Hendrick 
Busman die in 1641 drie keer de geheimzinnige oproep kreeg om 
bij een hagelkruis een kapelletje ter ere van Maria te bouwen. Op 
die plaats staat de kapel met het eeuwenoude Genadebeeld van 
de Madonna, als centraal punt van de bedevaart. 
Zo’n 70 gelovigen gaan het laatste volle weekend van juli vanuit 
Gouda en omgeving per bus naar Kevelaer. Biddend en zingend, 
maar ook in de geborgenheid van het gezelschap, bezinnen zij zich 

en ervaren zij troost. In datzelfde weekend zijn er ook groepen uit Heusden en uit Heiloo. De regie 
van de bedevaarten is in handen van de Wallfahrtsleitung 
Kevelaer. Het programma van de Goudse bedevaart ligt op 
hoofdlijn vast, zeker sinds iedereen is ondergebracht in het 
Parkhotel. Dat beschikt over een eigen kapel, waar 
vrijdagmiddag en zaterdagmorgen een eucharistieviering plaats 
vindt. Vrijdagavond vindt het Lof plaats in de Kaarsenkapel, 
naast de Genadekapel. Daar wordt de Goudse offerkaars 
aangeboden. Andere hoogtepunten zijn het lopen van de 
Kruisweg op zaterdagmiddag en de Lichtprocessie die avond 
vanuit het Forum Pax Christie. Vorig jaar was het de 250e 
bedevaart, waarbij op zondagmorgen de Hoogmis in de 
Mariabasiliek werd opgedragen door bisschop Van de Hende en 
pastoor Van Klaveren. De slotviering vond plaats in het Forum 
Pax Christie, waarna de bedevaartgangers vanaf de Genadekapel 
terug gingen naar de bus voor de terugreis.  
Bij de bedevaart horen –behalve de reeds genoemde kaars- specifieke Goudse objecten. De 
voorzitter loopt in de processie voorop met het wapen van de stad Gouda. Het Goudse kruisbeeld 
wordt al 50 jaar door dezelfde man gedragen. Er is een prachtig vaandel. Maar ook het Goudse 
Mariabeeld gaat mee, dat in de OLV Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan staat. Het staat op een 
karretje en wordt zijdelings belicht door twee mobiele schijnwerpers. 
Maar er zijn meer herkenningspunten voor de Goudse aanwezigheid in Kevelaer. In de Kaarsenkapel 

is een gebrandschilderd raam te zien met het 
wapen van Gouda. In het Niederrheinische 
Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte 
bevindt zich een verzameling Gouds 
aardewerk, gemaakt ter ere van ‘Onse Live 
Vrouw tot Kevelar’. Bij B.A. Verzijl te Gouda 
verscheen in 1905 het boekje ‘Gebeden en 
gezangen ten dienste van de Goudsche 
Processie naar Kevelaar’. Ook ruim honderd 
jaar later blijkt de traditie van de Goudse be-
devaart nog levend. Jan Bredie maakt wel een 
kanttekening: “De deelnemers zijn gemiddeld 
tussen de 70 en de 80 jaar oud. Het aantal 
rollators in de bus neem jaarlijks toe.” (GJJ) 

http://www.bisdomrotterdam.nl/
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Vragen over Gouda 
Reactie op vraag 4a: Hoe en waar is in Gouda de geschiedenis van de Joodse begraafplaatsen 
vastgelegd?  
Joke Kraal wil graag de kennis delen, die zij heeft opgedaan in gesprekken met Gouwenaren in 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Aanvankelijk had ook zij begrepen dat beide Joodse 
begraafplaatsen in 1976 ontruimd waren in verband met een hoge waterstand. Wat betreft de 
begraafplaats Boelekade zou dat vreemd zijn, want daar werd al lang niet meer begraven. Het 
probleem van de waterstand had betrekking op de Bloemendaalseweg. Dat stuk poldergrond is door 
de Joodse gemeente gekocht van de heer Pierot met het doel er een begraafplaats aan te leggen. 
Het is wel opgehoogd met zand, maar het bleef zakken. Achteraf was dan ook de conclusie dat het 
voor dit doel eigenlijk niet geschikt was. De Joodse begraafplaats aan de Boelekade heeft in 
1937/1938 een muur gekregen in verband met de aanleg van de spoortunnel en het dempen van het 
Bloemendaalse Verlaat. Het stadsbestuur van Gouda toonde zich toen al geïnteresseerd het perceel, 
maar de Joodse gemeenschap is daar toen niet op in gegaan. Na de oorlog is er overleg geweest 
tussen het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van de kleine groep overgebleven Joodse 
Gouwenaars. Aanleiding waren de problemen op de begraafplaats Bloemendaalseweg. Uiteindelijk 
werd afgesproken beide Joodse begraafplaatsen te ontruimen en de grond aan de gemeente te 
verkopen. 
In Joodse kringen was er naast enig begrip ook verontwaardiging over het overbrengen van de 
graven en het sluiten van de begraafplaats. Joodse graven zijn onaantastbaar! Het feit dat de stad 
al langer geïnteresseerd was in de grond aan de Boelekade, dat het onderhoud van de begraafplaats 
financieel zwaar was voor de kleine joodse gemeenschap en dat de stad een goede prijs betaalde 
heeft -naar mag worden aangenomen- allemaal een rol gespeeld. Joke Kraal hoopt dat het nieuwe 
boek van Tom Verwaijen het definitieve antwoord geeft. (GJJ) 
 
Vraag 8: Informatie over het vroegere voetgangerstunneltje in de Spoorstraat 
 

Altijd op zoek naar 
extra informatie 
die zij kan 
gebruiken bij een 
rondleiding van het 
Goudse Gidsen 
Gilde, stuitte Joke 
Kraal op het 
bericht dat er op 
de plaats van de 
huidige spoortunnel 
toto 1939 niet 
alleen een 
bewaakte 
spoorwegovergang 
was, maar ook een 
onderdoorgang voor 
voetgangers. Het 
duurde lang voor 
zij iemand 
gevonden had die 
daar iets over kon 
zeggen. In Huize 

Savelberg kwam zij in gesprek met de inmiddels 100-jarige heer John Kruijsheer (oud-wethouder 
van Gouda voor de VVD, zie het interview in De Tidinge van 2008 op Goudanet). De heer Kruijsheer 
legde uit hoe dat tunneltje eruit zag en dat je er alleen lopend gebruik van kon maken. Hij stoorde 
zich daar niet aan, maar nam zijn fiets op de schouder en rende daar de trap mee af en op. Het 
streekarchief leverde bijgevoegde foto, die een beeld geeft van de vroegere situatie.  
De vraag van Joke: zijn er Gouwenaars die nog meer informatie of verhalen hebben over dat 
vroegere voetgangerstunneltje? Reacties graag naar nieuwsbrief@diegoude.nl (GJJ) 
 

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
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Vraag 9: Waar en wanneer is deze foto (uit het dossier Jac.P. Dessing) gemaakt? 

Oud-Gouwenaar (en die Goude-lid) Jan Lafeber vraagt aandacht voor een foto die hij heeft 
aangetroffen op Wikimedia. De foto is afkomstig uit het archief van de Goudse architect Jac.P. 
Dessing, nu in bezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Uit het bijschrift zou je kunnen 
afleiden dat het gaat om een beeld uit 1972 van de Gouwekerk. Gelet op de kleding van de 
afgebeelde heren kan het jaartal niet kloppen, maar ook de locatie herkent Jan Lafeber niet. 
Duidelijk is dat het om het slaan van de eerste paal (met een stoomhei-installatie) gaat voor een 
flink bouwwerk. Kan het gaan om een ander werk waar Jac.P. Dessing bij betrokken was, 
bijvoorbeeld de uitbreiding van sigarenfabriek Donker in 1913/1914 of de start van de bouw van het 
complex woningen in de St. Jozefbuurt in 1923? Of is het toch de Gouwekerk, die tussen 1902 en 
1904 werd gebouwd naar een ontwerp van zijn vader Chris Dessing? Navraag bij de beeldbank van 
het streekarchief leverde geen resultaat op. Jan Lafeber wil erachter komen wat de correcte 
gegevens zijn die bij de foto horen. Reacties graag naar: nieuwsbrief@diegoude.nl (GJJ) 
 
Reactie op vraag 6: Piet Cottaar jr. schilderde het werk dat in ‘Het Vat van 1000 Kan’ hing.  
Piet Cottaar junior (*1908 Delft - †1983) is de schilder. Daarover kan geen twijfel bestaan. Hij 
werkte het grootste deel van zijn arbeidsleven als reclameschilder bij de Heineken Brouwerijen in 
Rotterdam. In zijn vrije tijd schilderde hij ook landschappen en stadsgezichten. Ook zijn vader, Piet 
Cottaar senior, was kunstschilder. In 1992 werd er in de deelgemeente Overschie een straat naar 
hen genoemd: de Piet Cottaarstraat.  
De gouden tip kwam van Goudse Post-lezer Herman Brouwer. Hij was in de jaren zestig werkzaam in 
de interne postbezorging op de verschillende locaties van Heineken in Rotterdam. Hij herinnert zich 
dat kunstschilder Piet Cottaar op de zolder van de brouwerij een atelier had en dat hij voor cafés 
en uitspanningen schilderijen en panelen maakte, meestal in opdracht van Heineken, soms in 
opdracht van een cafébaas. Volgens de heer Brouwer was Piet Cottaar een oudere broer van de 
bekende radioman Jan Cottaar (*1915 Delft - †1984 Leiderdorp). Voorbeelden van andere werken 
van Piet staan op de website http://www.petersouer.nl/cottaar/cottaar-junior.html. (GJJ) 

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
http://www.petersouer.nl/cottaar/cottaar-junior.html
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Het Gouda van ……………………..Tilly Berghoef-van Hengel 
Na twee hoofdpersonen van katholieken 
huize en twee uit protestantse kring, werd 
het hoog tijd om Gouda in deze rubriek in 
beeld te brengen via ‘een rooie’. Toen 
daarvoor de keus viel op Tilly Berghoef, 
bleek dat letterlijk raak te zijn. Mathilde 
Nelly van Hengel had als kind vuurrood haar. 
“Omdat ik ook nog eens groot was voor een 
meisje –ik werd 1 meter 90- werd ik daar 
behoorlijk mee gepest op school”, zo begint 
Tilly. Van het politieke rood was toen nog 
geen sprake. “Ik groeide op in een 
christelijk arbeidersgezin, waar je naar een 
christelijke school ging en zondags naar de 
Sint Jan”. Vlees kocht je bij een christelijke 
slager, ook al woonde je naast een prima 
slager met een andere overtuiging. 
 
Tilly van Hengel werd in april 1944 geboren 
in de Rhijnvis Feithstraat. De 
eengezinswoningen daar –tussen de Eerste 
en de Tweede Kade- waren toen net 
gebouwd. Haar vader was timmerman, maar 
werd in 1951 vakbondsbestuurder bij de 
bouwbond van het NVV(!). Tilly: “Toen mijn 
ouders in 1967 verhuisden naar 
Nieuwerkerk, ben ik kort meegegaan, maar 
in 1968 trouwde ik met Henk Berghoef. Wij 
gingen wonen op Idenburgstraat nr. 6, een 

flat in de wijk Ouwe Gouwe. Henk werkte toen bij het ASF, het pensioenfonds voor de landbouw, 
dat een heel blok had gekocht als belegging.” 
Het derde Goudse adres van Tilly is de huidige woning aan de Balthasar de Moucheronlaan. “Sinds 
1971 wonen we hier. Onze twee dochters zijn hier opgegroeid”, aldus Tilly. Dit was het tweede 
plangebied van de nieuwe wijk Bloemendaal. We kregen het toegewezen, omdat Henk als 
gemeenteraadslid recht had op een werkkamer.” Vanuit de keuken keken ze nog zo op de 
Bloemendaalseweg. “Het was nog echt pionieren, want scholen en winkels waren er niet. Voor de 
boodschappen moest ik naar het Van Hogendorpplein, naar ‘supermarkt’ Van Lente en groenteboer 
van Hoof. En op zaterdag met de kinderwagen naar de Markt. Bij Victoria –naast de Zalm- dronken 
we dan wat; een gezellig café dat vol zat met kaasboeren.” 
 
Als Tilly nagaat waar ze op school heeft gezeten, komt ze ook niet verder dan drie. De kleuterschool 
was aan de Krugerlaan, de Beatrixschool; de lagere school aan de Martenssingel, de Julianaschool. 
“Ik vond die schooltijd niet zo leuk”, zegt Tilly, “want ik werd aardig gepest om mijn uiterlijk. 
Hoewel lezen mijn grootste hobby was, deed ik op school niet mijn best.” Die houding zette ze door 
op Huishoudschool de Breevaart. Ze spijbelde veel en deed drie jaar over de 2-jarige opleiding. Pas 
veel later is ze haar theoretisch bagage met verschillende cursussen gaan aanvullen. 
 
Mevrouw Berghoef heeft in Gouda ook op verschillende plaatsen gewerkt. Tussen 1959 tot 1969 
werkte ze eerst als ponstypiste  bij de Gebroeders Wolf aan de Fluwelensingel, een groothandel in 
elektronische artikelen. Vervolgens ruim 5 jaar bij bouwbedrijf Nederhorst aan de Goudkade. In 
1983 was ze een zogenoemde herintredende vrouw. Als administratief medewerker en regelaarster 
werkte ze op de LEAO-school aan de Groenendaal en de dependance daarvan aan het Nonnenwater. 
Na de mislukte Goudse scholenfusie (waarbij alle scholen voor voortgezet onderwijs onder één 
bestuur zouden komen), volgde een smalle fusie van alleen het lage beroepsonderwijs met een 
school op de Groen van Prinsterersingel. Het aantal leerlingen liep zodanig terug dat de school het 
ook onder de vlag van Coenecoop niet redde. Ontslag door het wegvallen van de werkzaamheden. 
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“Maar naast de woningen en de arbeidsplaatsen in Gouda, zijn er nog genoeg andere gebouwen die 
een belangrijk rol in mijn leven hebben gespeeld”, zegt Tilly. ”Ik denk allereerst aan de 
Kinderbibliotheek aan de Keizerstraat, waar ik vanaf mijn achtste jaar zelfstandig naar toe mocht 
fietsen. Ook in gebouw ‘De Haven’ aan de Oosthaven, waar de Jonge Kerk werd gehouden, kwam ik 
graag. De wekelijkse kerkdiensten in de Sint Jan konden mij echter niet bekoren. Ik heb mijn hele 
leven moeite gehad met mensen die mij willen voorschrijven wat ik moet denken.” Pas later begon 
de periode dat Tilly zich vrij genoeg voelde om tot ontplooiing te komen. “Enkele gebouwen staan 
daarvoor symbool. Op de eerste plaats 'Ons Huis’ op Turfmarkt 59, waar de vakbond van mijn vader 
kantoor hield. Richting gevend voor mijn leven waren de bijeenkomsten van de F.J.G. in het huis 
van Jellie en Herman Gorter aan de Juliana van Stolbergstraat”. F.J.G. staat voor federatie van 
jongerengroepen in de Partij van de Arbeid. Ook het Stadhuis op de Markt hoort in dit rijtje thuis. 
Het speelde een grote rol, zowel in de twee periodes dat Henk Berghoef raadslid was voor de PvdA 
als in de tijd van fractievoorzitter Pieter Schwegler, toen zij zelf fractie-assistent was. 
 
“Hoe ik tegenover Gouda sta? Ik ga hier nooit vandaan. Als ik naar de markt ga, of naar 
winkelcentrum Bloemendaal, dan geniet ik ervan mensen tegen te komen, die we kennen. Als ik 
over de Markt loop, dan denk ik: ‘Hier hebben mijn vader en moeder ook gelopen; dit hebben zij 
gezien’ Dat gevoel zou ik niet willen missen”, zo besluit Tilly Berghoef-van Hengel. (GJJ) 
 

Algemene & Christelijke Korfbalvereniging Gemini 20 jaar 
De A&CKV Gemini bestaat op 1 juli 20 jaar. Voorzitter Jan Pol is verheugd 
over de actuele belangstelling voor de korfbalvereniging. Recent voerde 
Gerrit Schinkel voor Goudanet een gesprek met enkele oudgedienden. Ook 
zijn er buitenopnames gemaakt voor RTV Gouwestad. De sport is die 
aandacht waard, vindt Jan Pol. Het is een sport die dubbel gemengd is. 
Het wordt door mannen èn vrouwen gespeeld binnen één team. De 
wedstrijden worden zowel buiten als binnen gespeeld. Behalve tijdens de 
zomerstop moedigen supporters van Gemini hun favoriete zwart-gele team 
het hele jaar door op zaterdag aan, in het Groenhovenpark (veld) of in 
sporthal De Mammoet (zaal).  

A&CKV Gemini is in 1995 
ontstaan uit de fusie van de 
korfbalverenigingen Ter 
Gouw en Jodan Boys. Dat 
ging niet vanzelf. Ter Gouw 
was al in 1993 verhuisd naar 
het Groen-hovenpark. De 
gemeente zat dringend 
verlegen om ruimte en zette 
Jodan Boys onder druk om 
ook gebruik te maken van de 
nieuwe accommodatie. Toen 
dat was gebeurd, kwamen de 
verenigingen erachter dat 
het samenvoegen van het 
ledenbestand ook voordelen 
kon hebben. Misschien doet 
de aanduiding ‘algemeen èn 
christelijk’ nu wat curieus 
aan, maar destijds was het 

een noodzakelijk symbool van de fusie. De algemene seniorenteams speelden op zondag; de 
christelijke senioren, net als alle junioren op zaterdag. Bij de fusie was alles keurig gedeeld: De 
voorzitter kwam uit Jodan Boys gelederen; de vicevoorzitter van Ter Gouw. Gemini 1 en 3 speelden 
op zaterdag, Gemini 2 en 4 op zondag. De belangstelling voor het spelen op zondag nam vrij snel af, 
maar in beginsel kan het nog steeds. Een paar jaar na de fusie deed zich een crisis voor omdat het 
vrijwilligersbeleid niet goed liep. Dat bracht Jan Pol tot het voorzitterschap van de club, waar hij 
alleen als ‘vader’ bij betrokken was. Er zijn 165 leden. In de competitie komen vier seniorenteams 
en acht jeugdteams uit. Zie verder www.gemini-korfbal.nl. (GJJ) 

http://www.gemini-korfbal.nl/
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H&M Gouda: rubriek historie en monumenten 
 
Presentatie onderzoek naar drie Goudse bronnen uit de 15e eeuw. 

Onder de titel ‘Armoe en rijkdom, verborgen schatten uit het 
Streekarchief’ presenteert Gouda op Schrift drie unieke Goudse 
bronnen uit de 15e eeuw: Twee handschriften uit het 
Clarissenklooster en een zogenaamde wandcatalogus van het 
boekenbezit. Ze zijn onderzocht door drie masterstudenten 
Boekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. De avond 
wordt ingeleid door Henkjan Sprokholt. De bijeenkomst is op 

maandagavond 11 mei om 20.00 uur in de Chocoladefabriek. Zie verder www.goudaopschrift.nl 
 
ANWB-bord op Westhaven 11 voor Bertha van Heyen. 

Het Erasmusgenootschap Gouda heeft voor elkaar gekregen dat er een ANWB- 
bord komt op het pand Westhaven 11. Het bord attendeert er op dat daar 
Bertha van Heyen woonde, de patriciërsweduwe, die optrad als weldoenster 
en toeverlaat van de verweesde jonge Erasmus. Ze voedde en kleedde de 
armen van Gouda en was de moeder van het St. Elisabethgasthuis aan de 
Spieringstraat. Erasmus schreef ook de grafrede voor haar, onlangs vertaald 
en geannoteerd door een groep van Gouda op Schrift onder leiding van Piet 
Zuijdwijk. Het bord wordt op donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) om 

14.00 uur onthuld. Zie verder www.erasmusgouda.nl. 
 

Goudse Getijdendag in de Sint Janskerk 

Op zaterdag 20 juni a.s. herleeft een oude traditie. 

Vanaf vijf uur ’s morgens tot zes uur in de middag 

worden in de Sint Janskerk de zogenaamde getijden 

gezongen. Sinds 1453 werden die getijden –naast het 

gregoriaans- op vastgestelde uren gezongen: metten, 

lauden, priem, terts, sext, noon, vespers en 

completen. De zangers waren oorspronkelijk priesters 

en klerken, bijgestaan door een aantal koorknapen. 

Toen na 1500 de meerstemmige muziek haar intrede 

deed, waren meer geoefende zangers nodig, evenals 

een zangmeester om hen te onderwijzen. Het koor 

bestond toen voornamelijk nog uit leken die de 

zangkunst machtig waren.  

Wie deze prachtige muziek wil beluisteren kan op 

zaterdag 20 juni a.s. terecht in de Sint Janskerk. De 

getijden worden gezongen door het Christelijk Vocaal 

Ensemble ‘Cantare’ onder leiding van Leo Rijkaart. De 

pauzes worden gevuld met onder andere lezingen, 

muziek en een workshop over de dagelijkse kost in de 

15de eeuw. De toegang bedraagt € 8,50. Hiervoor 

ontvangt u ook een boekje met de geschiedenis van 

het getijdencollege tot 1572 en andere informatie 

over deze bijzondere dag. Zie verder www.sintjan.com. 
 
Oktober is weer ‘Maand van de Geschiedenis’ 

Ook dit jaar is oktober weer ‘Maand van de Geschiedenis’. In 
2015 is het thema ‘Tussen Droom & Daad’. Dromen doen we 
allemaal, maar wanneer worden dromen werkelijkheid? Wat 
waren de dromen van vroeger die de wereld van nu hebben 
geschapen? In Gouda is in elk geval van de Stichting Goudse 
Sint Jan en van de Historische Vereniging die Goude bekend 
dat ze op een of andere wijze aandacht willen besteden aan 
de Maand van de Geschiedenis. Zie ook de oproep van de 

Tidinge van die Goude op blz. 17 en www.maandvandegeschiedenis.nl. (GJJ) 

http://www.goudaopschrift.nl/
http://www.erasmusgouda.nl/
http://www.sintjan.com/
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/
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Waterconferentie 18 juni 2015 van Gouds Watergilde 
 
PUBLIEKSPRIJSVRAAG: Met water meer mensen in Gouda 
Heeft u ideeën over de 
mogelijkheden die het water 
ons biedt? Doe dan mee aan 
de prijsvraag ‘Met water meer 
mensen in Gouda’ van het 
Gouds Watergilde, een 
werkgroep van de Historische 
Vereniging die Goude.  

 

Mogelijkheden van het water 
Het water is altijd al 
belangrijk geweest voor 
Gouda: via de rivieren werd 
handel gedreven en onze stad 
had er zijn ‘welvaart’ aan te 
danken. In steden als Den 
Bosch, Dordrecht en Leiden is 
het water tegenwoordig een 
onderdeel van het stadsschoon, waar veel bezoekers op af komen. Ook in Gouda kan het een 
pronkjuweel worden, net als Goudse kaas, kaarsen, pijpen, plateel, stroopwafels en Goudse glazen.  
 
Prijsvraag 
Het Watergilde roept Gouwenaars op om mee te dromen over de mogelijkheden die het water ons 
in Gouda te bieden heeft. Daarbij gaat het met name om de gebruiksmogelijkheden en de inrichting 
van het water en de straten, kaden, oevers en plantsoenen erlangs. Denk aan een groene 
wandelroute langs de singels met terrasjes, een Gouds gondelfestival, toegepaste kunst, enzovoort. 
Indieners hoeven geen rekening te houden met procedures en regelingen, maar het idee moet wel 
praktisch uitvoerbaar zijn. Tot 26 mei 17.00 uur kunt u uw idee aanleveren; dat kan in een tekst, 
foto, filmpje, maquette, collage, Powerpoint of Prezi. U kunt uw ontwerp sturen naar 
prijsvraag@diegoude.nl of naar Gijs Jansen, Stanleylaan 1, 2803EZ in Gouda. Als u een ontwerp 
heeft dat niet gemaild of gepost kan worden, kunt u het op 26 mei voor 17.00 uur inleveren op 
Stanleylaan 1.  
 
Prijsuitreiking op Waterconferentie 
Tijdens de 10e Waterconferentie op 18 juni 2015 in de Sint Janskerk worden de resultaten van de 
prijsvraag getoond. Ook worden ze overhandigd aan het gemeentebestuur, met de uitdaging om de 
ideeën te omarmen. Daarnaast maakt het Gouds Watergilde de winnaar van het meest sprankelende 
idee bekend. Zie verder www.diegoude.nl onder Waterconferentie 2015. (MvE) 
 
 

ROLAND VAN SCHELVEN, spreker op Waterconferentie:  
‘Behoud door ontwikkeling’ 
 
Vanuit zijn werkkamer heeft burgemeester Roland van Schelven een prachtig uitzicht over zijn stad, 
Culemborg. Dat hij Gouda -de stad waar hij en zijn voorvaderen opgroeiden- niet vergeten is, blijkt 
al gauw, wanneer in het gesprek de Goudse waterconferentie ter sprake komt.  
Zijn contact met het Goudse water is wel heel direct geweest. In 1960 -de Raam was nog net niet 
gedempt- gleed hij onder het spelen van de Brigittenbrug af. Met een natte broek zat hij daarna in 
de kerk. Later heeft hij met de motorboot van zijn ouders de Goudse wateren van een andere kant 
leren waarderen. 
 
  

mailto:prijsvraag@diegoude.nl
http://www.diegoude.nl/
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Waterconferentie 18 juni 2015 van Gouds Watergilde 
 

Van Schelven is één van de 
sprekers op de 
waterconferentie van 18 
juni. Op de vraag waaraan 
hij denkt bij het thema van 
de conferentie ‘Hollands 
Welvaren, in een duurzame 
Oudhollandse waterstad’, 
legt hij de nadruk op zijn 
motto ‘behoud door 
ontwikkeling’. Van 
Schelven: “Het is een goede 
zaak om aan herstel en 
restauratie te doen, maar 
zorg ervoor”, zo stelt hij, 
“dat het een onderdeel is 
van een groter plan.” Als 
voorbeeld geeft hij de 
restauratie van de 

Stolwijkersluis. Van Schelven: ” Ik had graag gezien dat achter de sluis een jachthaven was 
gekomen. Op die wijze was het herstel van de sluis deel geworden van een ontwikkeling van het 
achterland en was de functie van de sluis meer tot uiting gekomen. Door het regelmatig gebruik zal 
de sluis beter behouden blijven. Gemeenten moeten initiatieven tot dergelijke ontwikkelingen 
uitlokken door in hun publiekrechtelijke taak de bestemmingsplannen aan te passen.” 
Roland van Schelven maakt zich zorgen over de huidige monumentenzorg en archeologie. Hij ziet ze 
als ondergeschoven kinderen van de Wet op de ruimtelijke ordening. “De monumentenwereld zelf is 
versnipperd en bij de VNG is er geen meer aandacht voor”, zo stelt hij en vervolgt: “De nieuwe 
wetgeving is er vooral op gericht om het de particuliere eigenaren niet te lastig te maken. Het 
gevolg is, dat restauraties beginnen zonder het vergunningentraject doorlopen te hebben. Veel 
details bij restauraties gaan op die manier verloren.” 
Vooruitkijkend naar de tiende waterconferentie benadrukt hij ongelooflijke bewondering te hebben 
voor de mensen van het Watergilde die het al zo lange tijd volhouden het thema ‘water’ op de 
Goudse agenda te houden. Zijn boodschap is dat je moet durven te benoemen wat bij restauratie en 
herstel in het recente verleden ‘verziekt en verknoeid’ is. Daarnaast raadt hij aan actief te 
bevorderen dat bruggen en sluizen weer gebruikt worden: “Geef ze een doel en voorkom 
desinvestering”, aldus Roland van Schelven. 
Duidelijke uitspraken van iemand die Gouda nog zeer aan het hart gaat.(PvH) 
 

JAN ZUURMOND, spreker op Waterconferentie: 
Restauratie Sint Janskerk bijna klaar 
 
De ogen van Jan Zuurmond stralen als hij zijn verhaal doet over de restauratie van de Sint Jan. Ook 
al is hij vorig jaar gepensioneerd, voor een meer dan 40-urige werkweek draait hij in zijn functie als 
kerkrentmeester van o.a. de Sint Jan zijn hand niet om. In zijn vorige beroep was hij 
projectmanager bij een Haags ingenieursbureau en heeft hij veel ervaring opgedaan met bouw en 
verbouw van grote projecten. 
 
“Het einde van de restauratie van de Sint Jan komt in zicht”, vertelt Jan Zuurmond in een gesprek 
op 30 maart jl.. De voorbereidingen begonnen in 2004, nadat er een lichte verzakking van de 
kolommen van het hoogkoor geconstateerd was. Ofschoon het eerste plan draaide om herstel van  
vier kolommen, werd later toch besloten het gehele koor aan te pakken. Met een toegezegde 
provinciale subsidie van 50 % en voor de andere helft met ingezameld geld van sponsors kon men 
uiteindelijk aan de slag. De 13 meter lange houten lange palen die in 1900 aan weerszijden van de 
zuilen waren aangebracht, zijn van hun zware last bevrijd door betonnen palen van 16 meter. Die 
nieuwe palen zijn met elkaar verbonden door stalen balken.  



14 
Nieuwsbrief Historische vereniging die Goude nr. 75 (mei 2015) 

 

Waterconferentie 18 juni 2015 van Gouds Watergilde 
 
Verrassend waren de vondsten van een grote 
hoeveelheid menselijke botten en natuurlijk de 
vondst van de grafkelder van de 
burgemeestersfamilie Van Rietveld. De resten van 
de familie zijn nog in onderzoek en zullen in een 
aparte kelder aan de noordkant van het koor 
worden teruggelegd. “Alle overige gevonden botten 
zijn onder de nieuwe vloer geordend opgeborgen. 
Dat is wel een grote tegenstelling tot de situatie in 
1900”, zo licht Jan Zuurmond toe. In die tijd 
werden rond de zuilen gaten gegraven om de houten 
palen aan te brengen. De gevonden menselijke 
beenderen werden zonder pardon in de gaten 
teruggestort. De nieuwe vloer wordt op moderne 
wijze verwarmd en wordt afgedekt met koperen 
plaatjes. De houten schotten rond het koor zullen 
verrijdbaar zijn. Het nieuwe hoogkoor zal op die 
manier de mogelijkheid geven aan 600 mensen 
concerten bij te wonen.  
 
Voor Jan Zuurmond zal een omvangrijke klus begin 
juni met een feestelijke opening ten einde komen. 
Hij is één van de sprekers tijdens de 10e 
Waterconferentie op donderdag 18 juni 2015 in de 
Sint Jan. (PvH) 

 

 

Programma tiende Waterconferentie 
Op donderdag 18 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Goudse Sint Janskerk. Het thema is 

‘Hollands Wel varen in een duurzame Oudhollandse Waterstad’. 

 

Het programma omvat de volgende onderdelen 

 Om 10.00 uur: Opening conferentie door burgemeester Milo Schoenmaker. 
 Vier Oudhollandse steden vertellen in staccato hun droom. 

 Roland van Schelven (oud-wethouder van Gouda), burgemeester van Culemborg en landelijk 

voorzitter ‘Open monumentendag’ geeft zijn visie op Gouda 's potentie.  

 Beroepsontwikkelaar Lennart de Graaf neemt ons mee op avontuur langs een aantal projecten 

in Dordrecht en Kampen. 

 De restauratie die in de Sint Janskerk heeft plaatsgevonden wordt toegelicht door 

kerkrentmeester Jan Zuurmond. 

 Lunch. 

 Dijkgraaf Hans Oosters (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) gaat nieuwe 

vormen van watermanagement aanreiken, zoals die in de omgeving van Gouda gaan gelden. 

 Presentatie van de resultaten van de ideeënprijsvraag ‘Met water meer mensen in Gouda’ door 

Gert Jan Jansen (vice-voorzitter die Goude). 

 Paneldiscussie waarbij ook de aanwezigen betrokken kunnen worden.  

 Even naar buiten voor een demonstratie van het Sluiswachtersgilde bij de Donkere Sluis. ‘Met 

touwen en katrollen’ wordt het oude schuren (schoonspoelen) van de Goudse grachten min of 

meer ‘droog’ gedemonstreerd.  

 Om 16.00 uur: afsluiting van de conferentie in de kerk met waterproeverij en borrel. 

 

Ieder die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van het Goudse water is van harte welkom. 

Deelname is kosteloos maar niet vrijblijvend. Aanmelding bij voorinschrijving op mailadres 

hans.suijs@hetnet.nl 

mailto:hans.suijs@hetnet.nl
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De droom van Sjaak 

de Keijzer uit 2012→ 

 

 
 

‘Het leven in Gouda’: 2 delen verschenen. 
In het vorige nummer van de Nieuwsbrief is aandacht geschonken aan de uitreiking van het eerste 
exemplaar van ‘Het Leven in Gouda vanaf het midden van de negentiende eeuw’ aan burgemeester 
Milo Schoenmaker. Op 3 april jl. lag het tweede nummer in de boek- en tijdschriftenhandel. 
 
Het eerste nummer wordt door de redactie aangeduid als beknopte algemene achtergrond met een 
paar doorkijkjes naar wat komen gaat. Het opent met een artikel van hoofdredacteur Ewoud 
Mijnlieff onder de titel ‘De stad in verval en daarna’. Daarin wordt uitgelegd dat de opzet 
bescheidener is dan van een stadsgeschiedenis. Het is geschreven voor een breed publiek en 
voorzien van zeer veel illustraties. Mijnlieff geeft ook de algemene samenvatting van de Goudse 
ontwikkelingen in de periode 1850-2015, die worden aangevuld met beschouwingen over de 
sectoren wonen (Ronald van der Wal) en monumenten (Bianca van den Berg). Dan komen de 
doorkijkjes aan bod, appetizers voor de volgende nummers. Ze gaan over Gouda als pijpenstad, over 
tekenleraar Jan Bertelmans (*1821 - †1899) en over de Goudse voetbalclubs die in de 20ste eeuw tot 
bloei komen. Onder het laatste artikel staat weer de naam van Ewoud Mijnlieff; bij de andere twee 
is dat niet duidelijk. Gezien het feit dat Mijnlieff in 2000 een boek schreef over meneer Bertelmans, 
is de veronderstelling niet gewaagd dat hij ook nu de auteur is. Dit doet beseffen dat we met ‘Het 

leven in Gouda’ geen stroom aan nieuwe inzichten mogen 
verwachten. Bestaand materiaal vormt de basis, maar het 
wordt op een moderne en aantrekkelijke manier 
gepresenteerd. Het nummer telt 28 pagina’s A4 en 62 foto’s of 
illustraties. Het kost € 4,95. 
 
Het tweede nummer is gewijd aan Wonen. Ook dit nummer 
omvat 28 pagina’s A4. Het verschil met het eerste nummer is 
dat Ewoud Mijnlieff meer exclusief verantwoordelijk is voor 
coördinatie en eindredactie. Ook Ineke Verkaaik is nu 
betrokken bij de eindredactie. Deze keer 70 illustraties. Ze 
stralen je vaak tegemoet, soms bekende foto’s die in deze 
uitgave heel goed uitkomen. Eigenlijk kent dit nummer maar 
twee artikelen. Een van Henkjan Sprokholt over de ruimtelijke 
ontwikkeling en één van Ronald van der Wal over de 
volkshuisvesting. Het gaat om vlot leesbare overzichten, 
gericht op een andere doelgroep dan ‘1000 jaar Gouda’ of 
‘Stad van de Gouwenaars’. Sprokholt doet dat met een iets 
populairder taalgebruik, waarin plaats is voor waardeoordelen 
die je in zijn beschouwing in onze stadsgeschiedenis niet zult 

tegenkomen. Van der Wal houdt het bij gestructureerde feitelijkheid. Je zou de artikelen kunnen 
betitelen als Goudologie-cursussen voor de moderne mens. Nu maar hopen dat die moderne mens 
nog van papier leest. (GJJ)
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Excursie naar de Rijn tussen Tolkamer en Arnhem 

 
Op zaterdag 5 september 
2015 organiseert de Excursie-
commissie van die Goude -in 
samenwerking met Historizon- 
een excursie naar Gelderland. 
De Rijn tussen Tolkamer en 
Arnhem staat centraal. Wat 
was Nederland geweest zonder 
de Rijn? Hier spelen zich 
verhalen af over beslissende 
momenten in de Nederlandse 
geschiedenis. Ze worden 
gepresenteerd tijdens een 
boottocht over de Rijn van 
Tolkamer naar Arnhem: van de 
Romeinse Limes, de 
Schenkenschans die herinnert 
aan de Tachtigjarige Oorlog, 
het Pannerdensch kanaal, de 
overstromingen in de Betuwe, het rampjaar 1672, de brug die ‘te ver’ was tot aan het sluitstuk van 
de IJssellinie. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
08.30 uur: Vertrek per touringcar vanaf het NS Station in Gouda, Bloemendaalzijde  
10.00 uur: Ontvangst in het voormalig douanekantoor aan de Europakade in Tolkamer met koffie 

en koek. Hier wordt de geschiedenis van Tolkamer uit de doeken gedaan.  
11.00 uur: Inschepen op partyschip ‘Schenckenschans’. Hiermee varen we van Tolkamer naar 

Arnhem. Onderweg vertelt Bernier Cornielje over de geschiedenis. Hij verzamelt en 
onderzoekt verhalen die zich rond de Rijn afspelen.  

 De vaartocht wordt onderbroken voor een bezoek aan kasteel Doornenburg na de 
splitsing van Rijn en Waal. 

13:00 uur Lunch aan boord van de Schenckenschans. Voortzetting van de vaartocht tot iets 
voorbij Arnhem, waar ook het verhaal van de Poolse parachutisten bij Driel tijdens de 
Tweede Wereldoorlog aan de orde komt.  

16:30 uur Aanleggen aan de Rijnkade in Arnhem en overstappen op de bus voor de terugreis.  
18.00 uur:  Aankomst in Gouda bij het NS Station. 
 
Met dit programma kunnen maximaal 35 deelnemers mee. De excursie kost € 79,- per persoon. 
Daarin zijn alle kosten begrepen van vervoer, vaartocht, gidsen, koffie/thee, lunch, entrees, fooien 
en administratie. Aarzel niet en geef u zo snel mogelijk op. Zodra zich 30 deelnemers hebben 
aangemeld, ontvangt u een definitieve bevestiging en de factuur.  
Verdere informatie: Wilma Dubbink (tel. 0182 570373, e-mail: wildubkip@gmail.com) 
 
Aanmelden: 
Per post:  Historizon Reizen, Postbus 283, 2160 AG Lisse 
Per e-mail: info@historizon.nl 
Telefonisch: 088-6360200 

 

Excursie naar Wieringermeer en Medemblik op 11 april jl.  
Zaterdagmorgen 11 april stapten 43 mensen in de bus voor de excursie van die Goude naar het 

voormalig eiland Wieringen en naar Medemblik. Onderweg zagen zij het contrast tussen het strakke 

polderlandschap en het ‘oude land’. Na de koffie werd het Wieringer Eilandmuseum ‘Jan Lont’ 

bezocht, de boerderij waar Jan Lont z’n hele leven woonde en van alles verzamelde. “Weggooien 

kan altijd nog”, redeneerde hij. Het sobere en harde leven van vroeger kwam duidelijk in beeld. Er 

werd verteld over de teelt van meekrap (een verfstof) en zeegras (vulling voor matrassen), over het 

jagen en het vissen. De aanleg van de Afsluitdijk zorgde voor grote veranderingen. 

mailto:wildubkip@gmail.com
mailto:info@historizon.nl
http://www.rederijwitjes.nl/Partyschip-Schenckenschans.html
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Na de lunch ging de tocht naar de plek waar op 17 april 1945 de Duitsers de dijk opbliezen. De hele 

Wieringermeerpolder liep weer onder water, waarna een storm voor nog meer schade zorgde. 

Onderweg naar de ‘Cultuurschuur’ in Wieringerwerf werd het grote hoogteverschil duidelijk tussen 

het water in het IJsselmeer en dat in de polder. In de ‘Cultuurschuur’ was een tentoonstelling rond 

het thema 70 jaar bevrijding. Er was een vitrine gewijd aan het Joodse Werkdorp, waar jongeren 

werden opgeleid om later in een Kibboets in Israël te gaan werken. 

In Medemblik liep het gezelschap in de striemende regen vanaf het raadhuis naar het oude centrum. 

Drie gidsen leidden langs oude plekjes en vertelden van de bewogen geschiedenis van het 

havenstadje, waar ooit een bloeiende handel was, maar dat nu een watersportcentrum is. De 

gedempte Pekelhaven is daarom in 1989 weer uitgegraven. De deelnemers konden weer warm 

worden bij een kopje koffie. Op de terugreis naar Gouda begon de zon heerlijk te schijnen. (WD) 
 

Oproep redactie Tidinge in kader ‘Tussen droom en daad’ 
De redactie van Tidinge van die Goude, het tijdschrift van onze vereniging, wil invulling geven aan 

‘Tussen Droom en Daad’, het thema van de Maand van de Geschiedenis in oktober 2015. Twee 

Goudse dromen zijn uitgezocht om na te gaan hoe ze gerealiseerd zijn. 

1. De wens van jongeren uit de jaren zestig om hun idealen op een nieuwe manier te 

verwezenlijken en daarvoor jongerensociëteiten op te richten. Denk bijvoorbeeld aan Over de Brug, 

de Pijpenla, Oosthaven of aan The Hook. 

2. De behoefte in dezelfde periode om de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten en de daaraan 

gekoppelde inzet op het behoud van ons historische centrum.  

 

De redactie van de Tidinge wil graag in contact komen met Gouwenaars die in de jaren zestig en 

zeventig actief waren in het realiseren van deze twee ‘dromen’.  

Heeft u materiaal of kunt u wat vertellen, neem dan contact op met Ronald van der Wal, redactie 

van Tidinge van die Goude, rvdwal55@kpnmail.nl of telnr. 0182-531913 (na 19:00 uur). 

 

mailto:rvdwal55@kpnmail.nl
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Verenigingszaken 
 
Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 april 
Op 15 april jl. hield die Goude haar jaarvergadering. Bij afwezigheid van voorzitter Gerard van Ham 
werd de vergadering in gepast tempo geleid door vice-voorzitter Gert Jan Jansen. Het jaarverslag 
van secretaris Bart Pors gaf een mooi overzicht van de vele activiteiten van onze vereniging. 
Penningmeester Hans Hoogenraad kon met trots vertellen, dat de financiën op orde waren, hetgeen 
door Dirk Koper namens de kascommissie werd bevestigd. Dirk maakte voor de derde keer deel uit 
van de kascommissie en was daarom aftredend. Omdat Charles Duijnstee zich om persoonlijke 
redenen had terug getrokken, moesten er twee nieuwe leden worden aangewezen. Naast Pieter 
Boer werden Marianne Lint en Bert Bohnen door de vergadering benoemd. 
Nieuwe activiteiten werden toegelicht. Nico Boerboom legde uit hoe hij de website onder handen 
had genomen, Jan Willem Eelkman Rooda vertelde over de stand van zaken bij de Waterconferentie 
van 18 juni en Paul van Horssen lichtte toe hoe het bestuur het initiatief had genomen tot instelling 
van een geschiedenisprijs voor middelbare scholieren. Besloten werd om werkingstermijn van het 
beleidsplan 2012-2014 te verlengen tot de jaarvergadering van 2016. 

Lid van 
het 
bestuur, 
Jan 
Potharst, 
trad 
statutair 
terug uit 
het 
bestuur. 
Gert Jan 
Jansen 
bedankte 
hem met 
lovende 
woorden. 
Jan 
Potharst 
was van 
grote 
waarde 
voor de 

vereniging vanwege zijn bestuurlijke ervaring, boekhoudkundige kennis en waakzame opstelling. 
Onder groot applaus nam de vereniging afscheid van hem als bestuurslid. (PvH) 
 
Nieuwe eindredacteur Nieuwsbrief gezocht. 
Ton Sevenhoven heeft aangegeven zijn werkzaamheden als eindredacteur te willen beëindigen. Hij 
heeft het twaalf jaar gedaan en zijn persoonlijke situatie zorgt ervoor dat hij steeds selectiever 
moet zijn in het vervullen van extra taken. Ton wil niet van de ene op de andere dag stoppen. Hij 
wacht tot een opvolger gevonden is.  
Wat doet een eindredacteur? In de Volkskrant van 11 april jl. stond daarover een interessant artikel 
onder de titel ‘Redactie vecht tegen 
taalfouten’. De zorg voor correct taalgebruik 
is de kerntaak. Het gaat om spelling en 
grammatica, inclusief het juiste gebruik van 
leestekens. Wie zijn daar meestal goed in? 
Oud-journalisten, -onderwijzers of -leraren 
Nederlands. Die zitten vast in het 
ledenbestand van die Goude. Een mailtje naar 
nieuwsbrief@diegoude.nl is genoeg voor de 
redactie om contact op te nemen. (GJJ) 
 

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
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Nieuwe website die Goude 
Een van de ‘opdrachten’ die Gert Jan 
Jansen bij zijn start als 
portefeuillehouder communicatie van 
die Goude meekreeg, was het 
moderniseren en actualiseren van de 
website. Al snel kwam hij erachter dat 
de website gebaseerd was op een versie 
van Joomla! die niet meer ondersteund 
werd, terwijl er al jarenlang niet 
betaald werd voor de kosten van 
hosting. Achteraf is het een wonder dat 
onze site nooit gehackt is. Een 
werkgroep, waarin ook penningmeester 
Hans Hoogenraad en de nieuwe 
webmaster Nico Boerboom zitting 
hadden, heeft -in overleg met alle 

werkgroepen en met bestuursleden- een programma van eisen opgesteld. Centraal daarin stond de 
keus voor WordPress (in plaats van Joomla!) als gebruiksvriendelijk en gratis ‘content management 
system’. In december is aan een aantal partijen gevraagd om prijsopgaaf te doen. Ondertussen was 
het probleem van de gebrekkige actualiteit van de ‘oude’ website door Nico Boerboom reeds uit de 
wereld geholpen. Voor het bouwen van de nieuwe website lagen uiteindelijk drie zeer 
uiteenlopende offertes ter tafel. Het bestuur heeft na afweging van kwaliteit en kosten gekozen 
voor het voorstel van Endoria om een ZZP-er in te schakelen. De structuur van de nieuwe website is 
inmiddels bepaald. Tijdens de jaarvergadering heeft Nico Boerboom die laten zien. Hij gaf aan nog 
even bezig te zijn met het vullen, voordat de nieuwe site echt ‘in de lucht gaat’. (GJJ) 
 
Geschiedenisprijs voor middelbare scholieren Gouda 

 
Begin april heeft de 
commissie Geschiedenisprijs 
van de Historische 
Vereniging die Goude alle 
leraren geschiedenis aan 
Goudse middelbare scholen 
uitgenodigd om mee te 
werken aan de eerste editie 
van een geschiedenisprijs. 
Vorig jaar is er een peiling 
gehouden onder de 
docenten geschiedenis. 
Omdat de reacties 

overwegend positief waren, heeft het bestuur van die Goude besloten om in 2016 tot uitreiking van 
zo’n prijs over te gaan. Het hoopt daarmee de belangstelling onder middelbare scholieren voor 
geschiedenis, in het bijzonder voor die van Nederland en nog meer in het bijzonder voor die van 
Gouda, te vergroten. 
Leerlingen van middelbare scholen kunnen voor hun eindexamen kiezen voor een werkstuk over een 
onderwerp uit de Nederlandse of uit de Goudse geschiedenis. De leraar beoordeelt het werkstuk. Als 
het een werkstuk van kwaliteit is, gaat deze het -in overleg met de leerling- inzenden. 
Er zijn drie categorieën: voor leerlingen van mavo, havo of vwo. Voor iedere categorie wordt een 
prijs ter beschikking gesteld. De prijs zal bestaan uit een boek en uit toegang tot een historisch 
attractiepark of een historisch museum naar keuze (bijvoorbeeld Archeon, Legermuseum of 
Openluchtmuseum) voor twee personen. De jury wordt gevormd door een historicus, een leraar uit 
het middelbaar onderwijs en een lid van Historische Vereniging die Goude. (PvH) 
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