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Lezing maandag 26 januari door Sander Wassing: 
De Raad van Beroerten 
In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. De Beeldenstorm 
greep razendsnel om zich heen 
en het Habsburgse bewind in 
Brussel wankelde op haar 
grondvesten. Een antwoord van 
de Spaanse koning Filips II kon 
niet uitblijven. Hij stuurde zijn 
belangrijkste generaal, de hertog 
van Alva, met een leger om orde 
op zaken te stellen. Eenmaal 
aangekomen in Brussel stelde 
Alva een speciale rechtbank 
samen om de beeldenstormers 
op te sporen en te bestraffen: de 
Raad van Beroerten, al snel de 
Bloedraad genoemd. Hoewel het 
in de zomer van 1566 rustig bleef 
in Gouda, stegen ook hier de 
spanningen. De echte 
beeldenstorm bleef uit, maar 
blijkens onze stadsgeschiedenis 
“Duizend jaar Gouda” werden 
toch zes Gouwenaars door de 
Raad van Beroerten veroordeeld. 
De Goudse Glazen in de Sint 
Janskerk zijn stille getuigen van die fascinerende geschiedenis. Aan de hand van archiefmateriaal 
kan deze worden gereconstrueerd. Commissarissen namens de ‘Bloedraad’ bezochten de stad in 
1568 en tekenden hun verslag op. Hun bevindingen zijn in het Rijksarchief te Brussel te vinden. 
Tijdens de lezing zal worden uitgelegd wat de Raad van Beroerten precies inhield. Ook komt aan de 
orde wat de veroordeelden volgens de Raad van Beroerten hadden misdaan. De indrukwekkende 
geschiedenis wordt beschreven aan de hand van de nodige illustraties.  
 
Sander Wassing studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hij woont in Alphen aan den 
Rijn. Het afgelopen najaar heeft hij voor diverse historische verenigingen de lezing over de Raad 
van Beroerten gehouden, steeds toegespitst op de regionale situatie. Over de avond in Pijnacker 
staat in “Telstar-online” van 29 oktober jl. dat Sander Wassing het gehoor met zijn gloedvolle 
betoog de hele avond wist te boeien. “Alles behalve een beroerde avond”, staat er boven het 
artikel. 
 

De lezing vindt plaats in Sociëteit Concordia, Westhaven 27, Gouda. Aanvang 20.00 uur. 

 
 

De beste wensen! Voor ons allen een goed Gouds jaar! 
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Gerard Leeu en Goudse Librije in expositie “Uitgelezen” 
Op 15 februari 2015 wordt in 
Museum Gouda de expositie 
Uitgelezen geopend. Het gaat over 
boeken: het drukken, verzamelen, 
lezen en het vormgeven. Met name 
bij de twee eerste aspecten wordt 
de betekenis van Gouda 
geaccentueerd. De tentoonstelling 
start bij boekdrukker Gerard Leeu 
uit Gouda, die in de 15e eeuw 
drukte voor een niet-geleerd 
burgerpubliek. Vervolgens komt de 
Goudse Librije in beeld; de passie 
van de meesters voor het 
verzamelen en hun 
“toelatingsbeleid”. De lezers en 
vooral lezeressen uit de 19e eeuw 
zijn te zien op een selectie van 

schilderijen uit openbaar kunstbezit. Voor het affiche heeft het museum een topwerk uit eigen 
collectie gekozen, de lezende zussen Dora en Elisabeth Arntzenius, zoals gezien door Willem 
Tholen. Het vierde thema van de expositie is ”de toekomst is aan het fraai vormgegeven boek”.  
De tentoonstelling wordt ingericht door vier gastconservatoren. Jan Willem Klein neemt de zaal 
over de vroege boekdrukkunst voor zijn rekening en Paul Abels de Goudse Librije. Bij de opzet van 
de expositie heeft het museum o.a. het Streekarchief Midden-Holland, de Stichting 
Drukkerswerkplaats en Bibliotheek Gouda betrokken.  
De tentoonstelling is te bezoeken van 17 februari t/m 17 mei 2015, dinsdag t/m zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. Zie verder: http://www.museumgouda.nl/persberichten/uitgelezen 

 
Uit de regio, bladen van andere historische verenigingen 
Een Goudse verloskundige in Boskoop 

“Paktijd” is een uitgave van de Historische Vereniging 
Boskoop, die vier keer per jaar verschijnt. In het 
septembernummer staat een artikel met de titel “Joke 
Frinking, 37 jaar verloskundige in Boskoop”, geschreven 
door Jeannet Hooftman-Vuyk. De hoofdpersoon werd in 
1942 in Gouda geboren als dochter van verloskundige 
Bertha Johanna Otten en bouwkundige Antonius 
Scholten. Als kind wilde Joke al in de voetsporen van 
haar moeder treden, als Zuster Otten nog steeds een 
begrip in Gouda. Een uitgemaakte zaak was dat niet. 
Haar vader, die de nadelen van het vak van dichtbij had 
ervaren, raadde het haar af. Toch deed Joke de 
driejarige hbo-opleiding. Ze was 21 toen ze de opleiding 
had afgerond. Ze liep diverse keren met haar moeder 
mee, maar merkte dat ze in Gouda altijd “het kind van” 
zou zijn. Daarom ging ze in Bussum aan de slag en -vanaf 
1970- als vroedvrouw in Boskoop. Voor opvang van haar 
drie kinderen kon Joke Frinking altijd op haar ouders in 
Gouda rekenen. De faam van haar moeder leeft nog bij 
veel oudere Gouwenaren. Als het om een vroedvrouw 
gaat, komt haar naam meestal als eerste boven. Zuster 
Otten (officieel mw. B.J. Scholten-Otten) is in september 
1994 overleden. 

  

http://www.museumgouda.nl/persberichten/uitgelezen
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Excursie naar de Wieringermeer en Medemblik 
Op zaterdag 11 april 2015 organiseert de Excursiecommissie van die Goude -in samenwerking met 
Historizon- een excursie naar de Wieringermeer en Medemblik. Het programma is als volgt: 
 
08.30 uur: Vertrek per touringcar vanaf NS Station Gouda Bloemendaal-zijde; 
10.30 uur: Aankomst bij het Wieringer 

Eilandmuseum Jan Lont. 
Ontvangst met koffie en koek, 
gevolgd door rondleiding langs 
de cultuurhistorische 
verzameling in deze 
museumboerderij. 

12.00 uur: Lunch met vers gerookt 
poontje uit Den Oever. 

13.00 uur: Rondrit met gids over het 
voormalige eiland Wieringen 
en de drooggelegde 
Wieringermeer. De rit voert 
o.a. langs het monument bij 
“het gat in de dijk”, de plek 
waar de Duitsers op 17 april 1945 de dijk doorstaken, waardoor een groot deel van 
de Wieringermeer onder water kwam te staan. Ook zien we het Joodse Werkdorp 
Nieuwesluis, het in de jaren dertig gestichte opleidingscentrum bij Slootdorp, waar 
uit Duitsland en Oostenrijk gevluchte (jonge) Joden een agrarische vakopleiding 
kregen, waarmee ze in Palestina beter aan de slag zouden kunnen. 

14.30 uur: Aankomst bij de Cultuurschuur van het Historisch Genootschap Wieringermeer. Hier 
ook een kop koffie of thee. 

15.15 uur: Aankomst in Medemblik, de oudste stad van West-Friesland (1289). Ontvangst door 
de Oudheidkundige Vereniging Medenblick, die een eigen museum heeft in het oude 
stadhuis.  

15.30 uur:  Stadswandeling met gidsen van de Oudheidkundige Vereniging. Daarna nog een kop 
koffie. 

17.00 uur: Vertrek naar Gouda. 
18.30 uur:  Verwachte aankomst in Gouda bij het NS  
                       Station. 
 
De excursie kost € 58,- per persoon. Daarin zijn alle kosten 
begrepen van vervoer, gidsen, koffie/thee, lunch, entrees, 
fooien en administratie. De reis gaat door als er 40 
aanmeldingen zijn. Zodra dat zeker is, ontvangt u een 
definitieve bevestiging en de factuur. Elk lid van de 
Historische Vereniging die Goude mag 1 introducé meenemen. 
Aarzel niet en geef u zo snel mogelijk op.  
 
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 

 
 

mailto:wildubkip@gmail.com
mailto:info@historizon.nl
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Gouwedepot geopend 
Op zaterdagmiddag 29 november jl. 
werd het Gouwedepot officieel 
geopend, de gloednieuwe 
archiefbewaarplaats voor Midden-
Holland en de Rijnstreek, waar ook 
de collecties liggen van het 
Archeologisch Depot Gouda. De 
entree was propvol, toen 
ceremoniemeester Sietse 
Riemersma rond half twee het 
woord nam. Dr. Riemer Knoop, 
lector cultureel erfgoed aan de 
Reinwardt Academie, sprak een 
feestrede uit, waarin duidelijk werd dat het depot kwalitatief aan de top staat in Nederland en er 
kwantitatief mag zijn. Waar Nederland 650 km archief heeft opgeslagen, waarvan 125 in het 
rijksarchief, kan het Gouwedepot op zo’n 25 km komen; beduidend meer dan Den Haag of 
Rotterdam. Vervolgens relativeerde hij de gedachte dat het bij het archief om historische schatten 
moet gaan. Wat er in zo’n archief zit is voor een deel toeval. Het zijn documenten die ontsnapt zijn 
aan stadsbranden of voorwerpen, die men ooit niet meer nuttig of bruikbaar genoeg achtte. 
Bronnen zijn daarom ook nooit compleet; de rest moet je er maar bij verzinnen op grond van zo 
goed mogelijke aannames. Dat is helemaal niet erg. Knoop ziet het archief vooral als 
gereedschapskist, die gebruikers benutten door de inhoud te koppelen aan het materiaal dat ze zelf 
voorhanden hebben.  
De officiële openingshandeling bestond uit het ondertekenen van een document door de drie 
initiatiefnemers: Maarten Groenendijk, stadsarcheoloog van de gemeente Gouda, Frits de Wilde, 
streekarchivaris Rijnlands Midden en Sigfried Janzing, streekarchivaris Midden-Holland. 
Hierna konden de vele bezoekers naar binnen voor een rondleiding door het depot. Voor sommigen 
was het even wachten, want op bijna vijfhonderd belangstellenden was eigenlijk niet gerekend.  

 

“Gouda buiten de singels” levert 5 wandelingen op 
Dit najaar organiseerde het Historische Platform Gouda weer een aantal drukbezochte cursussen 
Goudologie. Zo werd in de maand november de vervolgcursus “Gouda buiten de singels” gegeven, 
waarin de aandacht juist niet op de historische binnenstad werd gericht, maar op de buitenwijken. 
Twintig Goudologen kregen de ruimtelijke ontwikkelingen door de eeuwen heen gepresenteerd, 
resp. door Henkjan Sprokholt (periode 1570-1860), Cor Revet (1860-1970) en Sjaak de Keijzer (1970- 
toekomst). De deelnemers hadden de opdracht om een wandeling te ontwikkelen van 1 tot 1½ uur 

door een van de besproken wijken. Die 
wandeling zou dan in de laatste les met 
een PowerPointpresentatie van 10 
minuten aangeboden kunnen worden. 
Het leverde 5 fraaie wandelingen op, 
resp. gericht op de wijken Ouwe Gouwe, 
Kort Haarlem, Bloemendaal en 
Goverwelle. Het team van Joke Kraal en 
Jacoline Brak hield zich letterlijk aan de 
titel van de cursus. Zij ontwierpen een 
wandelroute langs de singels, van de 
Drie Noteboomen tot de 
Chocoladefabriek.  

 
Aan het eind van de cursus werden de ontwerpen door cursusbegeleider Erik Kooistra aangeboden 
aan Evalien de Haan, voorzitter van het Goudse Gidsen Gilde (GGG). In haar dankwoord gaf zij aan 
onder de indruk te zijn van het speurwerk van alle deelnemers. Het was haar als gemeenteraadslid 
van Waddinxveen wel opgevallen hoe er in Gouda tegen bepaalde zaken anders wordt aangekeken. 
Eén bijdrage stak er volgens haar iets bovenuit: die van die dames Kraal en Brak. Waar andere 
routes zich vooral richten op de harde infrastructuur, zijn juist vrouwen in staat om de mens achter 
het monument te laten zien. Evalien deelde mee dat de in deze cursus vergaarde kennis zal worden 
opgenomen in de kennisbank die het GGG gaat oprichten. 



5 
Nieuwsbrief Historische Vereniging die Goude nr. 72 (januari 2015) 

Goudse spoorgeschiedenis op www.spoorweghistorie.nl 
Piet Meijer is een Gouwenaar die sinds 
1988 foto’s maakt van spoorwegen en 
alles wat daar mee samenhangt. Hij 
heeft de foto’s en een aantal video-
opnamen op een eigen website 
geplaatst: www.spoorweghistorie.nl. 
Er staan diverse reportages op van 
Gouda en omgeving. Zo is er een serie 
over het traject tussen Gouda 
Goverwelle en de bruggen over de 
Gouwe, maar ook een reportage over 
de zgn. Moordrecht-aansluiting, de 
transformatie in 1988-1992 van de 
gelijkvloerse kruising naar een fly-
over. Alle infrastructurele 
maatregelen zijn vastgelegd die nodig 

waren om de spoorwegverbinding Gouda-Utrecht te verdubbelen. In beeld komen o.a. het 
vervangen van de oude 3-sporige draaibrug over de Gouwe door de nieuwe betonnen 4-sporige 
hefbrug. Hiervoor werd het talud in ere hersteld van de oude spoorlijn, waarover tot 1953 de 
treinen vanuit Gouda naar kopstation Rotterdam Maas reden. Er zijn foto’s van de bouw van het 
viaduct aan de Zwarteweg, van de vervanging van de brug over de Breevaart en van de aanleg van 
station Gouda Goverwelle. Maar ook zien we een geheel verlaten Gouds spoorwegemplacement 
tijdens de spoorwegstaking van 6 tot 8 april 1992 en een beeldverslag “Overstappen te Hekendorp” 
over de stoptrein naar Amsterdam die een kudde koeien niet kon ontwijken. 
Boeiend zijn ook de rapportages uit de jaren 2007-2010 over het project neXity Gouda, later 
omgedoopt tot Spoorzone Gouda, waarbij het stationsgebied aan de noordkant een metamorfose 
onderging. Van de beoogde lightrailverbinding op straatniveau richting kust, met een halte Goudse 
Poort, is niets gekomen, maar het Plesmanplein en de Jamessingel zien er nu heel anders uit.  
 
In portefeuille heeft Piet Meijer een serie foto’s, waarop je anno nu kunt zien dat er ooit een 
spoorlijn van Gouda naar Schoonhoven heeft gelopen; van de afgeschuinde tuinen aan de Noothoven 
van Goorstraat tot ver in de Krimpenerwaard met o.a. het gebouw van Vaartland Occasions in 
Stolwijk en het station 
in Schoonhoven. 
Interessant materiaal 
voor elke Gouwenaar 
die is geïnteresseerd 
in recente 
geschiedenis, zeker als 
hij een beetje 
treinenliefhebber is. 
De foto’s zijn voorzien 
van bondige 
onderschriften, 
waaruit duidelijk 
wordt dat Piet Meijer 
een ingewijde is. Het 
rollend materieel heet 
bij hem Plan V, 3x mP 
of 1100. De kritische 
noot ontbreekt niet, 
getuige het 
onderschrift bij een foto van het oude Albert Plesmanplein, waar de grote zonnewijzer zijn functie 
tracht uit te oefenen in de schaduw van een kring grote berken. Al zijn hele leven zijn de 
spoorwegen (NS) Piet’s grote hobby, maar hij heeft er niet gewerkt, want toen hij van school kwam 
was er een personeelsstop bij de NS. Hij stroomde door naar de Koninklijke Militaire School (KMS) te 
Weert en werd beroepsonderofficier bij de Koninklijke Landmacht. 

  

http://www.spoorweghistorie.nl/
http://www.spoorweghistorie.nl/
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Lezing over Peutinger kaart 
Diana de Wilde is een bekende voor de mensen die regelmatig de 
lezingen van die Goude bijwonen. Op maandag 24 november jl. kon 
het publiek weer genieten van haar heldere presentatie. Dat Diana 
schooljuffrouw is geweest was duidelijk. Deze keer een onderwerp, 
waar niet iedereen zich meteen een voorstelling bij kon maken: de 
Tabula Peutingeriana, een perkamenten kaart van 6.75 m lang en 34 
cm hoog (nooit breed zeggen). Een kaart van het Romeinse rijk, 
nagetekend door middeleeuwse monniken. Voor Diana de Wilde een 
perfecte kapstok om belangrijke stukken wereldgeschiedenis op een 
iets andere manier door te nemen. Natuurlijk kwam aan de orde 
wat er feitelijk te zien is op de kaart (die zelf nooit meer te zien is, 
zelfs niet voor Diana). Wat Nederland betreft is de belangrijke 
positie van Noviomagus (Nijmegen) en Forum Hadriani (Voorburg) 
onomstreden. Maar dat Lugdunum voor Leiden zou staan, is weer 
niet waar; dat lag bij Katwijk in zee. In het grote geheel vallen de 
stempels op, die geplaatst zijn bij Rome, bij Constantinopel en bij Antiochië. China staat er wel op, 
maar veel te klein, want het leger van Alexander de Grote vond de tocht er naartoe te lang duren. 
Tot de lezing hoorde ook een kleine cursus kaartkunde. Er volgde een uitleg hoe het komt dat we 
van Mesopotamië soms meer weten dan over de Griekse tijd, omdat de gegevens op steen of 
marmer werden vastgelegd. De later gebruikte materialen zoals textiel of perkament vergingen in 
de loop der tijd. We mogen de middeleeuwse monniken wel dankbaar zijn, want als zij de klassieke 
(heidense!!) werken niet hadden overgeschreven, dan was ons beeld van de Grieken en Romeinen 
lang niet compleet geweest. Wat was eigenlijk de functie van de kaart? Het blijkt geen atlas of 
wegenkaart te zijn, maar een textiel kunstwerk ter ere van een groot keizer uit de 1e tot 4e eeuw 
na Christus. Naast elkaar gehangen kon hij in alle rust genieten van zijn veroveringen. En dan was er 
nog het verhaal over de verwerving en verkoop van de kaart, nadat deze het klooster had verlaten 
en in handen was gekomen van Conrad Pickel en pas daarna van Konrad Peutinger. Waarom is de 
kaart dan niet Tabula Pickeliana genoemd? Eeuwige roem hangt soms af van toeval. 

 
Bij aanvang van de lezing had moderator Paul van Horssen van de Lezingencommissie eerst die 
Goude-voorzitter Gerard van Ham het woord gegeven. Gerard stond stil bij het plotseling overlijden 
van Bert Merkestein, secretaris van sociëteit Concordia en bij het overlijden van Nico Habermehl, 
erelid van die Goude. In aansluiting daarop werden zij in stilte herdacht.  

  



7 
Nieuwsbrief Historische Vereniging die Goude nr. 72 (januari 2015) 

Rubriek Vragen over Gouda (1a) 
Reacties op vraag 1: Waar is Fluwelensingel 12 gebleven?  
Mevrouw Toet stelde in het vorige nummer van de Nieuwsbrief de vraag: Wat is er met het pand 
Fluwelensingel 12 gebeurd? Het antwoord kwam snel, zowel van de heer Sjaak Ouweneel als van de 
heer J.H. Gerritse. De moeder van Sjaak Ouweneel woonde indertijd op Fluwelensingel nr. 14. Zij 
herinnerde zich dat het begin van de Fluwelensingel (nrs. 1-26) op enig moment is omgedoopt tot 
Klein Amerika. In het boek “Goudsche Straatnamen” van dr. A. Scheygrond staat het glashelder. De 
straatnaam Klein Amerika is pas in 1960 bij raadsbesluit vastgesteld! Dat het begin van de 
Fluwelensingel vroeger een ander verloop kende, is te zien op foto’s bij het artikel van Henny van 
Dolder over de ontploffing in 1919 van wasserij De Rijzende Zon (Tidinge 2014 nr. 3, augustus 2014). 
De Koninklijke Stoomwasscherij en Bleekerij "De Rijzende Zon" Daalmans en Co. was gevestigd op 
Fluwelensingel 26, de afdelingen Stoomververij en Chemische Wasserij op de nrs. 22-23.  
De heer Gerritse 
verduidelijkte dat de 
nummers 
Fluwelensingel 1-13 
verdeeld waren over 
beneden- en 
bovenwoningen. Na 
de poort van nummer 
14 werden de huizen 
later afgebroken. Hij 
gaf aan dat het 
voormalige adres 
Fluwelensingel 12 nog 
steeds bestaat. Het is 
de benedenverdieping 
van het pand zonder 
huisnummer tussen 
Klein Amerika 11 en Klein Amerika 14. 
 
De redactie heeft een foto gemaakt van de huidige situatie en die aan mevr. Toet gemaild. In haar 
dankbrief gaf mevr. Toet aan dat haar man in 1943 als jongen van 13 naar Gouda was geëvacueerd. 
In verband met de aanleg van de Atlantikwall werden alle gezinnen in Scheveningen gedwongen huis 
en haard te verlaten. Tot november 1945 heeft het ouderlijk gezin van de heer Toet op 
Fluwelensingel 12 gewoond. De jonge Toet zat in die periode op de ambachtsschool.  
 
Reactie op vraag 2. Wat is dit mysterieuze gebouw langs het spoor in Gouda? 

 
De heer Zijlstra van de Stichting 
BeneluxSpoor.net stuurde een foto in 
van een mysterieus gebouw dat in Gouda 
op of naast het spoor gestaan moet 
hebben. Erik Kooistra meldt dat de 
betreffende foto een zgn. still is, 
afkomstig uit een film uit 1956 over de 
laatste rit van een stoomtrein met 
houten wagons die Gouda passeert. De 
film werd gemaakt voor het Polygoon 
Holland Nieuws en is te zien op de 
website van de NPO. 
http://www.npo.nl/laatste-rit-van-
houten-personentrein/27-12-

2010/WO_VPRO_041166. Erik steunt de veronderstelling dat het om een watertoren voor 
stoomlocomotieven gaat. Hij heeft oude foto’s van de Goudse stationsomgeving, waarop een ronde 
toren te zien is in de vorm van een paddenstoel. Op een luchtfoto uit 1945 is te zien dat die toren 
op het Lombok terrein staat, naast de toen nog werkzame draaischijf die in 1901 werd gebouwd. Uit 
andere bron blijkt dat de toren stamt uit 1908 en in 1958 is afgebroken.  

  

http://www.npo.nl/laatste-rit-van-houten-personentrein/27-12-2010/WO_VPRO_041166
http://www.npo.nl/laatste-rit-van-houten-personentrein/27-12-2010/WO_VPRO_041166
http://www.npo.nl/laatste-rit-van-houten-personentrein/27-12-2010/WO_VPRO_041166
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Rubriek Vragen over Gouda (2) 
Vraag 3: Waarom lag de tol aan de Cleywech niet aan de grens van Broek c.a. en Gouda? 

Annemiek Zoontjens is na haar ontwerp van een 
wandeling door Bloemendaal (Goudologie II, 
Gouda buiten de singels) met een vraag blijven 
zitten. Het gaat om de Tol die van 1827 tot 1906 
(Gerard Prins, Tidinge april 2000) was ingesteld 
aan de toenmalige Cleywech, ongeveer op het 
punt waar nu de Bloemendaalseweg begint en 
de Ridder van Catsweg in noordoostelijke 
richting afbuigt. Het lijkt logisch om zo’n tolhuis 
te situeren op de grens van de gemeente, in dit 
geval de grens van Waddinxveen met Gouda. 
Echter tot 1870 was dit niet gemeente 
Waddinxveen, maar gemeente Broek, Thuil en ’t 
Weegje. Volgens de gemeentekaart van Kuyper 
uit 1866 lag de gemeentegrens tussen Broek c.a. 
en Gouda een stuk zuidelijker. Het station is al 
ingetekend, maar ligt niet op Gouds 
grondgebied. De tol staat ook op de kaart, op 
ruime afstand van de gemeentegrens. Hoe kan 
dat?  
 

Vraag 4: Wanneer is welke Joodse begraafplaats in Gouda ontruimd en waarom? 
 

Op de website www.wageningen1940-1945.nl staat het volgende 
vermeld: “Leo Sanders overleed (……) op 6 februari 1942 en werd 
begraven op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade in Gouda. In 
1976 werd de begraafplaats wegens te hoge grondwaterstand 
ontruimd”. Uit andere bronnen valt op te maken dat de begraafplaats 
aan de Boelekade in 1942 niet meer in gebruik was en dat er van 1930 
tot 1970 werd begraven aan de Bloemendaalseweg. De website van 
het Joods Historisch Museum stelt: “De joodse begraafplaatsen van 
Gouda zijn in 1976 in verband met de hoge waterstand geruimd, 
waarna de stoffelijke resten naar Wageningen zijn overgebracht”. 
Zijn beide Goudse Joodse begraafplaatsen in 1976 ontruimd en was 
dat om dezelfde reden? Bij de plaatsing van een plaquette aan de 
ophaalbrug die toegang gaf tot de Joodse Begraafplaats aan de 

Bloemendaalseweg is 
gerefereerd aan een 
verklaring van het 
Nederlands-Israëlitisch 
Kerkgenootschap (NIK) dat 
de begraafplaatsen beheert 
van opgeheven Joodse 
gemeenschappen. Het zou 
financieel niet meer op te 
brengen zijn om het 
beheer van dit aanzienlijke 
aantal begraafplaatsen 
adequaat uit te voeren.  
 
Vanuit Wageningen komt 
de vraag: Hoe en waar is 
in Gouda de geschiedenis van de Joodse begraafplaatsen vastgelegd? 
  

http://www.wageningen1940-1945.nl/
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Boek over geschiedenis steenfabrieken langs Hollandse IJssel 
Op 13 november jl. presenteerde Rob Stolk 
zijn boek “De Olifant + de dames Bloot”, 
waarin de geschiedenis wordt behandeld van 
zo'n veertig steenfabrieken langs de 
Hollandsche IJssel tussen Gouda en Krimpen 
aan den IJssel.  
 
Aan de orde komen de overstromingsrampen, 
de invloed van menselijk ingrijpen op de 
IJssel met zijn hoge dijken en polders met 
slagen, maar ook de gevolgen van invasies van 
de geuzen, de Fransen en op het laatst de 
Duitsers. Centraal in het verhaal staat 
steenoven De Olifant op Ver-Hitland, die nu 
onder monumentenzorg valt. Aandacht is er 
voor de mensen, zowel voor de families die 
van een hongerloon moesten rondkomen, als 
voor de eigenaren, de steenbaronnen, die op 
allerlei manieren de lakens uitdeelden. 
Symbool hiervoor staan de zusters Gerritje en 
Mien Bloot, die tot in de jaren vijftig, één 
gulden tol vroegen voor het rijden over “hun” 
Ouderkerkse laan. 
 
Hoewel er in Gouda zelf geen steenoven 
(meer) te vinden is, speelt de stad wel een 
duidelijke rol in de geschiedenis ervan. De 

eerste veldsteenovens werden gebouwd waar stenen nodig waren. De vraag naar bakstenen en 
dakpannen ontstond natuurlijk ook in Gouda. Bij de monding van de Gouwe kwam een steenplaats 
om bakstenen te maken voor de ommuring van Gouda. Bij de IJsseltoren naast de haven werd in 
1364 een steenplaats in gebruik genomen voor de bouw van het Kasteel van Gouda. Ook de 
verschillende stadsbranden zorgden voor een toename van de behoefte aan stenen. De 
steenfabricage was goed voor de Goudse economie, maar had ook nadelen. De burgerij had last van 
rookontwikkeling en stank, omdat er vooral met turf werd gestookt. Het boek verhaalt van een 
milieuprobleem, waarbij de steenbakkers tegenover een coalitie van bierbrouwers en turfschippers 
kwamen te staan. Uiteindelijk bepaalde stadhouder Engelbrecht II van Nassau in 1503 dat alle 
steenovens binnen een kwartier gaans van Gouda (pakweg anderhalve kilometer van de stadskern) 
moesten worden afgebroken.  
 
Uit het boek blijkt dat Gouda de bouw van nieuwe steenovens stimuleerde en ook op andere 
manieren invloed uitoefende op het gebied langs de Hollandse IJssel tot aan Krimpen. Het 
stadsbestuur was privaatrechtelijk eigenaar van de meeste ‘ambachten’ langs de benedenloop. Het 
Goudse gemeentebestuur stelde de steenkeurmeesters aan. De stad had kwaliteitszetels in het 
hoogheemraadschap. Gouda en Rotterdam waren samen eigenaar van de ’s Gravenweg en 
exploiteerden die ook. In 1679 lieten ze de verbinding -drie meter breed- verharden met 
straatklinkers. Voor rekening van Gouda was het gedeelte van de Schielands Hoge Zeedijk vanaf de 
stad via Moordrecht tot Kortenoord. 
 
Op een geheel eigen wijze rijgt Rob Stolk allerlei gebeurtenissen aaneen, tot ontwikkelingen, die 
het leven beïnvloed hebben van de vele duizenden mensen die -tussen Gouda en Capelle- leefden 
onder de dijk van de (Hollandsche) IJssel. Aan de orde komen ook alle verbindingen tussen Gouda en 
Rotterdam, te water, over de weg en over het spoor.  
 
Rob Stolk- De Olifant + de dames Bloot, 256 pagina’s, RSC Nieuwerkerk aan den IJssel 2014, ISBN 
978 90 822864 0 3, bestellen via http://olifantendamesbloot.jouwweb.nl, € 17,70. 

  

http://olifantendamesbloot.jouwweb.nl/
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Stolpersteine, een fenomeen in Gouda, maar nog niet 
compleet! 
Op zaterdag 1 november 2014 
plaatste de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig vijftien nieuwe 
Stolpersteine in Gouda. Voor 
de vierde keer was hij hier 
voor zijn Europese project dat 
de herinnering aan de Joodse 
slachtoffers van het nazi-
regime levend wil houden door 
gedenkstenen te plaatsen in 
het trottoir voor hun laatste, 
zelfgekozen woning. Op elk 
van de steentjes (ter grootte 
van 10 bij 10 cm) is een 
messing plaat aangebracht met 
daarop een naam, 
geboortejaar en sterfdatum en 
de plek waar hij of zij om het 
leven werd gebracht. Demnigs 
motivatie: "Een mens is pas 
vergeten, wanneer zijn naam 
vergeten is." Soesja Citroen, 
coördinator van het Goudse 
project Stolpersteine, deed op 
www.goudsmetaheerhuis.nl 
/stolpersteine2014 verslag van 
de plaatsing op 1 november jl. 
Met deze nieuwe vijftien 
stenen erbij en de reeds 
geplande volgende plaatsing op 
20 februari 2015 zijn er bijna 
200 Stolpersteine in Gouda 
gelegd. De Stolpersteine zijn 
daarmee een echt fenomeen 
van Gouda is geworden. 
Natuurlijk -en gelukkig- liggen ze ook in veel andere steden en dorpen, maar in Gouda met een 
relatief klein stadsoppervlak, zijn ze echt deel van de stad zelf geworden. 
 
De goede voortgang van het project roept de vraag op: Hoe ver zijn we eigenlijk? Van hoeveel 
Joodse Gouwenaars is vastgesteld dat ze in de oorlog zijn omgebracht? In het Gouds Metaheerhuis 
achter Oosthaven 31 staan 327 namen op de gedenkplaten. We zijn over de helft; na de plaatsing in 
februari moeten er nog 129 stenen geplaatst worden. Er ontbreekt nog geld voor de aanschaf van 60 
van deze stenen.  
U kunt een Stolperstein “kopen” voor €130, maar u kunt ook een ander bedrag overmaken op 
rekeningnummer: NL98 INGB 0005 898378 t.n.v. Stichting Gouds Metaheerhuis-Stolpersteine. 
 

Een Wageningse Gouwenaar: Henrij Sanders 
Ook in de stoep voor Agatha Dekenstraat 4 in Gouda liggen Stolpersteine. Eén van de stenen is 
gelegd ter herinnering aan Henrij Sanders, die van 1880 tot 1941 in Wageningen woonde. Een 
andere gedenkt zijn zus Roosje. Het levensverhaal van Henrij Sanders kan voor een belangrijk deel 
worden geschetst op basis van de website van de Stichting Wageningen 1940-1945. Zie:  
http://www.wageningen1940-1945.nl/namen/burgerslachtoffers/henrij-sanders. 
Ook Loet van Vreumingen van de bekende tabakswinkel aan de Wijdstraat droeg er aan bij. 
Henrij Sanders werd op 26 december 1861 in Gouda geboren, als zoon van Marcus Sanders en 
Leentje van Dantzig, die op dat moment aan de Groeneweg woonden. De joodse familie Sanders 
woonde toen al zeker een eeuw in Gouda. In 1880 ging Henrij als schrijnwerker aan de slag bij 

http://www.goudsmetaheerhuis.nl/
http://www.wageningen1940-1945.nl/namen/burgerslachtoffers/henrij-sanders
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meubelmaker Viets aan de Hoogstraat in 
Wageningen. Henrij trouwde in 1895 met de 
27-jarige Maria van de Peppel, die Nederlands 
Hervormd was. Ze kregen twee dochters. 
Vanaf 1911 was Sanders werkzaam als 
zelfstandig meubelmaker en taxateur. Later 
werd hij aangeduid als makelaar en 
vendumeester. Het gezin Sanders verhuisde 
naar een winkel met woonhuis aan de 
Kapelstraat 15 te Wageningen. Zijn vrouw 
Maria overleed in 1932 in het ziekenhuis van 
Wageningen. Hun twee dochters, Leentje en 
Dirkje, waren toen al getrouwd en hadden 
Wageningen verlaten. Winkel en woonhuis 
liepen in mei 1940 zware schade op tijdens de 
beschietingen vanaf de Grebbeberg. De 
herstelwerkzaamheden aan het pand werden 
op 7 juli 1941 voltooid.  
Weduwnaar Henrij Sanders maakte dat niet 
mee, want op last van de Duitse bezetter 
moest hij op 22 januari 1941 terug naar zijn 
geboorteplaats Gouda. Daar ging hij wonen bij 
zijn zuster Roosje Sanders (*1873) in een vrij 
nieuw huis aan de Agatha Dekenstraat 4. In 
Gouda woonde ook zijn broer Leo Sanders (*1864) die 58 jaar als winkelbediende in tabakszaak Van 
Vreumingen aan de Wijdstraat werkte. Op 28 juni 1940 ging hij met pensioen. Bij het afscheidsfeest 
waren Henrij en Roosje Sanders aanwezig. Leo Sanders overleed vrij snel daarna. In februari 1942 
werd hij begraven op de Joodse begraafplaats. 
Henrij en Roosje Sanders werden op last van de Sicherheitspolizei op 21 oktober 1942 door Goudse 
politieagenten weggehaald uit hun woning en samen met zeventien lotgenoten overgebracht naar 
Amsterdam. De registratie in kamp Westerbork volgde op 30 oktober. Op 2 november werden zij 
met 952 lotgenoten op transport gesteld naar vernietigingskamp Auschwitz. Kort na aankomst, op 5 
november 1942, werden Henrij en Roosje Sanders vermoord. 
Het was Henrij’s broer Leo, waarvan de stoffelijke resten in Wageningen terecht kwamen. In 1976 
werd de Joodse begraafplaats ontruimd. De stoffelijke resten werden overgebracht naar de Nieuwe 
Israëlitische begraafplaats aan de Oude Diedenweg in Wageningen. Ook de ouders van Henrij 
Sanders zijn daar herbegraven. Men spreekt in Wageningen ook van het zgn. Goudse gedeelte. Op 
het Wageningse gedeelte bevindt zich het graf van Sara Texeira de Mattos, oud-directrice van het 
Joods Bejaardentehuis aan de Oosthaven. Soesja Citroen memoreerde haar in de Tidinge van mei 
2014 als de enige bewoner van het tehuis die de oorlog overleefde. Sara trouwde na de oorlog met 

weduwnaar Simon Meijer, die met 
zijn (eerste) vrouw Helena 
Troostwijk ondergedoken had 
gezeten in Wageningen. Simon 
Meijer en Helena Troostwijk 
waren ook afkomstig uit Gouda. 
Bij de plaatsing op 30 augustus 
2012 van de Stolpersteine aan de 
Agatha Dekenstraat vertelde Loet 
van Vreumingen, in Wageningen 
afgestudeerd als 
landschapsarchitect, uitgebreid 
over broer en zus Henrij en Roosje 
Sanders, van wie broer Leo zo lang 
in de tabakszaak had gewerkt. 
Sinds 20 september 2013 staat de 
naam van Henrij Sanders ook op 
de naamwand van het Monument 
voor de Gevallenen aan de 
Costerweg in Wageningen. 
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Het Gouda van ……………………………….Jan Snaterse 
“Dus je wilt weten waar ik in Gouda gewoond heb, gewerkt heb en waar ik op school heb gezeten? 
Nou dat wordt een kort verhaal, want ik ben maar twee keer in mijn leven verhuisd. Aan school 
had ik een barre hekel en ik heb mijn hele leven bij hetzelfde bedrijf gewerkt: Slijterij Victoria, 
beter bekend als Bierparadijs Jan Snaterse.” 

 
Aan het woord is Jan Snaterse, in 1933 geboren in de Walestraat nr. 12 en nog steeds (op vrijdag en 
zaterdag) actief als bier- en wijnhandelaar in de Doelenstraat. Een kleine bijzonderheid: zelf drinkt 
hij niet. Tegenwoordig woont hij in een flat aan de Karnemelksloot. Daarmee kan het hoofdstuk 
“wonen” worden afgesloten. 
Jan Snaterse bleef enig kind in een gezin waar het geloof (N.H.) wel een rol speelde, maar geen 
overheersende. Naar de kerk gingen ze niet, maar Jan bidt altijd voor het eten. Zijn vader was 
eerst kuiper bij de kaarsenfabriek en later bij Van Leeuwen aan de Wijde Poort, tot hij in Schiedam 
veel meer kon verdienen. Vandaar nam hij steeds vaker jenever mee, die hij in Gouda goed bleek te 
kunnen slijten; aanvankelijk aan huis, later in de winkel.  
Jan Snaterse ging eerst naar de kleuterschool aan de Groeneweg, op de hoek van de Patersteeg. 
Lager onderwijs kreeg hij aan de openbare “School C” aan de A.G. de Vrijestraat, tegenwoordig de 
Burgvlietschool. Dat was “een moeilijke school”. In de 4e klas bleef hij zitten, maar……..door over 
te stappen naar de “2e Ka-school” (nu Gezondheidscentrum de Goudse Praktijk) mocht hij toch naar 
de 5e klas. Die periode viel in de oorlog; een rottijd vanwege de voortdurende angst voor bommen. 
Schooluitval was er weinig; wel werden de lessen soms ergens anders gegeven, omdat de kolen op 
waren, of omdat er Duitsers ingekwartierd waren. De 7e en 8e klas lagere school deed Jan op de 
Centrale Kopschool die in hetzelfde gebouw zat als School C, maar de ingang was aan de 
Karnemelksloot. Het hoofd was meneer Eelkema, waarvoor iedereen ontzag had. Dat gold niet voor 
meester Kok, een veel te goed mens. 
Dat Jan in de zaak van zijn vader zou komen, was niet alleen een logische, maar ook een goedkope 
oplossing: een knecht was duurder. Daarvoor moest hij echter wel het middenstandsdiploma en het 
vakdiploma slijterij gaan halen. Het was meneer Houdijk die hem er doorheen sleepte, onderwijzer 
aan de Aloysiusschool, die thuis aan de Henegouwenstraat avondcursussen gaf. Ook voor het 
rijbewijs moest Jan op. Het theorie-examen was in Café Rona van Chris de Grauw op de hoek van de 
Zeugstraat en de Nieuwe Markt. Daar vertrokken ook de lesauto’s voor het praktisch examen.  
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Jan geeft aan dat er ook nadelen zitten aan de situatie dat je bij je ouders in de zaak gaat werken. 
Zijn vader en moeder -niet de gemakkelijkste- bleven zich tot hun dood bemoeien met de slijterij. 
Zo was zijn vader er niet van te overtuigen dat het beter was om naast de Victo-limonade uit eigen 
fabriek, ook populaire merken als Hero en Exota te gaan verkopen. Gelukkig had Jan al snel zijn 
grote liefde gevonden: Nel van den Heuvel, waar hij verkering mee had binnen 14 dagen nadat ze 
vanuit de Ketelstraat in de Tuinstraat was komen wonen. Tot zijn grote verdriet is Nel, waarmee hij 
een zoon en een dochter kreeg, enkele jaren geleden overleden.  
Als Jan Snaterse nadenkt over “zijn“ Gouda, dan ziet hij een stad met wel 10 of 11 slijterijen, die 
allemaal een goede boterham hadden. Dat betekende wel heel hard werken. Eerst nog met de 
bakfiets rondbrengen: 60 flesjes Victo in een krat, of 24 literflessen. Achteraf verbaast het hem dat 
hij het zo lang heeft volgehouden om tot laat in de avond te bezorgen. Vrije tijd was er weinig. Hij 
voetbalde bij ONA. Daar gaat hij nog steeds kijken. Ook was hij lid van postduivenvereniging De 
Luchtbode. Gouda is voor hem ook “de Stijfselbaan”: het als jongeren heen en weer lopen over de 
Kleiweg, tussen bioscoop Thalia en V&D in gebouw De Zon. Voor cafébezoek was geen geld, hooguit 
een zakje patat bij viswinkel Fillekes. Het was toen veel gezelliger op de Kleiweg, want alle 
winkeliers lieten donderdag- en zaterdagavond de verlichting aan. Ondertussen reed daar gewoon 
de bus van Gebroeders van Gog naar Rotterdam. Ook met zijn vrouw ging Jan vaak etalages kijken, 
met de meubelzaak van Potharst als verste punt en op zondag de voetbaluitslagen bij de Goudsche 
Courant. 
 
De woonkamer van Jan Snaterse hangt vol met romantische schilderijtjes van boerderijen, polders 
en winterlandschappen. “Leuk om te zien, maar ik zou er niet willen wonen”, zegt Jan Snaterse, 
“Waar moet je anders wonen dan in Gouda?” 
 

Verenigingszaken 
Goed verkocht op boekenmarkt 
De Historische Vereniging die Goude 
organiseerde op zaterdag 22 november 
jl. een boekenmarkt voor liefhebbers 
van historie en monumenten. In de 
bovenzaal van het Stadhuis stonden 
stands van “Gouda op Schrift”, de 
winkel van de Sint-Janskerk en van de 
Stichting Open Monumentendag. Het 
Gouds Antiquariaat Den Edel maakte 
gebruik van de trouwzaal, terwijl die 
Goude zelf haar boeken presenteerde 
in de voormalige burgemeesterskamer. 
De stadhuiscommissie, die normaal de 
openstelling van het stadhuis op 
zaterdag verzorgt, was voor deze gelegenheid versterkt met bestuursleden van die Goude. Het was 
nooit overstelpend druk, maar toch trokken honderden mensen gestaag langs de verschillende 
tafels. De aanbiedingen, deels tweedehands, trokken veel aandacht, maar ook werden nieuwe 
uitgaven ingekocht voor sint en kerst. Zelfs mensen die dachten “alles over Gouda” al in de kast te 
hebben staan, beleefden een verrassing. Penningmeester Hans Hoogenraad van die Goude was 
tevreden, toen bleek dat er voor bijna 700 euro aan boekenvoorraad was verkocht. 
 

Verzoek tot betaling contributie 2015. 
De contributie blijft in 2015 € 28 bedragen. Een hoger bedrag is vanzelfsprekend welkom. U kunt de 
contributie overmaken op rekening NL79 ABNA 0507 4154 50 of NL51 INGB 0000 3970 93 t.n.v. 
“Historische Vereniging die Goude” onder vermelding van “contributie 2015” en, als u dat bij de 
hand heeft, uw lidmaatschapsnummer. U ontvangt geen acceptgirokaart meer. 
 
Sinds 1 januari 2013 is de Historische Vereniging die Goude erkend als culturele ANBI instelling. U 
mag de contributie, verhoogd met 25%, als gift opvoeren bij de aangifte Inkomstenbelasting. De 
drempelbepalingen voor giften vervallen als sprake is van een periodieke gift die is vastgelegd in 
een onderhandse acte. Desgevraagd verschaft penningmeester Hans Hoogenraad hierover meer 
informatie. U kunt hem bereiken via penningmeester.diegoude@gmail.com. 

mailto:penningmeester.diegoude@gmail.com


14 
Nieuwsbrief Historische Vereniging die Goude nr. 72 (januari 2015) 

Uit de bestuursvergadering van 3 december 2014 
Sluiswachtersgilde 
Het Sluiswachtersgilde, vertegenwoordigd door Hans Verwey, Gerard Overkamp en Piet Belgraver, 
heeft verslag uitgebracht van zijn eerste werkjaar en de plannen voor 2015 toegelicht. Het bestuur 
heeft er met waardering kennis van genomen. 
Werkgroep Communicatie. 
Het bestuur heeft een werkgroep communicatie ingesteld. Als vaste leden maken daarvan deel uit: 
Gert Jan Jansen (bestuurslid communicatie en redacteur Nieuwsbrief) en Nico J. Boerboom 
(webmaster). Naar een (extra) redacteur wordt uitgekeken. Ad hoc worden anderen bij het werk 
betrokken, zoals secretaris Bart Pors en de hoofdredacteur van de Tidinge, Ronald van der Wal. 
Werkgroep Ruimte. 
De Werkgroep Ruimte bestaat inmiddels uit Han Breedveld (voorzitter), Jan de Haan (secretaris) en 
de leden Bregje de Wit en Sjaak de Keijzer. Bianca van den Berg vervult een adviesrol. 
Website 
Het bestuur heeft het ‘Programma van Eisen” vastgesteld voor een nieuw te bouwen website. 
Hieraan hebben alle werkgroepen en gildes een bijdrage geleverd. De huidige website is gebaseerd 
op Joomla 1.5!, dat niet meer door de maker wordt ondersteund. Aan drie bedrijven is gevraagd om 
offerte uit te brengen. 
 

Promotie “Stad van de Gouwenaars” 
In samenwerking met de boekhandels Verkaaik, Smit en 
Van den Tooren heeft die Goude in november en 
december een promotieactie opgezet voor de verkoop 
van de boekenreeks “Stad van de Gouwenaars”, die in 
2014 werd afgerond. In “De Krant van Gouda” heeft een 
advertentie gestaan. Uitgeknipt was deze goed voor een 
Sluizenboekje als bonus bij de aankoop. Nico Boerboom 
ontwierp een poster die goed te zien was in de 
boekhandels. Secretaris Bart Pors kreeg diverse keren 
een telefoontje om maar weer een doos boeken te 
komen brengen. 

 

Bestuur dankt leden Werkgroep Straatnamenboek 
Het project “Stad van de Gouwenaars”, alias het straatnamenboek, werd in het voorjaar 2014 
afgesloten met het uitbrengen van deel 4, dat gaat over de wijken Bloemendaal en Goverwelle. De 
vereniging is trots op het resultaat. Het is bij die Goude gewoonte om zo’n meerjarig project af te 
sluiten met een etentje voor de werkgroepleden. Door de ziekte en vervolgens het overlijden van 
Nico Habermehl was het daar niet van gekomen. De animo om zonder Nico feestelijk terug te kijken 
was niet groot. Toch is het gelukt om voor de jaarwisseling tot een passende afsluiting te komen. 
Op dinsdagmiddag 30 december jl. kwamen de werkgroepleden en hun partners voor een 
aangeklede borrel bijeen in het Best Western Cityhotel. Die Goude-voorzitter Gerard van Ham sprak 
het gezelschap kort toe. Hij 
memoreerde de aanleiding om tot de 
boekenserie te komen, n.l. het 80-
jarige bestaan van Die Goude. Hij 
sprak van een bijzondere prestatie 
van een groep mensen met 
verschillende karakters en 
achtergronden die samen een 
prachtig eindproduct realiseerden. 
Gerard dankte ook de partners voor 
de ruimte die zij aan de 
werkgroepleden hebben gegeven. 
Uiteraard werd ook Nico Habermehl 
herdacht, als medeauteur en als 
drijvende kracht achter dit 
tijdsbeeld van de stad Gouda.  
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Beroep Bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk 
De griffie van de Raad van 
State heeft de Historische 
Vereniging die Goude 
uitgenodigd voor de zitting op 
vrijdagmorgen 13 maart 2015. 
Dan komt het beroep aan de 
orde dat de vereniging heeft 
ingesteld tegen een aantal 
onderdelen van het 
bestemmingsplan Schielands 
Hoge Zeedijk, zoals de gemeenteraad van Gouda dat wil vaststellen. Zie hiervoor verder 
Nieuwsbrief nr. 70 van september 2014.  
 

Agenda 2015 
   

Maandag 
26-01-2015 

Lezing Sander Wassing: de Raad van Beroerten Concordia Westhaven 
27 
20.00 uur 

Maandag  
02-03-2015 

Lezing Hennie Verhoef: de Graven van Blois en 
problemen met de doorvaart in Gouda 

Concordia  
20.00 uur 

Zaterdag 
11-04-2015 

Excursie naar de Wieringermeer en Medemblik 08.30 uur vertrek NS 
Bloemend.zijde 

Woensdag 
15-04-2015 

Jaarvergadering die Goude Concordia  
20.00 uur 

Maandag 
18-05-2015 

Lezing Rinus van Dam: Gouda in de Tweede 
Wereldoorlog 

Concordia  
20.00 uur 

Maandag 
07-09-2015 

Lezing in het kader van Open Monumentendag, thema 
“Kunst en Ambacht” 

Concordia  
20.00 uur 

Maandag 
12-10-2015 

Lezing Raymond van Uppelschoten: De oorlog van 1793-
1795, aanzet tot de Bataafse revolutie; vele patriotten 
terug naar Gouda 

Concordia  
20.00 uur 

Maandag 
30-11-2015 

Lezing (onderwerp en spreker nog niet bekend) Concordia  
20.00 uur 

 
Van de redactie 

Begin oktober heb ik aangeboden het volgende nummer van de 
Nieuwsbrief te zullen samenstellen, nadat Eveline van der Hulst 
tussentijds voor het redactiewerk had moeten bedanken. Het bleek een 
klus te zijn, waar ik veel genoegen aan beleefde. Het gevoel kwam boven 
dat ik eigenlijk altijd verslaggever of detective had willen worden. De 
oproep voor een nieuwe redacteur leverde nog geen resultaat op. Ook 
omdat het bestuur niet geheel ontevreden was over de laatste 
Nieuwsbrief, ga ik voorlopig door als redacteur. Die Goude blijft echter op 
zoek naar versterking van de redactie. 
 
Als u de papieren versie krijgt, kan het u opvallen dat deze Nieuwsbrief er 
iets anders uitziet. Op 17 december jl. stuurde Anders Repro ons bericht 

dat Hans Anders en zijn vrouw per 1 januari met pensioen zouden gaan. Dat is fijn voor hen, maar 
jammer voor ons, want de dienstverlening was uitstekend. Wij zoeken een andere drukker die ons 
voor dezelfde redelijke prijs dezelfde kwaliteit kan leveren.  
 
Gert Jan Jansen.  
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Fotoverantwoording 
Blz. 1. foto Sander Wassing    Historisch Genootschap Oud-Pijnacker 
Blz. 3. foto Museum Lont   Wieringer Eilandmuseum Jan Lont  
Blz. 3. foto Stadsmuseum Medemblik  Oudheidkundige Vereniging Medenblick 
Blz. 4. foto Gouwedepot   Nico J. Boerboom 
Blz. 5. foto’s spoorweghistorie   Piet Meijer 
Blz. 7. foto station met watertoren  collectie Erik Kooistra 
Blz. 8. kaartje met aanduiding tol  detail Kuyperkaart 1867 
Blz. 8. foto graf Leo Sanders   www.online-begraafplaatsen.nl 
Blz. 8. foto Joodse begraafplaats  www.youtube.com/watch?v=f7T-o7YCxls 
Blz. 9. foto boekkaft    Rob Stolk 
Blz. 10. foto Gunter Demnig   Nico J. Boerboom 
Blz. 11. foto naamwand Wageningen  Hennie Slotboom- Bitter 
Blz. 15. foto werkgroep Straatnamenboek Best Western Cityhotel 
Blz. 15. foto Gert Jan Jansen   Janny Jansen- van Ooijen 
Alle overige foto’s :     Gert Jan Jansen 

 

Colofon 
De Nieuwsbrief van die Goude komt 7 x per jaar uit; telkens voorafgaand aan een lezing. 
Samenstelling en redactie: Gert Jan Jansen  
Eindredacteur: Ton Sevenhoven 
Oplage: 900, waarvan 260 op papier  
Huisletter: Trebuchet MS 10 
Redactie afgesloten op 31 december 2014. 
 
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Historische Vereniging die Goude. 
Redactieadres: Postbus 307, 2800 AH Gouda 
Mailadres: info@diegoude.nl 
Telefoon: 0182-534884 
Website: www.diegoude.nl 

http://www.spoorweghistorie.nl/
http://www.online-begraafplaatsen.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=f7T-o7YCxls

