
nieuwsbrief nr. 49 (oktober 2011)  
   

In deze nieuwsbrief van Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over de 
lezing van 10 oktober, waarin het onderwijs centraal staat. Ook leest u over de lezing van 28 
november, die over gevelstenen gaat. De lezing wordt verzorgd door Corry de Jong, die zichzelf 
voorstelt in de rubriek ‘Wie is…’.  

 
Bijna de helft van onze leden ontvangt de nieuwsbrief al per e-mail. Dat scheelt ons veel 
portokosten. Als u deze nieuwsbrief nog per post ontvangt, kunt ons helpen de verzendkosten 
verder te verminderen door een e-mail te sturen naar info@diegoude.nlinfo@diegoude.nl met uw 
naam en adres en als onderwerp ‘digitale nieuwsbrief’. Wij danken u bij voorbaat.   

 
10 oktober: lezing over onderwijs  
Volgens de Onderwijswet van 1857 kregen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de 
financiering en het handhaven van de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens de lezing op 10 oktober 
komen veranderingen in de onderwijs-organisatie, salarissen en cijfers over het groeiend aantal 
leerlingen aan bod. De lezing wordt verzorgd door Jet Rijlaarsdam. Zij studeerde, na in Kampen en 
Zwolle school te zijn gegaan, MO-Geschiedenis te Groningen. Vanaf 1970 tot en met 2004 heeft zij 
als lerares geschiedenis en staatsinrichting gewerkt op het Minkema College te Woerden.   
Ze schreef een proefschrift: 'Want ik verlang zeer naar de school. Twee schoolhoofden en de 
dagelijkse gang van zaken bij het openbaar lager onderwijs in Schoonhoven in de tweede helft van 
de negentiende eeuw'. Hierin komen onder andere de omslag in inhoud van het onderwijs en het 
aantal schoolvakken aan de orde. Daarnaast krijgen activiteiten en gebeurtenissen die de 
maatschappelijke positie van de onderwijzers reliëf gaven ruim aandacht. Aan het eind van het 
boek staan de aan Schoonhoven grenzende dorpen Ammerstol en Bergambacht centraal.   
Jet Rijlaarsdam: "Het verzoek om een lezing voor die Goude te houden bracht mij tot een uitstapje 
naar de geschiedenis van het Goudse onderwijs. In het Groene Hart-archief vond ik een bevestiging 
van het ontstane beeld van de onderwijswereld: 'die precieze, kleinburgerlijke wereld, zo 
hardwerkend, gewetensvol, met geloof in de vooruitgang, hecht gevest in orde en regelmaat, met 
zijn bevestigde feesten'."   
De lezing vindt plaats aan de Hoge Gouwe 141 en begint om 20.00 uur. Leden van die Goude en een 
introducé hebben gratis toegang.   
 
22 november 2011: symposium over cartons   
De Goudse cartons geconserveerd. Van ontwerp tot gebrandschilderd glas  
In de Sint-Janskerk in Gouda wordt een unieke verzameling 16de eeuwse ontwerptekeningen voor 
de gebrandschilderde glazen bewaard. Deze tekeningen, cartons genaamd, zijn op dezelfde schaal 
vervaardigd als de glazen en als zodanig vormen ze een set van enorme omvang. De cartons en de 
glazen zijn voor een groot deel gemaakt door en onder leiding van Dirck Crabeth (1510-1572).  
De afgelopen zeven jaar zijn de cartons geconserveerd, hetgeen, ondermeer vanwege de 
afmetingen, een zeer omvangrijk project was. Het project heeft interessante nieuwe inzichten 
gegeven in het wordingsproces van ontwerp naar gebrandschilderd glas.Op 22 november vindt in de 
Christelijk Gereformeerde Kerk in Gouda een symposium plaats waar wordt ingegaan op de 
conservering van de cartons. Ook komt het vervaardigingsproces uitvoerig aan de orde. De kosten 
bedragen € 50,-, inclusief lunch en een omvangrijke publicatie (ca. 300 pag.) over de cartons, die 
op deze dag wordt gepresenteerd. Het symposium wordt georganiseerd door de Sint-Janskerk en 
staat onder dagvoorzitterschap van dr Jan Piet Filedt Kok. Sprekers zijn onder andere dr Mario 
Daamen, dr Xander van Eck, drs Anne van Oosterwijk, dr Zsuzanna van Ruyven en prof. dr Ilja 
Veltman. Voor meer informatie en aanmelden: http://www.cartons.nl/.  

 
26 november 2011: boekenmarkt   
Op 26 november 2011, van 11 tot 16.30 uur, organiseert die Goude een boekenmarkt in het 
Stadhuis. Daarbij werkt de vereniging samen met Ad den Edel van Antiquariaat Boekendaal, 
gespecialiseerd in boeken over Gouda en omstreken, het Streekarchief, het winkeltje van de Sint-
Janskerk en Stichting Open Monumentendag Gouda.   
Die Goude verkoopt enkele van haar bundels tegen gereduceerde prijs.   
Collectors item: Wij hebben van enkele oude gestencilde Tidinge nog 2 of 3 exemplaren. Speciaal 
voor deze boekenmarkt worden deze gestencilde Tidingen – jaargangen 1(1983) 2(1984), 3(1985) en 
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4(1985) voor € 1,-- per stuk verkocht. Op = op!  
Een enkele keer ontvangen wij van leden, die kleiner zijn gaan wonen en geen plaats meer hebben 
voor hun boeken, oude exemplaren uit de Verzameling Bijdragen (van de toen nog “Oudheidkundige 
Kring die Goude” geheten). Op deze markt wordt een klein aantal te koop aangeboden.  
Wij hebben een aantal jaargangen Tidingen, vanaf jaargang 5 – 1987 tot en met jaargang 26 – 2008, 
bij elkaar gebonden en deze jaargangen zullen tevens op de boekenmarkt verkocht worden. Van 
sommige jaargangen is nog maar een klein aantal exemplaren aanwezig.   
Mocht u ooit een exemplaar uitgeleend hebben en deze niet meer teruggekregen hebben of is een 
jaargang niet compleet, dan kunt u op deze boekenmarkt losse exemplaren kopen. Zo kunt u uw 
verzameling compleet maken. Op www.goudanet.nl kunt u zoeken over welke onderwerpen in de 
Tidingen geschreven zijn. Zolang de voorraad strekt kunnen leden van die Goude gratis één of twee 
omslagen voor de “oude” Tidingen op komen halen.  
Nieuwe leden ontvangen tijdens deze boekenmarkt een gratis boek, zij kunnen kiezen uit een vijftal 
boeken. NB: het 950e lid krijgt, naast een keuze uit 5 boeken, het lidmaatschap tot en met eind 
2012 gratis.  

 
28 november 2011: lezing over gevelstenen   
Gouda, dat in 1272 stadsrechten kreeg van Graaf Floris V, kan bogen op een boeiende binnenstad. 
Tal van monumentale woonhuizen, kerken, kapellen en torens dragen bij aan de specifieke sfeer. 
Gevelstenen horen beslist thuis op de lijst van bijzondere elementen, die een stad als Gouda haar 
unieke karakter verlenen. Een paar eeuwen geleden kon lang niet iedereen lezen en schrijven. 
Wilde je toch de aandacht van het publiek trekken omdat je een bepaald product verkocht, dan 
deed je dat door middel van een gevelsteen of een uithangbord. Ambachtslieden, herbergiers, 
apothekers, brouwers, blekers, pijpmakers en winkeliers maakten zo duidelijk wat er te koop was. 
Er is veel verloren gegaan, maar wie er oog voor heeft kan in de Goudse binnenstad nog heel veel 
moois ontdekken. Denk maar aan de Waag met zijn grote tableau over het wegen van de kaas. Of 
het figuurtje van de ´Moriaan´ aan het gelijknamige museum op de Westhaven. Maar ook kleinere 
gevelstenen zijn nog overal te zien en zij vertellen de geschiedenis van de stad in een kleurrijk 
palet.   
 
Corry de Jong-Steenland is geboren en getogen in Gouda. Sinds 1969 woont ze in Waddinxveen. Daar 
stond ze in 1993 aan de wieg van het Historisch Genootschap Waddinxveen, dat inmiddels ruim 450 
leden telt. Verder is ze enthousiast lid van de NBvP, Vrouwen van Nu, afdeling Waddinxveen. Ze 
schrijft artikelen voor het landelijke magazine ‘Vrouwen van Nu’ en voor het kwartaalblad ‘Het 
dorp Waddinxveen’.  
Sinds 1998 werkt ze free-lance als stadsgids voor de VVV Gouda en als ‘glazenuitlegger’ in de Sint 
Janskerk in Gouda. Ze maakte in 1999 een literaire wandeling, schreef er een boekje over dat 
‘Uitgelezen Gouda’ heet en geeft lezingen over Gouda, o.a. voor de Volksuniversiteit Gouda. In de 
rubriek ‘Wie is…’ leest u meer over Corry.   
 
Terugblik excursie 3 september 2011: Excursie Rotterdam en de Emigratie  
Op 3 september namen we met 51 personen deel aan de excursie Rotterdam en de Emigratie, die 
we i.s.m. Cultureel Historisch Reisbureau Historizon maakten.  
In de nieuwe passagiersterminal aan de Wilhelminakade, werden we ontvangen met koffie en 
gebak.   
Hierna zagen we een filmpje over de emigratie. Piet Segers gaf met behulp van een 
powerpointpresentatie een uitleg over de verschillende emigratiestromen door de eeuwen heen.   
De emigratie begon al met de kolonisatie in de Gouden eeuw, de jaren rond 1850 i.v.m. de 
geloofsvervolging, (ds Van Raalte en ds Scholten), vanaf 1890 vanwege de economische crisis, 
gevolgd door de grote stroom emigranten van na de tweede wereldoorlog. Dit werd van 
regeringswege erg gestimuleerd. Emigratie werd vaak mooier voorgesteld dan de werkelijkheid, 
waardoor het voor velen een vreselijke teleurstelling werd.   
Na de lezing kregen we diverse stencils mee om het nog eens rustig door te lezen. Vervolgens 
gingen we naar Las Palmas, waar nu het Fotomuseum is. Vroeger was het een pakhuis waar 
allerhande goederen aangevoerd werden. We kregen uitleg over het gebouw, de opslag van foto's in 
het archief en over de tijdelijke en vaste tentoonstellingen.  
     
Heel bijzonder was De Donkere Kamer: we konden een wit karton in een “spoelbak” leggen en dan 
 “verscheen en hoorde”  je het verhaal van een fotograaf uit de Nederlandse fotografiegeschiede-



nis.  
In Hotel New York, een historische overnachtingsplaats voor menig landverhuizer, gerbuikten we de 
lunch. We hadden een dubbele meevaller: een zonnige dag en de wereldhavendagen. We zaten 
middenin de gezellige drukte. De grote ferryboot 'Pride of Rotterdam' keerde voor de Erasmusbrug, 
helikopters en blusboten waren druk bezig en vlakbij lag een grote baggerboot van Smit-Boskalis.   
Even later zaten we zelf op de boot 'Jorina' op weg naar de SS ROTTERDAM en bekeken we de drukte 
vanaf het water.  
Aan boord van de 'Rotterdam' wachtten 3 gidsen op ons, die ons vol enthousiasme vertelden over de 
machinekamer, de zoetwaterinstallatie, de hoge waterdichte deuren, de luxe hut van de kapitein, 
en die voor het personeel. We zagen de diverse eetzalen, de rookkamer, de dansvloer met daarin18 
verschillende houtsoorten verwerkt. Kosten nog moeite waren gespaard om alle wandbekledingen 
(ook keramiek en gobelin) zo smaakvol mogelijk af te leveren. In het theater, waar ook films 
werden gedraaid, vergat je zelfs even dat je je op een schip bevond!  

 
Nieuw bestuurslid gezocht voor communicatie en website  
Een goede communicatie is voor onze vereniging van groot belang. Berichten over onze activiteiten 
worden verspreid via de nieuwsbrief die een aantal keren per jaar verschijnt. Ook verschijnen er 
berichten in de Goudse kranten en houden we via onze website een breed publiek op de hoogte. We 
zijn op zoek naar een of twee nieuwe bestuursleden die dit binnen het secretariaat op zich willen 
nemen. Mensen met hart voor communicatie, die schrijven leuk vinden en enige ervaring hebben 
met digitale media. Heeft u belangstelling om deze taken of een deel daarvan op u te nemen of wilt 
u meer informatie? Neemt u dan contact op met onze secretaris Bart Pors, 0182-534884 of 
b.pors@inter.nl.net.b.pors@inter.nl.net.  

 
Wie is… Corry de Jong   
In deze rubriek stellen (bestuurs)leden van die Goude zichzelf voor. Deze keer: Corry de Jong   
 
Ik ben Corry de Jong, getrouwd met Rien de Jong. Mijn meisjesnaam is Steenland, een bekende 
Goudse naam. Mijn roots liggen op de Schielands Hoge Zeedijk, waar mijn familie een 
meubelfabriek had. Wij waren van de ‘houtwurmentak’ in de familie. Er was ook nog een 
‘meelwurmentak’, dat waren de bakkers.   
 
Aan alle kanten waren wij omringd door water en grote waterwerken: de watertoren uit 1883, de 
Julianasluis en het Pijnacker Hordijkgemaal uit 1936 en natuurlijk de Hollandsche IJssel met eb en 
vloed, waar we ’s zomers bij hoog water heerlijk konden zwemmen. Tot ver in de jaren vijftig 
dreven er nog houtvlotten in de rivier op weg naar de fabrieken. Kustvaarders voeren de IJssel op 
en werden bij ons aan de steiger gelost. In de lente gingen we met een ‘slepie’ (een aantal 
zeilboten achter elkaar) naar de Reeuwijkse Plassen, door de Mallegatsluis, de Turfsingel, de 
Kattensingel, Blekerssingel, de Karnemelksloot, langs de Burgvlietkade over de Breevaart, door de 
driewegsluis in de Breevaart en dan de Elfhoevenplas op. ’s Zomers zeilden we regelmatig op de 
plassen en in de herfst ging het ‘slepie’ weer in omgekeerde richting huiswaarts. Het was super als 
je mee mocht!   
Op de Schielands Hoge Zeedijk (die het hele gebied ten noorden van Gouda moet beschermen tegen 
het hoge water van de IJssel) stonden prachtige iepen. Na de stormramp van 1953 zijn die allemaal 
gerooid, omdat ze het dijklichaam aantastten. Jammer, want de bijzondere sfeer was helemaal 
weg. Op oude foto’s zijn ze nog te zien.  

 
Van mijn vader heb ik de liefde voor het water meegekregen, van een van mijn tantes die voor 
geschiedenis. In de jaren zestig bezocht ik het Antoniuscollege, dat toen nog aan de IJssellaan 
gevestigd was in houten noodgebouwen. We hadden er fantastische docenten, die ons met liefde 
hun vak bijbrachten. Nog steeds heb ik veel plezier van de talen die ik daar leerde spreken.   

 
Na mijn huwelijk met Rien, ook een Gouwenaar, gingen we in Waddinxveen wonen. Daar heb ik ook 
wortel geschoten. Maar Gouda bleef altijd trekken. Sinds 1998 ben ik stadsgids voor de VVV in 
Gouda en sinds een tiental jaren ook rondleider in de Sint Janskerk. Ik geef met veel plezier les op 
de Goudologie-cursus over ‘Het gedachtengoed van Grote Gouwenaren’ en aan de Volksuniversiteit 
Gouda over diverse facetten van de stad. Verder houd ik in de regio lezingen over onze mooie 
kaasstad. ‘Gouda en het water’ is er één van, die gaat over de bijzondere ligging van Gouda in het 
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net van waterwegen.   

 
Rien en ik hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. In Waddinxveen ben ik actief in het 
Historisch Genootschap Waddinxveen en bij de NBvP, Vrouwen van Nu.  
 
Op 28 november geef ik voor Die Goude een lezing over de Goudse gevelstenen, kleine 
monumentjes van de Goudse geschiedenis.  

 


