
Nieuwsbrief nr. 80, februari 2016                                        
---------------------------------------------------------------------------- 
 

Lezing maandag 29 februari door Leen Ouweneel: 
Gouda en het ontstaan van de Oude Hollandse Waterlinie. 

De Oude Hollandse Waterlinie heeft in 
de jaren 1672/1673 ervoor gezorgd dat 
de opmars van de legers van Lodewijk 
XIV werd gestuit. Specifiek zal worden 
ingegaan op het deel van de waterlinie 
in de buurt van Gouda, namelijk vanaf 

de Wierickerschans tot en met de vesting Nieuwpoort. Hoewel Gouda niet behoort tot de vestingen 
van de waterlinie, hebben de stad en haar inwoners achter de linie een belangrijke rol gespeeld in 
deze jaren. Aan diverse aspecten daarvan zal aandacht worden besteed. Apart wordt de rol van 
Hiëronymus van Beverningh als gedeputeerde te velde toegelicht. 
 
Leen Ouweneel (* 1942, Utrecht) is als student Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit 
geïnteresseerd in lokale en regionale geschiedenis. Hij heeft diverse publicaties het licht doen zien, 
met name in de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard en in de reeks tijdschriften Het Leven in 
Schoonhoven. Leen Ouweneel is lid van de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie en van de 
projectgroep 2022 ‘350 jaar Oude Hollandse Waterlinie’.  
 

EXTRA LEZING maandag 21 mrt.: Bodemdaling en Grondwater  
Laatste nieuws: Op voorstel van het Gouds Watergilde organiseert Die Goude op maandagavond 21 
maart een extra lezing over het grondwater in de binnenstad. De inleidingen worden verzorgd door 
Arianne Fijan en door Maarten Groenendijk van de gemeente Gouda. Nadere informatie volgt. 
 
Lezingen vinden plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis 
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Inhoudsopgave. 

 

Van de redactie. 
 
Het bestuur van Die Goude heeft met de voltallige redactie besproken hoe het gaat met de 
Nieuwsbrief. Het bestuur was vol lof over de inhoud en de verschijningsvorm, maar vroeg wel om de 
omvang niet verder uit te breiden. Een aantal lezers vindt het een bezwaar om (in de digitale 
versie) ver te moeten doorscrollen, aldus het bestuur. Naar aanleiding van deze opmerkingen gaan 
wij de inhoudsopgave van de laatste pagina (de achterkant bij de papieren versie) overbrengen naar 
bladzijde twee. Ook zetten we de verenigingsmededelingen meer vooraan in het blad. 
 
De rol van fotoredacteur Nico Boerboom heeft meer inhoud gekregen. U mag er vanuit gaan dat er 
geen foto in de Nieuwsbrief komt die niet door hem is gezien en eventueel is bewerkt. Wij prijzen 
ons gelukkig met het feit dat eindredacteur Kenny Louwen, verantwoordelijk voor het correcte 
taalgebruik, ook is toegetreden tot de redactie van onze Facebookpagina. Deze twee redacties 
vallen nu in personele zin samen. Bijdragen van een bepaalde redacteur zijn in beginsel te 

herkennen in de initialen die tussen haakjes achter het artikel staan. Dat 
maakt het mogelijk om af en toe in de eerste persoon enkelvoud te 
schrijven. De naam van gastauteurs vermelden wij volledig. 
Het principe om voorafgaand aan elke lezing uit te komen kunnen wij niet 
meer waarmaken nu er in het eerste kwartaal van 2016 twee extra lezingen 
werden gepland. In goed overleg met secretaris Bart Pors en de 
Lezingencommissie proberen wij te regelen dat iedereen toch tijdig over de 
benodigde informatie voor die lezingen beschikt. 
Namens de redactie 
Gert Jan Jansen 

 

S.v.p. mailadres doorgeven als u Nieuwsbrief per post krijgt. 
 
Zo’n 250 leden ontvangen de Nieuwsbrief op papier; de andere 650 krijgen hem per mail. De laatste 
tijd zijn de posttarieven sterk verhoogd. Daardoor is de verzending van de papieren Nieuwsbrief 
aanzienlijk duurder geworden. Daar kunnen we iets aan doen door de Nieuwsbrief zoveel als 
mogelijk per e-mail te ontvangen. Ontvangt u de Nieuwsbrief nog in een enveloppe, dan kunt u een 
e-mail te sturen naar info@diegoude.nl met uw naam en adres en als onderwerp ‘digitale 
nieuwsbrief’. Dan krijgt u de Nieuwsbrief voortaan per e-mail. Dat heeft ook het voordeel dat u de 
Nieuwsbrief in kleur krijgt in plaats van in zwart-wit.  
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Bestuur Die Goude bedankt 
vrijwilligers. 
 
Op zaterdagmiddag 2 januari jl. had het bestuur van Die Goude 
alle vrijwilligers van de vereniging uitgenodigd voor de 
traditionele vrijwilligersborrel van Die Goude in gebouw 
Concordia. Voorzitter Gerard van Ham bedankte de 80 
vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar, nam ons 
mee in de plannen voor 2016 en riep vervolgens op om ook in 
het nieuwe jaar weer een bijdrage te leveren. Het was een 
gezellige bijeenkomst met een lekker drankje en een lekker 
hapje. 
 
 
 

Oproep voor Stadhuisdienst “Die Goude” 
 
Een van de vele activiteiten van Die Goude is het 
verzorgen van de openstelling op zaterdag van het 
“oude” stadhuis van Gouda voor bezoekers. Op de 
andere dagen van de week – behalve op maandag, 
dan blijft het stadhuis gesloten - zorgt de 
exploitant van het oude stadhuis, TeKa Holding, 
zelf voor de openstelling. 
Van april t/m september is het stadhuis geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart een 
uurtje minder, van 11.00 tot 15.00 uur. Voor Die 
Goude is een vrijwilligersploeg van zo’n 25 
personen hierbij betrokken. Een zaterdagdienst 
wordt steeds verricht door 2 maal 2 vrijwilligers: 
van 11.00 tot 13.00/13.30 uur (afhankelijk van het 
winter- of zomerrooster), de ochtendshift, en van 
13.00/13.30 tot 15.00/16.00 uur de middagshift. 
Een vrijwilliger heeft gemiddeld 3 à 4 maal 
“dienst” per halfjaar. 
Bezoekers betalen een toegangsprijs van € 2,50, 
kinderen tot ongeveer 13 jaar gratis. Bezoekers zijn 
meest “dagjesmensen” en toeristen uit alle 
windstreken. Voor de bezoekers - die bijna alle 
ruimtes kunnen bezichtigen - is een beknopte 
toelichting van de bezienswaardigheden 
beschikbaar. Deze informatie is er in het 
Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans. De vrijwilligers kunnen ook zelf informatie over het 
stadhuis verstrekken of een korte rondleiding geven. (Dit uiteraard slechts indien de kennis over het 
stadhuis hiervoor voldoende op peil is en de bezoekersaantallen dit toelaten. Die Goude heeft in de 
hal voor de trouwkamer, het zogenaamde Bovenplein, een tafel ingericht waarop nagenoeg al haar 
publicaties zijn uitgestald. Deze publicaties zijn vanzelfsprekend ook te koop. 
Wilt u meer weten over deze leuke, gezellige activiteit van Die Gouda, neem dan contact op met 
Gerrit Stam, coördinator van de stadhuisdiensten, of steek uw licht op bij een van de vrijwilligers. U 
bent uiteraard van harte welkom op het stadhuis op de zaterdagen – leden van Die Goude hebben 
gratis toegang en krijgen korting op de eigen publicaties - om direct met de praktijk kennis te 
maken! 
Het telefoonnummer van Gerrit Stam is 0182-518508, e-mail gerrit.etty.stam@hetnet.nl. 
 

  

mailto:gerrit.etty.stam@hetnet.nl
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Wilma Dubbink van de Stadhuisdienst aan het woord. 
 
Een van de deelnemers aan de Stadhuisdienst is Wilma Dubbink. Vele leden van Die Goude zullen 
haar kennen. Zij is ook een van degenen die de excursies organiseert. 
Als we haar thuis opzoeken voor een gesprekje over het werken bij de stadhuisdienst, bevestigt ze 
bovenstaande informatie van Gerrit Stam. De werkzaamheden geven veel plezier vanwege het 
onderlinge contact en de contacten met de bezoekers uit binnen- en buitenland. Van over de hele 
wereld komen ze het oude stadhuis binnen, van Japan, Argentinië tot Zuid-Afrika toe. Iedereen is 
vol bewondering en nieuwsgierig en de informatiebladen in vele talen aanwezig geven antwoord op 
gerezen vragen. Soms wordt Wilma ook verrast door de dingen die de gasten opmerken. Zo 
verbaasde een bezoeker zich over het gemarmerde plafond in de trouwzaal. Het was voor hem een 
geruststelling te beseffen, dat het geen echte zware marmeren platen waren. Voor Engelse 
toeristen is de trouwzaal bijzonder omdat daar ooit Maria Stuart en Willem II geweest zijn. Ook 
kinderen raken onder de indruk. Zo vroeg een meisje aan haar moeder waar Sneeuwwitje geslapen 
had, het stadhuis kwam haar voor als een paleisje van de beroemde sprookjesprinses. Een ander 
meisje van elf jaar, dat met haar fototoestel het stadhuis had vastgelegd, vroeg na afloop of zij het 
stadhuis niet kon kopen. De vraag kwam als heel serieus over. 
Wilma raadt belangstellenden voor de stadhuisdienst aan om enkele keren op proef mee te draaien. 
Mocht u interesse hebben, aan het enthousiasme van Wilma en de andere deelnemers zal het niet 
liggen. Dat mag ook blijken uit bijgaande foto. Een andere vrijwilliger, Bep van de Streek, maakt 
een bezoeker uit Zuid-Afrika wegwijs.(PvH) 

 

Excursie van 9 april naar Monnikendam e.o. volgeboekt 
 
De excursiecommissie bericht dat er 50 aanmeldingen binnen zijn voor de excursie van zaterdag 9 
april a.s. naar Monnikendam, Volendam en Edam. Dat betekent dat de excursie is volgeboekt!
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Lezing over Stille getuigen op begraafplaatsen 

‘Stille Getuigen’ is de 
titel van een boek dat 
Jan van Es en Bernt Feis 
vorig voorjaar 
publiceerden.  
Op maandagavond 25 
januari hield Jan van Es 
naar aanleiding van dit 
boek een lezing over de 
geschiedenis van het 
begraven en van 
begraafplaatsen in het 
Groene Hart en met 
name in Gouda. 
Jan van Es begon zijn 
lezing met een overzicht 
van 
begrafenisgewoonten 
vanaf de prehistorie. 
Afhankelijk van cultuur 
en tijd was het een 
afwisseling van 
lichtbeelden van 
grafvelden, urnenvelden 

en sarcofagen. 
Toen het christendom (lees de rooms-katholieke kerk) de overheersende geloofsrichting was 
geworden, was cremeren uit den boze. Op de jongste dag moest men uiteindelijk uit de dood 
kunnen herrijzen, was de redenering van de kerk.  
Hoe rijker men was, hoe dichter men bij het 
altaar in de kerk begraven wilde worden. Dat die 
graven niet altijd zo fris roken, was de oorsprong 
van de uitdrukking ‘rijke stinkerds’. Was je 
armer, dan lag je buiten de kerk. Er ontstonden 
ook bijzondere kerkhoven. Zo vind je in Alphen 
(NB) een pestkerkhof, in Willeskop een 
bedelaarskerkhof en in Ouderkerk aan de Amstel 
een kerkhof voor Amsterdamse Joden. 
Uit hygiënische overwegingen - al eind 
achttiende eeuw was men daarvan overtuigd - en 
omdat Franse wetgeving (1804) het verbood, 
kwam er een einde aan het begraven in de kerk. 
In Gouda kwam er in 1830 een algemene begraafplaats - nu bekend als de Oude Begraafplaats -  in 
Korte Akkeren. In 1815 kwam er buiten de singels van Gouda ter hoogte van de Boelekade een 

Joodse begraafplaats en in 1890 als gevolg van de 
katholieke emancipatie een begraafplaats aan de 
Graaf Florisweg. 
Een enkele keer tref je ook nog wel eens een graf 
of grafkelder aan die niet op een kerkhof of op een 
algemene begraafplaats ligt, zoals in Krimpen aan 
de Lek. 
Dat de toehoorders geïnteresseerd waren en de 
lezing waardeerden, bleek in de pauze en na 
afloop uit het feit, dat de stapel  meegenomen 
boekjes over dit onderwerp op was. (PvH) 
 
 

Het boek en co-auteur Bernt Feis. 
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Genealogieproject start met cursussen stamboomonderzoek. 

 

Onder de titel ‘Gaat u mee op zoek naar uw Verborgen Verleden?’ is in de vorige Nieuwsbrief 
beschreven hoe het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) en de Historische Vereniging Die Goude 
samen invulling gaan geven aan het onderwerp genealogie.  
Aangekondigd werden twee korte cursussen stamboomonderzoek voor beginners (elk van twee keer 
een dagdeel) die SAMH gaat verzorgen. De aanmeldingen stroomden gelijk binnen! De 
vrijdagochtendcursus op 19 februari en 4 maart was al snel volgeboekt, voor de donderdagavond 18 
februari en 3 maart waren eind januari nog enkele plaatsen beschikbaar. Vanwege het grote succes 
én om iedereen de kans te geven een start te maken met zijn of haar stamboom, geeft SAMH 
daarom een extra cursus op vrijdag 18 maart en 1 april van 10.00 - 12.00 in de Chocoladefabriek. 
Opgeven kan via info@samh.nl, aan de balie van het streekarchief in de Chocoladefabriek of per 
telefoon 0182-521821. Voor koffie en lesmateriaal betaalt u € 10,-. 
 
De uitnodiging om mee te doen aan de verhalenwedstrijd is natuurlijk tot iedereen gericht, maar in 
het bijzonder ook tot de deelnemers aan de cursussen. Tot onze verrassing kwamen er binnen een 
week na het uitkomen van de Nieuwsbrief al twee inzendingen binnen. Dat belooft wat. Ook lezers 
die hun roots buiten Gouda hebben, wordt gevraagd om mee te doen. Zij kunnen uitgaan van een 
inwoner die hen – om welke reden dan ook – inspireert. Dat mag iemand zijn die bekendheid heeft 
verworven in de geschiedenis van Gouda, maar het mag ook een naam zijn van iemand die vermeld 
staat op een grafsteen of gevelsteen. 
 

U heeft nog even de tijd, want de uiterste inzenddatum is 1 juni a.s. 
Graag insturen naar info@diegoude.nl of naar Postbus 307, 2800 AH 
Gouda. De jury bestaat uit Wim Cornelis (voorzitter), Marian Heeringa 
(bestuurslid Die Goude) en Sigfried Janzing (streekarchivaris). 
De jury maakt in september de nominatie bekend van de mogelijke 
winnaar. De uitslag wordt bekend gemaakt op maandagavond 26 oktober 
in sociëteit Concordia, voorafgaand aan de lezing van Die Goude in het 
kader van de Maand van de Geschiedenis 2016. 

 
SAMH en Die Goude zijn ook bezig om de aandacht voor genealogie een structureel karakter te 
geven. Daarvoor zijn eind januari gesprekken gestart met HCC!Genealogie afdeling Gouda e.o. en 
met de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Rotterdam en omstreken. Onderzocht 
worden de mogelijkheden om in Gouda te komen tot een genealogiecafé of tot een genealogisch 
spreekuur.(GJJ) 

mailto:info@samh.nl
mailto:info@diegoude.nl
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Teun van Dolder digitaliseert 7000 foto’s en dia’s 
 

Zo’n drie jaar is hij ermee 
bezig geweest. Begin januari 
heeft Teun alles op USB-stick 
aangeleverd bij Die Goude-
secretaris Bart Pors en zat de 
klus erop. Het ging om 1538 
foto’s die in albums met een 
ringband zaten en om maar 
liefst 5368 dia’s die in 
hangzakken verzameld waren. 
Op een bepaald moment was 
het een chaos, omdat niet was 
vastgelegd wat er precies op 
stond. Schrijvers van artikelen 
in Tidinge deden er naar 
believen een greep in. Het was 
Piet Boers die begonnen is met 

het beschrijven en met het coderen per straat. Hij heeft het overgedragen aan Rob Stijnis die de 
verzameling opsloeg in het Stadhuis. Toen de exploitatie van het Stadhuis enkele jaren terug in 
particuliere handen kwam, moest de kast ontruimd worden. Vragen werden manifest: Hoe zorgen 
we ervoor dat ze behouden blijven? Hoe regelen we dat ze toegankelijk worden en blijven? Het 
liefst zouden het bestuur ze onderbrengen bij het Streekarchief Midden-Holland, want dat geeft de 
grootste zekerheid op behoud van waardevolle informatie. Het overdragen op zich was geen 
probleem. Beschikbaar stellen gaat natuurlijk tegenwoordig digitaal. Maar die garantie kon SAMH 
niet geven. De enorme voorraad aan eigen beeldmateriaal is ook nog niet online te zien. Bovendien 
zag men op tegen de kosten en tegen de doublures tussen beide verzamelingen. Thea van 
Wordragen heeft het bestuur gevraagd om na te gaan of dat digitaliseren niet in eigen kring zou 
kunnen gebeuren. Toen heeft Teun van Dolder de vinger opgestoken en gezegd: “Als ik zelf het 
tempo mag bepalen, wil ik dat wel doen”. En zo is het gegaan. Teun heeft het met genoegen 
gedaan en het bestuur is hem dankbaar. Hoe de digitale bestanden beheerd gaan worden, laat Teun 
graag aan het bestuur over. 
 
Waar hebben we het over? Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de foto’s en de dia’s. 
De dia’s zijn interessanter dan de foto’s. Bij de foto’s gaat het om beeldmateriaal dat bij het 
streekarchief aanwezig was en dat in de loop der tijd opgevraagd werd voor gebruik in Tidinge of in 
boekwerken van de vereniging. Het is een betrekkelijk toevallig tot stand gekomen verzameling van 
beelden die ook elders te achterhalen zijn. Ze zaten in vijftien multomappen en ze zijn per pagina 
gescand. Alle foto’s zijn genummerd en voorzien van een korte beschrijving, maar een verdere 
indeling is er niet, behalve rond het thema Tweede Wereldoorlog.  
Bij de dia’s gaat het om series die door verschillende leden van Die Goude voor allerlei doeleinden 
zijn aangelegd. De grootste 
‘producenten’ waren Wim 
Scholten, oud-voorzitter 
dokter Bik en Jaap Rebel. Dr. 
Bik bijvoorbeeld was altijd 
onderweg in de stad om vast 
te leggen waar panden 
werden afgebroken of werden 
verwaarloosd. Bij de dia’s 
zitten vanzelfsprekend veel 
unieke beelden. Ze zijn goed 
ontsloten, omdat ze op 
straatnaam geordend zijn. 
Daar zal grote belangstelling 
voor bestaan. (GJJ) 
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Website www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl. 
 
Nederland bezit veel musea. De meeste hebben een uitgebreide verzameling voorwerpen. Zo zijn er 
musea als het Zuiderzeemuseum en het Openluchtmuseum, waar zelfs hele dorpen zijn nagebouwd. 
Met sluizen ligt het anders. Je zou je nog een museum met sluizen op schaal gebouwd kunnen 
voorstellen, maar een echt sluizenmuseum? Denk alleen maar eens aan al die waterwerken 
eromheen. Vandaar dat het Watergilde van Die Goude op de gedachte is gekomen om het maar 
virtueel te doen, is mijn veronderstelling. Die gedachte hebben Dolph Blussé, Han Breedveld, Hans 
Suijs, Nico Boerboom (foto’s) en Wendy Scherpenisse (kaarten) grondig in deze website uitgewerkt. 
 

Op de eerste pagina (home) vind je, afgezien van de menu’s ‘over ons’, ‘contact’ en ‘test QR’, een 
introductie en vier andere menu’s. Het eerste menu onder de titel ‘Bezoek’ is gebaseerd op het 
boekje ‘Goudse sluizenroute’. Duidelijk is dat je met een wandeling niet ver komt. Met de fiets kan 
je een korte en lange sluizenroute doen, die je voeren langs Goudse sluizen en sluizen in de regio. 
Het tweede menu heeft de naam ‘Water in en rond Gouda’. Uitgebreid wordt op vele pagina’s 
ingegaan op de geschiedenis van de rivieren Gouwe en Hollandsche IJssel, van de haven, van 
grachten, zijlen en weteringen. 
‘Collectie’ is de naam van het derde menu. De internetbezoeker die op zoek is naar de sluizen, 
vindt daar alles van zijn gading. Alle sluizen van Gouda en ook die van de omgeving komen aan bod. 
En mocht je daar niet mee tevreden zijn, dan vind je ook nog informatie over watermolens, 
gemalen en bruggen. Op het laatste menu (‘Algemene objecten’) tref je in feite een geschiedenis 
van Gouda aan. Motte, kasteel, het stadhuis, de Sint-Jan aangevuld met een beschrijving van 
gebouwen langs de Haven en de Gouwe en een verhaal over de openbare ruimte passeren de revue. 
Voor degene die Duizend jaar Gouda een te dik boek vindt, je zou dit menu bijna als samenvatting 
kunnen zien. 
Al met al is deze website uiterst informatief geworden. Voor degene die op zoek is naar Goudse 
sluizen, je krijgt er gratis wel heel veel bij. Ik zeg dat, omdat ik zelf wat moeite heb om zoveel 
informatie van een scherm te moeten lezen. Van een website verwacht ik altijd directe informatie 
zonder al te lange teksten. Voor degene die een website verwacht met een inleiding op de Goudse 
geschiedenis in al haar aspecten hebben de samenstellers hun best gedaan. Foto’s en kaarten zijn 
mooi en toepasselijk. 
Als laatste een suggestie. Zou het niet een idee zijn om de naam van de website te veranderen in 
‘Gouda: geschiedenis van de stad en van zijn water’ met het mooie logo van Historische Vereniging 
Die Goude op de home-pagina? (PVH) 
 

http://www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/
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Reacties op vorige Nieuwsbrieven. 
 
Het Leven in Schoonhoven 
Rene Kappers en Piet Niestadt, de hoofdauteurs van Het Leven in Schoonhoven; De geschiedenis van 
het bestuur van de stad, zeggen dank voor de bespreking van hun boek in Nieuwsbrief 78 en voor 
de positieve recensie. Zij voelen zich vereerd. Wel willen zij nog een toelichting geven op de titel. 
Het boek is (met veel plezier en enthousiasme) gemaakt als 13de deel in de serie Het leven in 
Schoonhoven, een serie die in 2011 tot stand kwam. Het verscheen twaalf maal in de vorm van een 
tijdschrift. Hetzelfde redactieteam tekende voor de inhoud van deel 13, dat analoog ook als titel 
kreeg Het leven in Schoonhoven gevolgd, als gebruikelijk in de serie, door een subtitel over het 
thema 'De geschiedenis van het bestuur van de stad'. Dit deel werd echter niet als tijdschrift, maar 
als gebonden boek uitgebracht vanwege de opheffing van de gemeente Schoonhoven, waarvan akte. 
 
De fotozaak van Daems 
Aris Brouwer reageert op het artikel in Nieuwsbrief 79 met de 
titel ”Wie kent deze Joodse stadsgenoten?“ De genoemde 
fotozaak van Daems was niet aan de Markt gevestigd, maar 
aan de Zeugstraat, in het huis met het trapgeveltje. Hij weet 
dat zo zeker, omdat zijn latere vrouw, Tine Schouten, in het 
huis daarnaast woonde. Zie ook “Gouwe Verhalen” in de 
Tidinge van december 2015. Daarin is de heer Brouwer aan 
het woord. 
 
De Gouwenaarssteeg. 
In het artikel ‘Gouwenaars of Gouwenaren’ (Nieuwsbrief 79) 
wordt een vraagteken gezet bij het feit dat de 
Gouwenaarssteeg in Amsterdam met twee s-en is geschreven: 
“We schrijven toch ook niet Lem Dulssteeg?” Roos Jansen uit 
Amsterdam merkt op dat de dubbele s waarschijnlijk aangeeft 
dat het de steeg van meneer Gouwenaar was (bezittelijk), net 
als in Jelles huis of Peters principe.  
 
De drie korbeelkoppen 
Ed van Mensch uit Hilversum zegt dank voor het artikel in Nieuwsbrief 79 over zijn verhaal ‘De drie 
koppen’. Hij oppert dat de lezers zijn verhaal eventueel kunnen aanvullen. De vermelding van de 
standplaats in de schatkamer van Museum Gouda vindt hij een prima informatieve aanvulling.  
 
Vraag over tbc-lighallen bij het Van Itersonziekenhuis. 

Mevrouw A. de Jong-Cabout uit Haastrecht heeft 
ons (naar aanleiding van de vraag in Nieuwsbrief 
79) de naam doorgegeven van een vriendin die 
destijds verpleegster was in het Van 
Itersonziekenhuis en die daarbij zelf tbc heeft 
opgelopen. Joke Kraal is inmiddels op bezoek 
geweest bij die vriendin en is daardoor een stuk 
wijzer geworden. Bijzonderheden zal ze nog aan 
ons doorgeven. Overigens lijkt het alsof een 
omgebouwde hal nog steeds dienst doet als 
opslagruimte bij het huis aan het eind van de 

Christiaan de Wetstraat. 
 
Toegang tot Facebookpagina Die Goude eenvoudig via onze website 
Naar aanleiding van het bericht over de sterk toegenomen activiteiten op onze Facebookpagina 
(Nieuwsbrief 79) kwam de vraag binnen of iemand die zelf niet actief wil zijn op Facebook toch de 
berichten en reacties kan lezen. Dat is eenvoudig. Op de website van Die Goude (www.diegoude.nl) 
vindt u een link naar onze Facebookpagina. Aanklikken en u bent er. 
 

  

http://www.diegoude.nl/
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Goudse vroedschapspenning in Museum Rotterdam. 
 

In Museum Rotterdam bevindt zich een 
vroedschapspenning van Gouda, waaraan nog 
betrekkelijk weinig aandacht is besteed. Elk 
lid van de vroedschap kreeg zo’n penning 
uitgereikt. We zien aan de ene kant van de 
penning graaf Floris V, Jacoba van Beieren en 
Nicolaas Cats; aan de andere kant het silhouet 
van de stad Gouda en een riviergod. Op de 
website geeft het Rotterdamse museum aan 
dat de penning dateert uit 1572. 1572? Toen 
had Gouda 300 jaar stadsrechten! Zou men 
dat toen ervaren hebben als jubileumjaar, het 
jaar dat Gouda – op vriendelijk advies van 
Adriaen van Swieten – trouw zwoer aan de 
Prins van Oranje? Het klinkt niet 
waarschijnlijk. Bovendien ontbreekt het 
Kasteel van Gouda in het silhouet van de stad 
en dat werd pas in 1577 afgebroken. “Nee’, 
veronderstelt ook Henkjan Sprokholt, “het zal 
eerder 1672 dan 1572 zijn, want het is een 
voorbeeld van een penning zoals ze in de 
zeventiende eeuw in andere Hollandse steden 

ook geslagen werden.” Ook wijst hij erop dat de Goudse wapenspreuk ‘Audite et alteram partem’ 
pas na 1572 werd gehanteerd, de spreuk die wordt toegeschreven aan Traudenius, al staat dat niet 
absoluut vast, aldus Henkjan Sprokholt. Grappig vindt hij dat het stadssilhouet op de penning 
bekend is van prenten uit de late 17e en 18e eeuw, maar dat het origineel uit het oog verloren is.  
 
Dat is niet altijd zo geweest, want 
Gilles D.J. Schotel schreef al in 1831 
over deze Goudse penning in zijn boek 
Iets over het Slot Teilingen en de 
bezigheden van Jacoba van Beijeren 
op hetzelve. (te zien op Google 
Books). Schotel ziet in ‘het maaksel’ 
de stijl van de periode 1650-1725. Hij 
vindt dat bevestigd in de Resolutiën 
der Staten-Generaal van 1 januari 
1691, die toestonden dat de penning 
werd geslagen. Hij vraagt zich af 
waarom het stadsbestuur van Gouda 
juist deze penning heeft laten slaan, 
want zeker is “dat zij geene de minste 
historische waarde heeft”. Nicolaas 
Cats had het absoluut niet verdiend 
om zo geëerd te worden, zo oordeelt 
Schotel, want hij stond bij “de 
Goudenaars in geenen goeden reuk”. 
Bovendien was hij slechts kastelein en 
geen Heer van het slot en van de stad 
die hij in 1272 heeft laten omwallen. 
En Jacoba van Beieren, die kwam niet naar het kasteel van Gouda uit genegenheid voor de 
Gouwenaars, maar om redenen van veiligheid en geld. In Gouda lagen de grafelijke domeinen, 
waarmee haar moeder ‘verlijftogt’ was, aldus Schotel. (GJJ) 
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Boek over Joden in Gouda in de 18e eeuw 
 
Eind maart komt er een boek uit dat de geschiedenis 
van de Joden in Gouda in de 18e eeuw behandelt. Het 
is geschreven door Gouwenaar Karel Jongeling. Hierin 
wordt de ontwikkeling van de Joodse gemeenschap in 
Gouda in een wat ruimer historisch verband 
beschouwd. In de inleiding maakt Jongeling duidelijk 
wat het verschil is met de studie die Tom Verwaijen in 
2012 uitbracht. Dat boek was vooral gericht op 
genealogische bewerking van het materiaal dat over 
Goudse Joden beschikbaar is vanaf de tweede helft van 
de 18e eeuw. 
 
Jongeling komt met een omvangrijk werk, omdat hij 
eraan hecht om via uitgebreide citaten de lezer in de 
gelegenheid te stellen om zelf het materiaal te 
beoordelen. Na een algemene verhandeling over de 
positie van de Joden in die tijd, wordt in het hoofdstuk 
“Het begin” de periode 1700 tot 1751 behandeld. Het 
laatste hoofdstuk behandelt ook een begin, namelijk 
dat het begin van de georganiseerde Joodse gemeente, 
zoals die aan het eind van de eeuw gestaag vorm 
kreeg. Dat culmineerde in 1798 in de aankoop van het 
huis en erf van de Doopsgezinde gemeente aan de 
Turfmarkt. Hier was tot 1824 de synagoge gevestigd. 
Een eigen begraafplaats werd – ondanks de voltooide 
gelijkberechtiging van de Joden - nog niet in deze 
eeuw toegestaan. Tussen beide beginnen worden 
andere perioden behandeld, zoals (van 1731 tot 1762) 
de geschiedenis van het echtpaar Judith Soesel en David Magnus, waarvan laatstgenoemde overging 
naar het christendom. Na een hoofdstuk met demografische gegevens wordt het leven van de Joden 
inzichtelijk gemaakt aan de hand van huwelijkse voorwaarden, testamenten, boedelbeschrijvingen 

en onroerendgoedtransacties. In het 
hoofdstuk ‘Handelaren’ wordt doorgenomen 
in welke branches Joden vooral werkzaam 
waren. Een aantal van hen wordt ook 
persoonlijk beschreven. In het hoofdstuk 
‘Misdadigers’ worden enkele opvallende 
strafzaken doorgenomen, waarin Joden een 
hoofdrol speelden. 
 
Het boek wordt door de heer Jongeling in 
eigen beheer uitgegeven. U kunt contact met 
hem opnemen via k.jongeling@snowdonia.net. 
Hij heeft voor dit boek in de jaren 2011 tot 
2013 en in 2015 regelmatig onderzoek gedaan 
in het Streekarchief Midden-Holland. U kwam 
zijn naam eerder in Nieuwsbrief 74 tegen, 
want bij de plaatsing van twintig 
Stolpersteine op 20 februari 2015 was hij 
degene die ‘kaddish’ zei op de verschillende 
plekken. De heer Jongeling was universitair 
docent Hebreeuws in Leiden. Hij was ook 
PvdA-raadslid in de voormalige gemeenten 
Driebruggen en Reeuwijk en wethouder in 
laatstgenoemde gemeente. (GJJ) 
 
  

mailto:k.jongeling@snowdonia.net
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Het Vlaamsch Linnenhuis: een affaire in manufacturen. 
 

In Tidinge wordt binnenkort aandacht besteed aan het r.k.-
weeshuis Sint-Joseph dat in 1894 op (wat nu heet) Hoge Gouwe 31 
werd gebouwd. Onlangs is een foto opgedoken, waarop het huis te 
zien is (foto links) dat daarvoor afgebroken moest worden. In de 
Kadastrale atlas van 1832 staat Willem Meurs vermeld als eigenaar 
van het perceel dat kadastraal wordt aangeduid als D466. Hier 
staat het Vlaamsch Linnenhuis, dat in advertenties wordt 
omschreven als kapitaal winkel- en woonhuis. De adresaanduiding 
destijds is Gouwe C242. Het pand ernaast (D467, het huidige Hoge 
Gouwe 27/29) is ook van koopman Willem Meurs, evenals de 
percelen D502 en D504. Deze liggen aan de achterkant, aan de 
overzijde van een zeil, te bereiken via steegjes vanaf de 
Peperstraat. In het buurpand is een venduhuis gevestigd, op de 
laatste twee percelen een erf, resp. een pakhuis met erf.  
Willem Meurs komt voor in het boek van Henny van Dolder-de Wit 
over de Sint-Janskerk (Mensen en monumenten in een oude 
stadskerk). Hij is getrouwd met de 15 jaar oudere - en niet 
onbemiddelde - Cornelia van Driessen. Om zijn status te tonen 
koopt hij een grafkapel in de Sint-Jan, die ook nu nog de naam 
Meurskapel draagt, te vinden onder glas 8. Willem Meurs overlijdt 

in september 1841, zijn vrouw 
Cornelia een half jaar eerder. 
Zoon Ary J. Meurs laat in de 
Rotterdamsche Courant van 18 
september 1841 weten dat de 
zaak wordt voortgezet. Maar in 
het Algemeen Handelsblad van 
2 mei 1844 bericht A. Bourée 
dat hij verhuisd is naar het 
Vlaamsch Linnenhuis op de 
Gouwe. 
 
Daarna komt de familie 
Kauling op het toneel als 
bewoner en uitbater van het 
Vlaamsch Linnenhuis. In het 
Goudse bevolkingsregister 
1850-1860 staat winkelier 
Herman Martin Kauling (*1827 
Neuenkirchen/Duitsland) als 
bewoner vermeld. In het 
register van de daaropvolgende periode geldt tot 1862 Hermann Gerhard Kauling als hoofdbewoner, 
daarna zijn verwant Gerhard V. Kauling (*1831 Neuenkirchen/D-†1912 Amsterdam). Hij staat 
genoteerd als r.k. van geloof en als winkelbediende van beroep, later koopman. Deze Kauling 
trouwt in 1863 met de in Leiden geboren Diederika Hermina Vergroesen de Neeff. Zij krijgen zeven 

kinderen. Vaststaat 
dat de familie 
Kauling (man, vrouw 
en vier jongedochters 
tussen 20 en 24 jaar 
oud) nog tot 31 maart 
1891 op het adres 

Gouwe C242 heeft gewoond. Per die datum worden hun namen doorgestreept in het Goudse 
bevolkingsregister, met de aantekening dat het gezin is verhuisd naar Amsterdam.(GJJ)  
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Andere kopjes op de Blekerssingel, nieuwe raadsels. 

 
In de vorige Nieuwsbrief heeft 
kunsthistorica Laura Roscam 
Abbing ons attent gemaakt op de 
terracotta- en 
kunststeenversieringen die te zien 
zijn op huizen die omstreeks 1900 
gebouwd zijn. De kopjes in de 
gevel van Blekerssingel 5 vormden 
de aanleiding. Maar ook op 
Blekerssingel 55-56-57, de 
woonhuizen naast de voormalige 
wasserij “Het Wapen van 
Amsterdam”, zijn voorbeelden 
aanwezig. Op de gevel(s) zijn op 

de onderverdieping vijf bijzondere en unieke kopjes aangebracht. Het zijn portretten van leiders uit 
de zogenaamde Boerenoorlog in Zuid-Afrika: Marthinus Theunis Steyn (president van de Oranje 
Vrijstaat), Piet Retief (veldcommandant), Paul Kruger (president van de Transvaal) en Petrus 
Jacobus Joubert (commandant-generaal). Dat zijn namen die elke Gouwenaar bekend zullen 
voorkomen, want er zijn straten die hun naam dragen. Gouda kende in de tijd van de Tweede 
Boerenoorlog een actieve beweging om de Boeren te steunen in hun strijd tegen de Engelsen. 
Ronald van der Wal schreef daarover in 2011 een artikel in De Tidinge van Die Goude. Maar van wie 
is dan dat vijfde kopje? In eerste instantie denk je aan een andere Afrikaner die wij vanaf 1901 in 
Gouda met een straatnaam geëerd hebben. Keus genoeg: Botha, Cronjé, De Wet, De la Rey, Du 
Toit, Fourie, Herzog, Leyds en Reitz. Ronald van der Wal suggereert (Tidinge van Die Goude 2011) in 
een fotobijschrift dat het gaat om Christiaan de Wet, maar volgens ‘Scheygrond 1981’ is hier de 
advocaat afgebeeld die eigenaar Jaspers zou hebben bijgestaan in een civielrechtelijke procedure. 
Hij noemt geen naam. Zo roept het oplossen van het ene raadseltje het volgende op, want volgens 
Bregje de Wit (Op hoop van zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-1913) was Jaspers geen 
eigenaar, maar voerde hij het beheer over “Kleederbleekerij Het Wapen van Amsterdam”. Mathijs 
Peeters was de eigenaar. De naam M. Peeters staat niet voor niets boven de ingang van “Het Wapen 
van Amsterdam” in een cartouche met rolwerk. 
 
Een tweede vraag is: wie maakte die unieke 
kopjes? In ‘Scheygrond 1978’ (2e druk) wordt 
vermeld dat de koppen zijn vervaardigd door 
de Goudse modelleur C.P. Clemens, maar in 
‘Scheygrond 1981’ staat dat alle koppen 
gemodelleerd zijn door het Goudse 
stukadoorsbedrijf Idenburg. Het een hoeft 
niet het ander uit te sluiten, maar aangezien 
stukadoor Christiaan Petrus Clemens (*1842 - 
†1888) al geruime tijd dood was, toen de 
huizen gebouwd werden, is weinig 
aannemelijk dat hij de maker was. Van der 
Wal houdt in 2011 vast aan C.P. Clemens als 
modelleur, net als het aanwijzingsbesluit tot 
rijksmonument van 14 juli 2000. In de 
beeldbank van SAMH houdt fotograaf Yoke 
Matze het veiligheidshalve op “Reliëfkoppen van stukadoor Idenburg of de Gebroeders Clemens, 
geplaatst in muren van Blekerssingel 55, 56 en 57.” Ook hier blijft dus een vraag bestaan. In ieder 
geval was het stukadoorsbedrijf van Willem Idenburg ten tijde van de bouw van de woningen 
gevestigd op Kleiwegsteeg 5. Later is dat pand omgedoopt tot Kleiwegstraat 22 en zit Verfhandel 
Henk Natte erin. De tweede zoon van Idenburg, ook een Willem, kennen wij in Gouda als een van de 
verzetshelden, waarvoor op 10 april 2014 een herinneringsbord werd onthuld, ontworpen door 
Sieger Verhart. Het is nog niet geplaatst vanwege de reconstructieplannen voor de wijk 
Oosterwei.(GJJ) 
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Een stille getuige 
 
Bijgaande grafsteen is te vinden op 
de Oude Begraafplaats aan de 
Vorstmanstraat. Het is graf B.dd01. U 
leest de tekst en denkt: daar liggen 
Cornelis (Kees) Vrolijk en zijn 
kleinzoon Kees Lingen. Er hoort een 
verhaal bij die steen dat Frans 
IJsselstijn, lid van Die Goude, graag 
uit de doeken doet.1 Kees Vrolijk was 
namelijk in 1930 begraven in graf 
B.cc20 onder. De verdrietige weduwe Elizabeth Vrolijk-Koudijs realiseerde zich naderhand dat zij 
mogelijk niet in hetzelfde graf begraven zou worden. De kans was groot dat er een – voor haar – 
onbekend persoon boven haar overleden man zou komen te liggen. Zij besloot daarom een ander 
graf te huren, waarin ruimte zou zijn voor twee volwassenen en een kind. Rietdekker Kees Vrolijk 
werd herbegraven in dit nieuwe graf, op sectie B.dd01 onder.  
Op 26 mei 1942 overleed hun 11-jarige kleinzoon Cornelis (Kees) Lingen aan kinderverlamming. 
Besloten werd hem bij te zetten in het gehuurde familiegraf bij zijn opa. In 1951 overleed opoe 
Vrolijk-Koudijs en de familie dacht ook haar te begraven in het familiegraf. Er bleek echter geen 
plaats te zijn! Kleinzoon Kees lag in de ruimte die bedoeld was voor opa Kees. Bij het huren van het 

familiegraf was niet 
duidelijk gemaakt of 
geworden dat met ‘ruimte 
voor een kind’ een baby 
werd bedoeld. De jongen 
van 11 was daarvoor te 
groot. Het gevolg was dat 
de begrafenis van opoe op 
het laatste moment 
verschoven moest worden 
naar de IJsselhof, want op 
de Oude Begraafplaats 
mochten geen nieuwe 
graven meer gedolven 
worden. Opoe Vrolijk had 
er alles aan gedaan om bij 
haar man te komen 
liggen, maar uiteindelijk 
kwam er niets van 
terecht. Het 
tegenovergestelde 
gebeurde, want het graf 
van Opoe is inmiddels 
geruimd, terwijl het graf 
van Opa en kleinzoon nog 
steeds bestaat, omdat de 
Oude Begraafplaats een 
monumentale status heeft 
gekregen. Gelukkig heeft 
Opoe Vrolijk daar zelf 
geen weet van gehad, zo 
concludeert Frans 
IJsselstijn.(GJJ) 

  

                                                             
1 Frans IJsselstijn heeft dit verhaal eerder verteld aan Koos Massar ten behoeve van het boek “1832-2007. 
Stenen tot leven gebracht” van de Stichting Oude Begraafplaats. 
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Een Goudse speurtocht uit 1973 
 
De heer Piet den Heijer uit Reeuwijk stuurde Die Goude een 
mapje met zestien foto's van Goudse plekken in de 
binnenstad. Er staat achterop dat ze in 1973 zijn afgedrukt. 
Zijn ze misschien gebruikt voor een feest van de 

Westerschool, zo vraagt hij zich af. 
Zijn vader, Jan den Heijer (*1921 – 
†1978, zie foto), was daar van 1958 
tot zijn overlijden directeur. Later 
heette die school aan de Jacob van 
Lennepkade Maarten Luther mavo. 
Een andere veronderstelling is dat 
ze horen bij een speurtocht, zoals 
ze in die tijd op Koninginnedag 
werden georganiseerd. Mariannne 
den Hertog-van Dolder maakte daar 
in Nieuwsbrief 77 enthousiast 
melding van.  
 
De redactie heeft alle foto’s op een 
rijtje gezet en kwam tot een route 
die begint achter de Waag en voert 

langs plekken ter weerszijden van de Haven tot aan de 
Molenwerfbrug. De meeste afgebeelde plekken kunnen ook 

anno 2015 snel worden aangeduid. Eén 
afgebeelde gevelsteen zit niet meer op de 
vroegere plaats, maar is verplaatst naar het 
midden van de Lange Noodgodsstraat. Er staat 
op “Hier stond pottenbakkerij ‘De Swaen’ A.D. 
1628”. Voor één foto zijn de deskundigen via 
onze Facebook-pagina geraadpleegd. Ton Anders 
was er snel uit. “Het is het begin van de 
‘Zeugestraat’. Let op de daklijsten en op de 
dakpannen van het pand links.”  
 
Er komt nog iets bij. Op de (bovenste) foto zijn 
uithangborden te zien die in 1972 werden 
aangebracht zijn ter gelegenheid van de viering 
van Gouda 700 jaar stadsrechten, 
respectievelijk van een meubelwinkel of 
meubelmakerij 

en van een slagerij. De foto is genomen ter hoogte van het pand 
waarin nu Huijer Slaapcomfort zit. Modelslagerij T. van Vliet zat 
daarnaast. In de huidige pui zie je onder de vensterbank nog 
steeds de woorden Spekslagerij en Vleeschhouwerij staan.(GJJ) 
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Tentoonstelling 1979 over busvervoer in Gouda 
 
Veertig jaar geleden 
was het openbaar 
vervoer met de bus 
van grote betekenis 
voor Gouda. Van 31 
augustus tot en met 
6 september 1979 
was er in de 
burgerhal van het 
Stadhuis zelfs een 
tentoonstelling aan 
gewijd. Organisator 
was Gouwenaar Jan 
Compeer (*1933 - 
†2005), ambtenaar 
Algemene Zaken op 
de gemeente-
secretarie van Gouda 
en in zijn vrije tijd 
verzamelaar van 
alles wat met 
busvervoer te maken had. Bovendien was hij invaller-chauffeur op de lijndienst van Van Gog naar 
Nieuwerkerk. Op de foto staan Jan Compeer, zijn vrouw Quirien Compeer-Houdijk en Cees de 
Koning. Aanleiding tot de tentoonstelling was de ingebruikneming van een zesde stadsbuslijn, 
vandaar de titel “De zesde bus”. Westnederland was de busmaatschappij die overdag een 
kwartierdienst ging rijden op drie verschillende routes (Korte Akkeren, Gouda-Oost en 
Bloemendaal/ Plaswijck), zowel linksom als rechtsom.  
De zesde buslijn en de tentoonstelling werden geopend op vrijdag 31 augustus 1979; een dag die 
was gekroond tot ‘openbaar vervoerdag’. Behalve een goedkoop dagtarief voor een busrit kon het 
publiek die dag ook reizen met oude stadsbussen uit Amsterdam. Andere museumbussen stonden 
opgesteld op de Markt, zoals een oude Crossley van de NBM uit Zeist. 
Op de tentoonstelling werd de geschiedenis in beeld gebracht van alle streek- en stadsvervoer in 
Gouda en van de vervoerders die deze lijnen hadden geëxploiteerd. Henk Langhout maakte een 
serie foto’s van de stadsbussen in Gouda anno 1979. Daarbij valt op dat alle vroegere lijnen en 
ondernemingen inmiddels waren opgegaan in Westnederland, behalve de VAGU die nog tot 1987 als 

zelfstandige onderneming de 
dienst Gouda - Utrecht v.v. 
zou uitvoeren. 
Het materiaal dat Jan 
Compeer voor de 
tentoonstelling bijeenbracht 
heeft hij nagelaten aan zijn 
vriend Hans de Vlaming in 
Nieuwerkerk aan den IJssel, 
ook iemand met een grote 
passie voor het bus- en 
treinvervoer. Hans heeft het 
materiaal gedigitaliseerd en 
ter beschikking gesteld van 
Die Goude. De vereniging is 
hem dankbaar. Op de 
Facebookpagina zijn al 
diverse beelden 
getoond.(GJJ) 
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Arriva is de elfde stadsdienst in Gouda 

Uit het materiaal van Compeer blijkt dat Gouda met Arriva inmiddels aan zijn elfde vervoerder voor 
de stadsdienst toe is. Op de foto boven een Ford-bus uit 1932 van de firma T.P. van Loon. 

Periode Naam busbedrijf 

1929 (3 mnd.) Fa. J. Jannes te Waddinxveen 

1929-1934 T.P. van Loon / Centrumgarage Nieuwe Markt Gouda 

1934-1935 A.M. van Eldik te Gouda 

1935-1947 ---- 

1946-1950 J.J. Bik & J.H. Hooijmeijer te Gouda 

1950-1951 J.J. Bik te Gouda 

1951-1968 NV v/h A.M. van Eldik, dochter van VAVO Schoonhoven 

1968-1974 Van Gog NV te Capelle a/d IJssel, dochter van Citosa Waddinxveen 

1974-1994 Westnederland te Boskoop 

1994-2012 Connexxion te Hilversum 

2012-2020 Arriva te Heerenveen 

 

Weer 10 Stolpersteine erbij in Gouda 
 
Op vrijdagmorgen 26 februari 2016 gaat kunstenaar Gunter 
Demnig tien nieuwe Stolpersteine plaatsen in Gouda. Het 
aantal Stolpersteine ter nagedachtenis aan de 327 ons 
bekende omgebrachte Goudse Joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog komt hiermee op 208. Demnig zal de nieuwe 
gedenksteentjes in de stoepen voor de volgende vier 
adressen plaatsen : Hoge Gouwe 99 (vijf), Onder de 
Boompjes 65 (twee), Van Bergen IJzendoornpark 3a (een), 
en van Swietenstraat 3 (twee). Het plaatsen van de stenen 
in de stoepen wordt voorbereid met hulp van docent 
Groenendijk en zijn leerlingen van de afdeling Stedelijk 
Groen van het Wellant College.  
Op www.xplregouda.nl staat een wandelroute van 2,5 km 
langs vijftien plekken met Stolpersteine in het centrum. Soesja Citroen heeft voor info en foto’s 
verzorgd. De route is te volgen met de mobiele telefoon en te zien op www.goudsmetaheerhuis.nl. 
 

http://www.xplregouda.nl/
http://www.goudsmetaheerhuis.nl/
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Stationsemplacement Gouda in H0 
 

Een Duitse modelbaanhobbyist, 
ene Bernd uit Andernach (nabij 
Koblenz), heeft het plan opgevat 
om de stationsomgeving van 
Gouda in H0 (schaal 1:87) na te 
bouwen. Ik struikelde toevallig 
over deze onderneming op 
internet en vroeg me meteen af: 
‘Waarom bouwt een Duitser een 
Nederlandse situatie? En waarom 
Gouda?’ Hij geeft zelf antwoord op 
zijn website (in het Duits), dus ik 
geeft het in eigen woorden weer. 
 
Op vakantie in Friesland bezocht 
hij het Nationaal Modelspoor 
Museum in Sneek. Zelf had hij op 

dat moment een grote baan liggen uit tijdperk III (ca. 1945-1970). Voor de niet-ingewijden: dat is 
de periode waarin stoom plaatsmaakt voor elektrisch en diesel. Een aantrekkelijke periode omdat 
je veel verschillend materieel kunt laten rijden. Maar eigenlijk was hij er na al die jaren wel een 
beetje op uitgekeken en in Sneek merkte hij dat het Nederlandse spoornet in tijdvak V (1990-2005) 
veel meer mogelijkheden voor variatie bood: in Nederland vind je dan materieel uit heel Europa en 
veel particuliere vervoerders. Hij verkocht zijn baan en begon met het verzamelen van Nederlandse 
(en Europese) spullen.  
Van meet af aan stond voor hem vast dat hij een stationssituatie wilde nabouwen vanwege de vele 
wissels en zijsporen (de zogenaamde spoorgeometrie). Dat station moest dan wel druk zijn en alle 
soorten vervoer verwerken, dus goederenvervoer, containervervoer (ACTS), intercityverkeer en 
stoptreinen. Bovendien moest het nog een emplacement hebben voor goederenvervoer en die zijn 
zeldzaam aan het worden. En zo kwam hij in Gouda terecht. Bijkomend voordeel: lightrail en af en 
toe bezoek van de treinen van de Stoomstichting in Rotterdam. Inmiddels is hij aardig gevorderd: de 
baan ligt er, inclusief flyovers bij Moordrecht – zelfs de graffiti ontbreekt niet! – maar het station 
zelf zag ik nog niet. 
 
Gouda wordt nagebouwd in het verenigingsgebouw van de Modelleisenbahnfreunde Andernach e.V. 
Op hun site staat wat schaarse informatie (veel van de site is nog ‘in aanbouw’, net als de baan), 
maar de bouwer heeft op het forum van www.beneluxspoor.net een zogenaamde ‘thread’ gestart, 
waar hij allerlei vragen stelt: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,3496.0.html. 
Hier zijn de vorderingen goed te volgen. Veel Gouwenaars en andere modelbouwfanaten voorzien 
hem van foto’s en informatie. Velen hebben de baan in aanbouw ook al bezocht. Alleen een tikje 
gênant dat Bernd aanvankelijk natuurlijk in het Duits schrijft en dan vanuit Nederland antwoord 
krijgt in het… Engels. Al na een jaar antwoordt Bernd in het Nederlands. Waarom lukt dat 
Nederlanders omgekeerd niet? (Henkjan Sprokholt) 
 

Plateelbord voor Maria van Eijsden 
 
Maria van Eijsden-Vink (1864-1953) was een Haags 
toneelspeelster die 40 jaar op de planken stond. In de Goudsche 
Courant van 17 april 1919 wordt verteld over de 
jubileumvoorstelling die zij de dag ervoor gaf in 'den nieuwen 
schouwburg' in Gouda. De actrice kreeg vele attenties, 
waaronder uit handen van burgemeester Mijs een speciaal voor 
haar gemaakt plateelbord. Het bord wordt bewaard door Museum 
Rotterdam. Zie http://kranten.samh.nl/goudsche_courant 
  

http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,3496.0.html
http://kranten.samh.nl/goudsche_courant


19 
Nieuwsbrief Historische Vereniging Die Goude nr. 80 (februari 2016) 

Het Gouda van ….. Tycho den Ouden2 
 

Als ik binnenkom op een 
donderdagmiddag, staat zijn 
diploma Goudologie midden op de 
tafel in de huiskamer. Oma en opa 
zijn er ook en luisteren mee. Vader 
is net van zijn werk thuisgekomen 
en gaat de maaltijd bereiden, 
moeder is nog op haar werk en het 
jongere broertje is nog op school.  
Oma Corrie van Dam is degene die 
Tycho op het idee heeft gebracht 
om de cursus in het najaar van 2015 
te gaan volgen. Corrie van Dam is al 
vijf jaar Goudologe. Zij heeft een 
mooie lijst voor het diploma van 
haar kleinzoon gekocht. We hebben 
het over Tycho den Ouden, dertien 
jaar oud en leerling van de GSG Leo 
Vroman. In de annalen van de cursus 
Goudologie staat Tycho nu te boek 
als de jongste cursist ooit. 
Tycho is een enthousiaste jongen 
die tijdens het vertellen nauwelijks 
op zijn stoel kan blijven zitten. 
Behalve voor computeren en 
mountainbiken, heeft Tycho grote 
belangstelling voor geschiedenis. Hij 
wil graag alles weten. Eigenlijk het 
liefst alles over de Grieken en de 
Romeinen en natuurlijk over Gouda.  
Ik vraag hem of het niet een opgave 
voor hem was om twaalf 
zaterdagmorgens twee uur lang te 

moeten luisteren. Hij zegt, dat hij het geen probleem vond en dat hij ook geen moeite had met 
moeilijke woorden. Hij heeft al zo veel gelezen en geluisterd, dat hij heel veel moeilijke woorden 
kent, zo zegt hij. 
Wat vond hij het leukste van de cursus? Alles natuurlijk, maar twee dingen sprongen er wel uit. Het 
verhaal over de ruimtelijke en architectonische ontwikkeling van Gouda en de stadswandeling. 
Wat vindt hij zo bijzonder aan Gouda? Tycho wipt weer van zijn stoel, als hij gaat vertellen. “Het is 
een stad vol geschiedenis en gebouwen”, vertelt hij, “overal zit een verhaal achter. En het is niet 
eens zo’n grote stad en dan heeft het toch zoveel geschiedenis”. 
Waar vind je zo’n mooi stadhuis, dat uitzicht heeft op de haven? En dat de Sint Jan in drie fasen is 
gebouwd, daar kan Tycho nu ook over vertellen. Hij vindt ook, dat we in Gouda niet alleen moeten 
kijken naar die twee gebouwen. De Oud-Katholieke Kerk, de Garenspinnerij en het gebouw van Arti 
Legi verdienen ook aandacht van de Gouwenaars en vooral van de toeristen. 
Tycho vindt de nieuwe gevels op de Kleiweg (nrs. 24-48) ook heel mooi, omdat het in de oude stijl 
gerenoveerd is. Alleen hoe die architect die rare kaarsen boven op het gebouw van de WE kon 
zetten, daar kan hij niet over uit.  
Hij vindt het heel goed, dat een architect bij nieuwbouw eerst gaat kijken wat er al is en dat het 
een mix wordt van modern en zoals het vroeger was. 
Is hij nu uitgestudeerd over de Goudse geschiedenis? “Geen sprake van”, zo zegt hij, “mijn oma en 
ik hebben ons al opgegeven voor de vervolgcursus over de Tweede Wereldoorlog”. 
Over zijn toekomst zegt hij, dat hij het liefst stadsgids en geschiedenisleraar wil worden. Ik geef 
hem de tip in dat geval maar eens contact op te nemen met Fred Pieters. 
Als besluit van het interview neem ik nog een foto van onze jongste Goudoloog. (PvH) 

                                                             
2 Met dank aan Ineke Verkaaik, voorzitter HPG, voor het leggen van het contact. 
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Speurtocht naar 50 nummers Goudsche Courant uit de oorlog 
 

Begin januari plaatsten wij op Facebook 
de oproep van Thea van Wordragen en 
Henny van Dolder: Help, er blijken zo’n 
50 nummers van de Goudsche Courant uit 
1942 en 1943 te ontbreken bij het 

streekarchief. Die zijn dus ook niet gedigitaliseerd! 
Van Ton Anders kwam de suggestie om eens met Theo de Jong te gaan praten. Die werkte vroeger 
immers voor de Goudsche Courant. Theo op zijn beurt gaf de tip om bij het Verzetsmuseum navraag 
te doen. Daar bleken inderdaad veel Goudsche Couranten uit de oorlog aanwezig te zijn, maar 
helaas ontbreekt de hele jaargang 1942. Jaargang 1943 is er wel, maar die is ingebonden en 
daarmee te kwetsbaar om gescand te worden. Nico Boerboom heeft zich bereid verklaard om – als 
dat mag van het Verzetsmuseum- de betreffende nummers te fotograferen. Daarmee zou het 
probleem verkleind worden tot de volgende uitgaven van de Goudsche Courant: 
• 13 februari tot en met 30 maart 1942;  
• 9 tot en met 21 juli 1942; 
• 22 tot en met 27 september van 1942.  
 
Daarom de oproep om thuis na te gaan of u één of meerdere van deze Goudsche Couranten heeft 
bewaard. Als ze beschikbaar zijn gaat de Stichting Vrienden van Archief en Librije na hoe ze alsnog 
gedigitaliseerd kunnen worden. Uw reactie kan naar nieuwsbrief@diegoude.nl. 
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