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Lezing maandag 25 januari door Jan van Es: ‘Stille getuigen, 
bijzondere begraafplaatsen in het Groene Hart’ 

 
Stille Getuigen is de titel van 
een boek dat Jan van Es en 
Bernt Feis vorig jaar 
publiceerden. Het boek gaat 
over de vele bijzondere 
begraafplaatsen in het 
Groene Hart. Hoewel ook de 
aanleg en de achtergronden 
van deze begraafplaatsen 
worden beschreven, gaat het 
boek toch vooral over de 
mensen die er begraven 
liggen. Zij zijn de Stille 
Getuigen uit de titel. 
Het bezoeken van een 
kerkhof kan een bijzondere 
ervaring zijn, ook, of 
misschien wel juist, als er 

geen geliefden begraven liggen. Vaak liggen de verhalen voor het oprapen. Dat van de kleine Malva 
Reyes, het in Gouda begraven dochtertje van de dichter Pablo Neruda, is al vaker verteld. Maar er 
was een tijd dat zij net zo’n onbekende Stille Getuige was als veel anderen. 
In zijn lezing gaat Jan van Es nader in op het ontstaan van begraafplaatsen in Nederland en met 
name in het Groene Hart. Hij bespreekt een aantal bijzondere dodenakkers en uiteraard komen 
verschillende Stille Getuigen uit de regio Gouda aan bod. 
 
Jan van Es studeerde geschiedenis in Amsterdam. Aanvankelijk werkte hij als leraar in het 
voortgezet onderwijs. Sinds 1983 is hij werkzaam in de journalistiek. Hij publiceert regelmatig 
boeken en artikelen over de geschiedenis van, vooral, het Groene Hart. Hij werkte onder meer mee 
aan de Kleine Geschiedenis van het Groene Hart (uitgeverij Waanders) en schreef Grenswater; 
geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden (uitgeverij Matrijs). 
 
Lezingen vinden plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis 
 

Lezing maandag 8 februari door Henkjan Sprokholt 
‘Cultuurhistorie van de Oostpolder in Schieland’ 
 
Aan de westkant van Gouda ligt de Oostpolder van Schieland, ingeklemd tussen het Gouwekanaal en 
de ringvaart van de Zuidplaspolder. Het is buitengebied van de gemeente Gouda. Niet zomaar een 
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stukje polderland, maar een groen gebied met een rijke 
historie en een toekomst die nog verder ingevuld gaat 
worden. Voetbalvereniging DONK is er gevestigd. 
 
De toekomst is onderwerp van een studieopdracht van 
studenten van de opleiding Landscape & Environment van de 
Hogeschool Inholland. Zie hiervoor het artikel ‘Studieproject 
Oostpolder in Schieland’ elders in deze Nieuwsbrief. Het 
cultuurhistorisch verleden, waar de studenten natuurlijk ook 
rekening mee houden, is het thema van onze lezing door 
Henkjan Sprokholt.  
 
Hoewel de geschiedenis van de Oostpolder in Schieland zo’n 
duizend jaar teruggaat, is de naam van de polder helemaal 
niet zo oud. Dat komt omdat de polder is samengesteld uit 
delen van een aantal oudere ontginningsblokken en polders, 
namelijk Broek, Land van Thuil, ’t Weegje, Broekhuizen, 
Zuid-Waddinxveen en Moordrecht. Sommige van deze 
ontginningsblokken waren heerlijkheden. Ze waren gelegen in 
het voormalige Ambacht van Moordrecht dat in 1863 werd 
opgeheven. Samen met andere ambachten ging het Ambacht 
van Moordrecht deel uitmaken van het Hoogheemraadschap 
Schieland. Voor dit hoogheemraadschap was de polder, nadat 
de grote Zuidplas was drooggelegd, slechts een restgebied in het uiterste oosten. De Oostpolder 
kent een zeer bewogen geschiedenis. Hier lag het galgenveld van de stad, hier lag het bos van de 
Heren Van der Goude waar werd gejaagd door de adel. Hier is ook een van de oudste boerderijen 
van het Hollandse veengebied opgegraven, wat ons veel leert over de eerste bewoners. 
 
Henkjan Sprokholt studeerde museologie, klassieke talen, archeologie en vergelijkende 
taalwetenschap. Hij was werkzaam als archeoloog bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek te Amersfoort (nu RCE) en in dezelfde periode voorzitter van Golda. Hij werkte 
mee aan diverse opgravingen. Sinds 1995 heeft Sprokholt een eigen bedrijf op cultuurhistorisch 
gebied. Hij heeft o.a. ANWB-borden, stadswandelingen en de maquette Gouda 1562 in Museum 
Gouda ontworpen. Naast andere publicaties en artikelen over Gouda verzorgde hij van 1996 tot en 
met 2006, samen met Henny van Dolder, de Open Monumentenboekjes. Hij is docent Goudologie. 
Sinds 1999 doceert hij klassieke talen aan het Coornhert gymnasium. Henkjan Sprokholt heeft naam 
gemaakt als boeiend spreker, die altijd veel plaatjes laat zien. 
 

Lezingencyclus Die Goude in 2016 
De Lezingencommissie van Die Goude heeft het programma 
voor 2016 bekend gemaakt. Er komen acht lezingen die – 
zoals gebruikelijk – plaatsvinden op maandagavond vanaf 
20.00 uur in Sociëteit Concordia, Oosthaven 27 te Gouda. 
Er is één uitzondering: de lezing op 13 april die voorafgaat 
aan de Jaarvergadering van Die Goude. Dat is op een 
woensdag.  
Op de foto links de leden van de Lezingencommissie 
(v.l.n.r.): Paul van Horssen, Marian Heeringa en Anja 
Roelofs. 
Het programma: 

 25 januari: Jan van Es / ‘Stille getuigen; Begraafplaatsen in het Groene Hart’; 

 8 februari: Henkjan Sprokholt / Cultuurhistorie van de Oostpolder in Schieland; 

 29 februari: Leen Ouweneel / De Oude Hollandse Waterlinie; 

 Woensdag 13 april (vóór de ALV): Streekarchief Midden-Holland / recente aanwinsten; 

 23 mei: Maarten Groenendijk / De opgravingen in de Sint-Jan; 

 5 september: Lezing rond thema Open Monumentendag 2016 ‘Ikonen en symbolen’; 

 24 oktober: Lezing rond thema Maand van de Geschiedenis 2016 ‘Grenzen’; 

 28 november: nog niet bekend. 
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Studieproject ‘Oostpolder in Schieland’ 
 

In Nieuwsbrief 77 is verslag gedaan van de start 
van het studieproject ‘Oostpolder in Schieland’. 
Dit vijfde samenwerkingsproject van Hogeschool 
Inholland en het Gouds Watergilde is bedoeld voor 
studenten van de opleiding Landscape & 
Environment Management. Voor het vak Regionale 
Planologie gingen de studenten zich richten op de 
ruimtelijke, beleidsmatige en maatschappelijke 
aspecten die een rol spelen, wanneer je 
veranderingen wilt aanbrengen in het gebied van 
de Oostpolder. Door de onderwijseenheid 
Ontwerpen werd gevraagd een ruimtelijk ontwerp 
te maken als invulling van de gewenste 
‘veranderopgave’ in de Oostpolder. 
Op donderdagmorgen 5 november was er in Delft 

een tussenpresentatie, waarbij ook drie leden van het Gouds Watergilde betrokken waren. Daarbij 
kwam naar voren dat de studenten hun denk- en ontwerpproces vormgeven via twee verschillende 
scenario’s, respectievelijk de natuurgerichte benadering en de stadsparkbenadering. 
De studenten werken in vijf groepen. Elke groep bleek een eigen aanpak te kiezen, wat de 
presentaties extra interessant maakte. Bij de inventarisatie komen aan de orde: cultuurhistorie, 
flora en fauna, bodem, water en ondergrond, occupatie, de positie van SV Donk, milieu en ecologie, 
infrastructuur en bereikbaarheid, en tenslotte het bestaande beleid van de gemeente. Er is ook een 
gebiedsanalyse (SWOT) gemaakt, waarbij de samenhang in beeld komt met ontwikkelingen in de 
directe omgeving, zoals ’t Weegje, Westergouwe, Moordrecht en de bestaande stad Gouda. 
 
De studenten gaan de scenario’s in de volgende fase uitwerken in een ruimtelijk ontwerp. 
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan landelijke trends op het gebied van 
natuurontwikkeling, stadsparken, sport en recreatie. Ook wordt bestudeerd hoe er beter gebruik 
gemaakt kan worden van het aanwezige water en van andere gebiedsspecifieke aspecten. Wat zijn 
de win-winmogelijkheden voor de mogelijke kostendragers? Voorts wordt onderzocht wat in dit 
poldergebied de speelmogelijkheden voor kinderen zullen zijn. Dit thema wordt in het schooljaar 
2016/17 in samenwerking met de Brede School door een aantal bassischolen in Gouda uitgewerkt. 
De afronding van het 
project vindt plaats op 
vrijdagmiddag 29 
januari 2016 in de 
raadzaal van het Huis 
van de Stad. Wethouder 
ruimtelijke ordening, 
Rogier Tetteroo, neemt 
dan de resultaten van 
de studie in ontvangst. 
Mevr. Ayfer Sari, 
transitiemanager van 
Inholland, zal 
aansluitend een 
expositie openen van de 
uitkomsten. In de 
maand februari is de 
expositie voor het 
publiek te bekijken. Een 
dagdeel per week zullen 
studenten en leden van 
het Gouds Watergilde 
aanwezig zijn voor een 
toelichting. (SdK)  
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Genealogieproject van Streekarchief en Die Goude 
Gaat u mee op zoek naar uw Verborgen Verleden? 
 
Vanaf januari 2016 
start op NPO 2 weer 
een nieuwe reeks 
van de populaire 
NTR serie Verborgen 
Verleden. Bekende 
Nederlanders zoals 
actrice Loes Luca, 
‘Rijdende Rechter’ 
Frank Visser en 
schaatser Mark 
Tuitert gaan op zoek 
naar hun meestal 
onbekende 
familiegeschiedenis. 
De zoektochten 
leiden altijd weer 
tot verrassende 
verhalen en 
ontnuchterende 
onthullingen. Soms 
heel ver terug in het 
verleden, soms veel 
dichterbij.  
 
Samen met Historische Vereniging Die Goude organiseert Streekarchief Midden-Holland dit voorjaar 
een eigen zoektocht naar het verborgen verleden van Gouda en de regio. Heeft u ook belangstelling 
voor het verborgen verleden van uw familie of een historisch persoon, maar weet u niet zo goed 
waar u moet beginnen? Dan heeft u de mogelijkheid om een korte cursus te volgen over 
stamboomonderzoek. In twee workshops wordt u vertrouwd gemaakt met de bronnen die u kunt 
raadplegen en leert u hoe u deze moet gebruiken. Onder begeleiding van de docent gaat u zelf op 
zoek naar genealogische en historische informatie in het archief en op het internet, zodat u uw 
eigen familiegeschiedenis kunt vastleggen. De cursusdata staan hieronder. In de maanden maart tot 
mei zal ook een aantal spreekuren stamboomonderzoek worden gehouden, als u al wat verder 
gevorderd bent in genealogie, maar wel wat advies kan gebruiken van de deskundige medewerkers 
van het streekarchief. Hiervan worden de data nog bekend gemaakt. 
 
Daarnaast zoeken we historische verhalen over de geschiedenis van uw familie of van een ander 
historisch persoon die u inspireert of intrigeert.  Alle verhalen worden gepubliceerd op de website 
van Die Goude. Een deskundige jury zal alle inzendingen beoordelen en het mooiste en beste 
verhaal een prijs toekennen. U heeft geen groot schrijver te zijn of aan veel eisen te voldoen om 
een verhaal in te sturen. Wel moet uw verhaal over een persoon of familie gaan, die een relatie 
heeft met Gouda of de regio. Probeer uw verhaal te voorzien van diverse persoons- en 
familiegegevens die u in  bronnen heeft gevonden. Ook beeldmateriaal zoals een portret, maar ook 
een foto van een grafsteen of familiedocumenten worden op prijs gesteld door de jury. U kunt uw 
verhaal tot 1 juni a.s. inzenden naar Historische Vereniging Die Goude, Postbus 307, 2800 AH 
Gouda, of via die.goude@inter.nl.net.  
 
Data cursussen stamboomonderzoek:  
Cursus 1 vrijdagochtend 19 februari en 4 maart 10.00 – 12.00 uur 
Cursus 2 donderdagavond 18 februari en 3 maart 19.30 – 21.30 uur 
Locatie, Chocoladefabriek, Klein Amerika 20, Gouda 
Kosten: € 10,00 voor 2 bijeenkomsten (incl. koffie en lesmateriaal) 
Aanmelden via info@samh.nl of 0182-521821. 

  

Foto uit circa 1910 van een onbekende Goudse familie 

mailto:die.goude@inter.nl.net
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Facebookpagina Die Goude steeds populairder 
 

Sinds februari vorig jaar heeft Die 
Goude een eigen Facebookpagina. 
Webmaster Nico Boerboom heeft hem 
opgezet. Paul van Horssen en Gert Jan 
Jansen zijn de redacteuren. Het doel 
was in de eerste plaats om de 
naamsbekendheid van Die Goude te 
vergroten. Daarnaast was het een 
antwoord op de roep om als vereniging 
interactiever te opereren. Vanaf 
augustus is de frequentie van 
berichten opgevoerd en in november is 
geschakeld naar een nog hoger tempo. 
Ook is toen geprobeerd om meer 
bijdragen van lezers uit te lokken. Dat 
is in de statistieken zeker tot 
uitdrukking gekomen. Het eerste jaar 
is experimentjaar. Wat leidt wel en 
wat niet tot reactie? Globaal zijn er 
drie categorieën berichten: 
• Berichten over activiteiten van Die 
Goude en ander nieuws. Dat gebeurt 
soms vooraf, soms achteraf, soms 
allebei. De meldingen kunnen ook 
bevriende organisaties betreffen. 
• Oude foto’s van Gouda, wanneer 
daarover achtergrondinformatie 
beschikbaar is of iemand 
geïnteresseerd is in bepaalde details, 
bijvoorbeeld de reeks beelden van de 
Jan Verzwollewetering of de foto’s 

over de Gouweverbetering in 1904. 
• Andere berichten met een cultuurhistorische inslag (bijvoorbeeld de serie over ‘Goudse’ 
beeldende kunst en voorwerpen in de collectie van musea waar ook ter wereld) 
 
De pagina is openbaar, dat wil zeggen dat iedereen ter wereld de berichten kan lezen, wanneer hij 
www.facebook.com ‘Historische Vereniging Die Goude’ intikt. Wil je reageren op een bericht of een 
foto dan moet je zelf een Facebook-account hebben. Op 30 december waren er 153 mensen die 
hadden aangegeven onze Facebook pagina ‘leuk’ te vinden. Zij krijgen een nieuw bericht 
automatisch te zien wanneer zij op Facebook gaan. Dat aantal gaat zeker omhoog, wanneer meer 
mensen weten dat er beknopte, interessante cultuurhistorische informatie te vinden is. 
 
Welk patroon zit er in de kijk- en reactiecijfers?  
a) berichten zonder foto scoren niet. Als het beeld niet aanspreekt wordt het bericht niet gelezen. 
b) berichten met foto’s van (Goudse) mensen of panden doen het goed. De absolute topper is de 
oproep (op verzoek van Tom Verwaijen die met een boek bezig is) om na te gaan of iemand de 
naam kent van ruim vijftig Joodse Gouwenaars, waarvan in 1941 een foto is gemaakt, maar waarvan 
de bijbehorende namen niet meer bekend zijn. Dat zat in enkele dagen boven de 1700 ‘hits’. 
Buitengewone scores waren er ook voor het bericht over twee kleine ‘bouwsels’ aan de Korte Vest 
en voor het bericht over krantenvorser Theo van Eijk in de studiezaal van het streekarchief. De 
grootste betrokkenheid was er bij vragen over foto’s uit 1904 van de verbreding van de Gouwe. 
c) berichten met relatief uniek materiaal vinden op een of andere wijze snel hun weg. Te noemen 
vallen de luchtfoto die Erik Kooistra instuurde van de stationsomgeving n.a.v. een vraag over de Jan 
Verzwollewetering, of het onbekende “Zicht op Gouda” dat in het Metropolitan Museum of Art 
hangt. 
Zie: https://www.facebook.com/Historische-Vereniging-Die-Goude-1532856827001744/?fref=ts 
  

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/Historische-Vereniging-Die-Goude-1532856827001744/?fref=ts
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Excursie naar Monnickendam, Volendam en Edam 

 

Op zaterdag 9 april 2016 organiseert de Excursiecommissie van Die Goude een busreis naar 
Monnickendam, Edam en Volendam; twee mooie stadjes en een dorp ten noorden van Amsterdam. 
Het dagprogramma ziet er als het volgt uit: 
 
08.30 Vertrek per bus vanaf NS-station Gouda, Bloemendaalzijde. 
10.00 Aankomst in Monnickendam. Na ontvangst met koffie/thee en wat lekkers volgt een 

inleiding, waarin speciaal aandacht wordt besteed aan de Waterlandse vloed van 1916. 
Aansluitend een stadswandeling door dit prachtige historische stadje aan de voormalige 
Zuiderzee.  

13.00 Lunch in Art Hotel Spaander in het nabijgelegen Volendam. Daarna kunt u rondkijken in het 
hotel. Door de eeuwen heen trokken verschillende kunstschilders naar Volendam om dit 
idyllische havendorp vast te leggen. Diverse werken hangen in het hotel. 

14.30 Bezoek aan de Grote Kerk in Edam; niet zo lang als de Goudse Sint-Jan, maar ook een grote 
kerk. Bijzonder is het glas dat voor een groot deel stamt uit het begin van de zeventiende 
eeuw en dat min of meer gezien kan worden als een voortzetting op de Goudse Glazen.  

16.00 Gelegenheid om Edam op eigen gelegenheid te verkennen of om de toren van de Grote Kerk 
te beklimmen. Van daar heeft u een prachtig zicht over de omgeving en het IJsselmeer.  

17.00 Aanvang terugreis 
18.30 Aankomst in Gouda. 
 
De reis gaat door met minimaal 40 personen. De excursie kost € 57,- p.p.  Daarin zijn alle kosten 
begrepen van vervoer, gidsen, thee/koffie, lunch, entrees, fooien en administratiekosten. Elk lid 
van Die Goude mag één introducé meenemen. 
Aarzel niet en geef u zo snel mogelijk op. Zodra zich 40 deelnemers hebben aangemeld, ontvangt u 
een definitieve bevestiging en de factuur.  
Verdere informatie: Babette de Boer (tel. 06-52 41 69 00, email: babdb@hotmail.com). 
 
Aanmelden: 
Per post:  Historizon Reizen, Postbus 283, 2160 AG Lisse 
Per e-mail: info@historizon.nl 
Telefonisch: 088-6360200 
  

mailto:babdb@hotmail.com
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Bijeenkomst over Cultuur- en Erfgoedfonds Gouda. 
 
Bestuurslid Jan den Haan deed op 
donderdag 26 november jl. namens 
het bestuur van Die Goude mee aan 
een bijeenkomst in de Lichtfabriek 
over een ‘cultuur- en erfgoedfonds’ 
voor de stad Gouda. Wethouder 
Daphne Bergman had alle instanties 
uitgenodigd die aan dit thema 
belang hechten. De gemeente 
probeert een aantal 
publieksprojecten opgezet te 
krijgen, waarin het erfgoed wordt 
verbonden met heden en toekomst. 
Als voorlopig eindpunt wordt 2022 
gezien, wanneer Gouda het 750-
jarig bestaan viert en de Havensluis 
weer open gaat. 
 
De bijeenkomst in de Lichtfabriek was goed bezocht. Na enkele inleidingen en een uitgebreide 
discussie vatte burgemeester Milo Schoenmaker de avond samen. Een ‘verhaallijn’ vanuit het 
verleden moet worden geplaatst in het perspectief van de toekomst. Er is samenwerking nodig, 
wanneer Gouda naar een mooie viering van het 750-jarig bestaan wil. Leidse ervaringen laten zien 
dat zo’n proces bij voorkeur onafhankelijk van de gemeente moet gebeuren, want anders gaan 
partijpolitieke stokpaardjes toch een rol spelen. Daar komt bij dat de gemeente met een zeer 
bescheiden budget op pad gaat. Organisaties en bedrijven zijn in principe welwillend als het om 
samenwerking gaat. Om ze zover te brengen is echter wel iemand nodig, die partijen bij elkaar 
brengt, die het organisatorisch vermogen bevordert om tot één verhaallijn voor Gouda te komen. 
‘Een belletjestrekker’ had Jan de Haan dat genoemd; een term die de burgemeester later overnam 
als alternatief voor ‘linking pin’. De gemeente kan verder betrokken worden bij het ‘wat’ van het 
project, terwijl het ‘hoe’ van de uitvoering zelfstandig gaat gebeuren. ‘Liefdevolle verwaarlozing’ 
wordt zo’n opstelling ook wel genoemd.  
Hoe nu verder? Dat werd op de bijeenkomst nog niet concreet, maar Jan de Haan heeft aangegeven 
dat Die Goude in elk geval zijn medewerking wil geven.  
 

Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan Schielands 
Hoge Zeedijk 
De Raad van State heeft op 23 december jl. 
definitief uitspraak gedaan over de beroepen die 
(o.a. door de Historische Vereniging Die Goude) 
waren ingesteld tegen het bestemmingsplan 
Schielands Hoge Zeedijk, zoals door de 
gemeenteraad vastgesteld. Eerder had de Raad 
geoordeeld dat het bestemmingsplan op vier punten 
in strijd was met de Algemene wet bestuursrecht (zie Nieuwsbrief 76). De gemeenteraad van Gouda 
werd in de gelegenheid gesteld om die gebreken binnen 20 weken te herstellen. Op 16 december 
constateerde de Raad van State dat de gemeente van die mogelijkheid geen gebruik had gemaakt. 
Als consequentie daarvan heeft de Raad de ingediende bezwaren gegrond verklaard en het 
bestemmingsplan op de bedoelde punten ‘vernietigd’. De beroepszaak is hiermee klaar. De 
gemeente Gouda is nu verplicht om de onjuistheden binnen 13 weken (d.w.z. voor 23 maart a.s.) 
weg te nemen. Voor elke dag dat de gemeente in gebreke blijft, ‘verbeurt de gemeente een 
dwangsom’ van € 100,- aan de Historische Vereniging die Goude en de Vereniging Omwonenden 
Schielands Hoge Zeedijk. 

Varen hier in 2022 weer schepen doorheen? 
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Een verhaal over dromen en (soms harde) werkelijkheid 
 
Gouda herdacht na de zomer, dat 50 jaar 
geleden de eerste Marokkanen zich hier 
vestigden. Met diverse presentaties en een 
tentoonstelling in Museum Gouda was deze 
herdenking niet alleen veelzijdig maar ook een 
postuum eerbetoon aan de initiator hiervan, Nico 
Habermehl. Paul Abels en Chahid el Haddouti 
hielden in het kader van deze herdenking op 30 
november jongstleden twee lezingen. 
Paul Abels ging in op de geschiedenis van de 
migratie naar Gouda sinds 1965. De mensen die 
door het Goudse bedrijfsleven hiernaartoe 
werden gehaald, kwamen grotendeels uit het 
Rifgebergte van Marokko. Ze behoorden tot de 
Imazighen (Berbers), een trots en eigenzinnig 
volk. Ze stonden bekend als hardwerkende mensen en niet kritisch van aard. Om die twee 
eigenschappen waren ze bij het bedrijfsleven geliefd. De Marokkanen werden de eerste jaren in 
pensions gehuisvest. Vooral rond de Raam was er een groot aantal en niet altijd van goede 
kwaliteit. Voorbeelden van slechte pensions waren Turfmarkt 22, Lage Gouwe 166 en Rozendaal 6. 
De Marokkanen namen in die tijd genoegen met deze slechte huisvesting. Hun doel was vooral geld 
verdienen en zo snel mogelijk terugkeren. Een uitzondering op deze huisvesting was het door 
Compaxo verbouwde Goudse zusterhuis aan de Westhaven. Dit luxe pension viel echter niet in de 
smaak, omdat het te duur was en de regels te streng waren. In dit gebouw kwam ook het eerste 
gebedshuis voor de nieuwe inwoners van Gouda. De Marokkanen vonden in 38 bedrijfstakken werk in 
Gouda, van keramiekbedrijven tot vleesverwerking, van schoonmaakbedrijven tot melkverwerking. 
Nadat in 1973 gezinshereniging mogelijk was geworden, kwamen vrouwen en kinderen over. Voor 
hen was de oversteek (Boughaz) nog groter. Paul Abels stak zijn bewondering met name voor die 
vrouwen niet onder stoelen of banken. Op de tentoonstelling (Lalla Golda) in Museum Gouda staat 
de vrouw dan ook centraal. 

Hierna kwam Chahid el Haddouti, voorzitter 
van de stichting Boughaz, aan het woord. Zijn 
verhaal was een invulling van het eerste deel 
van de avond met voorbeelden uit eigen 
ervaring. 
Met foto’s beschreef Chahid hoe zijn leven 
tot zijn elfde jaar in Tanger er had uitgezien. 
Hij had er een hele mooie tijd en het kostte 
hem in het begin dan ook veel moeite om aan 
het koude kikker-Gouda te wennen. Hij ging 
naar school op de Slalom en later op de 
Rietgors. Met een HBO-opleiding kwam hij 
uiteindelijk terecht in het sociale werk. 
Chahid is de organisator geweest van het 
project ‘buurtvaders’ . Een succesvol project, 

maar dat hem niet altijd in dank werd afgenomen door een deel van de Marokkaanse bevolking. 
Hoewel hij zich volledig Nederlands voelt, liet Chahid met foto’s en verhalen zien hoe het land en 
vooral Tanger waar hij vandaan komt, altijd aan hem blijft trekken. Zijn genuanceerde verhaal over 
de hedendaagse problemen met o.a. Marokkaanse jeugd zorgde voor een aandachtig publiek, dat 
vele vragen aan hem stelde. 
 
Vanwege storm en regen die avond was het begrijpelijk, dat de opkomst bij deze lezing wat minder 
was dan gewoonlijk, de mensen die wel gekomen waren, bleven tot na tienen geboeid 
luisteren.(PvH) 
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Voor de stad bewaard (nr. 8 van ‘Het leven in Gouda’) 
 

Op woensdagavond 9 
december jl. kwam het 
nummer uit van de 
serie Het leven in 
Gouda waar veel leden 
van de Historische 
Vereniging Die Goude 
met extra 
belangstelling naar uit 
hadden gezien. 
Aflevering 8 heet ‘Voor 
de stad bewaard’. Het 
gaat over de 
monumenten in Gouda 
uit de periode 1850 tot 
heden. De trouwzaal 
van het Stadhuis op de 
Markt bood een 
passende ambiance 
voor de uitreiking van 
het eerste exemplaar 
aan wethouder Daphne 
Bergman. Dat werd 
gedaan door Bianca van 
den Berg (bestuurslid 
van Die Goude) die de 
inhoudelijk coördinatie 
van dit nummer voor 

haar rekening heeft genomen. Ze gaf aan dat in geschriften over monumenten in Gouda de aandacht 
meestal uitgaat naar gebouwen zoals het Stadhuis, de Sint-Jan en andere eeuwenoude panden. Er 
zijn echter ook na 1850 veel bouwwerken neergezet die het cultuurhistorisch gezien waard zijn om 
op een of andere wijze bewaard te blijven. Om te benadrukken dat de aandacht voor recente 
monumenten best groter mag, werd de uitreiking vooraf gegaan door een inleiding van Jacqueline 
Hautus die de kenmerkende naoorlogse stadsontwikkeling en architectuur met een diapresentatie 
samenvatte. Kernwoorden waren: wijkgedachte, stempelverkaveling en 1%-regeling. Daphne 
Bergman betitelde deze aandacht in haar dankwoord als een ode aan de gewone Gouwenaar. 
 
Het nummer zelf toont voorop - gedurfd want niet maximaal verkoopgericht – een foto van de in 
1958 nieuwe woningen aan de Ferdinand Huykstraat. De redactie heeft de periode van 1850 tot 
heden in drie stukken geknipt. Bianca van den Berg neemt de tweede helft van de 19e eeuw voor 
haar rekening, Marije Strating de eerste helft van de vorige eeuw en Jacqueline Hautus tenslotte 
tekent voor de tekst over de nieuwste tijd, dus na de Tweede Wereldoorlog. Het aantrekkelijke is 
dat wordt afgezien van lange algemene en theoretische beschouwingen. Het begint op de tweede 
bladzijde – pats boem –met de voorbouw van de Oudkatholieke kerk. In totaal worden er zo 64 
monumenten in beschreven en van beeldmateriaal voorzien: woonhuizen, kerken, bruggen, 
ziekenhuizen, fabrieken, enz. Als intermezzo is zeven keer een kenschets opgenomen van de 
architecten die hun stempel op Gouda gedrukt hebben, te beginnen met C.P.W. Dessing en H.J. 
Nederhorst. Het nummer wordt afgesloten met een interview met twee gemeenteambtenaren op 
monumententerrein. Dick Visse was beleidsmedewerker Monumentenzorg; Ruud Hofman is 
beleidsadviseur Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit. Alleen al in de naamgeving komt de andere 
kijk van de overheid naar voren: niet langer objectgericht, maar omgevingsgericht. Uit de opzet van 
dit nummer zou je afleiden dat de redactie van Het leven in Gouda de voorkeur geeft aan de eerste 
benadering. Dat is in dit geval niet slecht uitgepakt. (GJJ) 
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Peter van Eijkelenburg stopt met Gouwe Verhalen in Tidinge 
 

Peter van Eijkelenburg stopt na acht jaar met de rubriek 
Gouwe Verhalen in Tidinge. In zijn interviews bracht hij 
de historie van Gouda in beeld, verteld door mensen die 
meegebouwd hebben aan de opbouw van de stad en die 
door hun leeftijd (80 jaar of ouder) een lange periode 
kunnen overzien. De rubriek werd opgezet naar aanleiding 
van een enquête onder de lezers in 2007, die er ook toe 
leidde dat de verschijningsvorm flink werd 
gemoderniseerd. Veel mensen gaven aan ook behoefte te 
hebben aan toegankelijke recente geschiedenis; ‘oral 
history’ verteld door oudere inwoners van Gouda. 
Vanwege zijn langjarige ervaring als dagbladjournalist was 
Peter van Eijkelenburg de aangewezen man om vorm te 
geven aan de rubriek, die zich dan ook in een grote 
populariteit ging verheugen. Eenendertig interviews deed 
hij. Een keer moest hij door ziekte verstek laten gaan. 
Daarvoor sprak hij twee tot drie keer uitgebreid met 
betrokkene, want hij wilde een verhaal met diepgang. Hij 
zocht steeds naar mensen die een herkenbare rol hadden 
gespeeld in de Goudse samenleving, zonder dat ze 
regelmatig in het nieuws kwamen. Vandaar ook dat er – op 
één uitzondering na – geen oud-gemeentebestuurders in 

de reeks zaten. Het ging hem om mensen die ‘onder de radar van de publiciteit bleven’. Een ander 
kenmerk van de serie was dat hij alles in de ik-vorm schreef. Het leek dus of het één groot citaat 
was, want dan kwam het beter over. 
De eerste van de serie was oud-wethouder John Kruijsheer (1913), de laatste Aris Brouwer (1921). In 
de reeks zaten 17 mannen en 15 vrouwen. Pardon? Het waren toch 31 interviews! Ja, in één geval, 
bij Bob en Els Visser, kwam een echtpaar aan bod. Altijd boden de gesprekspartners zonder 
bedenking inzicht in hun leven; slechts een enkele keer viel het gesprek stil en leverde het minder 
stof op voor een verhaal dan verwacht. Een bijzonder aspect bleek de oorlog. Het viel Peter van 
Eijkelenburg positief op dat veel van de tachtigplussers graag over hun oorlogservaringen praten, en 
meestal niet in sentimentele zin. Ook als men geen verzetswerk deed, klein of groot: die 
herinneringen aan de oorlogstijd van deze mensen, die toen kind waren, jongere in ieder geval, zijn 
meestal nog levendig. Bijna altijd rolde er een beeldend Gouds oorlogsverhaal uit. 
 

Veel Tidinges digitaal te raadplegen op website Die Goude 
 

Nico Boerboom, webmaster van Die Goude, is druk bezig om de 
artikelen van oude nummers van Tidinge van Die Goude via de 
website van de vereniging beschikbaar te stellen. Ze staan er nu op 
vanaf 1987 tot en met 2013. Van de meest recente jaargangen is 
alleen de samenvatting van de artikelen beschikbaar. Ga op 
www.diegoude.nl naar 'publicaties' en dan naar 'Tidingen'. Als u het 
jaartal en nummer weet van betreffende uitgave, werkt dat het 
snelst. U kunt echter ook de zoekfunctie rechtsboven inschakelen 
en bijvoorbeeld invullen ‘Harting fotograaf’. Dan krijgt u een 
overzicht van de artikelen waarin deze woorden voorkomen. Het 
naastliggende ‘Portret van Gouda’ is daar een voorbeeld van. Het 
betreft een artikel van de hand van Theo de Jong dat in de Tidinge 
van 1988, nummer 2, verscheen. 
 
Een wens voor de toekomst is om een digitale index te hebben van 
alle verschenen artikelen. Ook de productie van een opbergbox 

voor het (sinds 2008) vierkante formaat van de Tidinge staat op het verlanglijstje.  

http://www.diegoude.nl/
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Gouwenaars of Gouwenaren? 
 
Marianka Peters maakte ons er terecht attent 
op dat Die Goude de ene keer spreekt van 
'Gouwenaren' (zoals in de laatste Nieuwsbrief) 
en de andere keer van 'Gouwenaars', zoals in 
de serie De stad van de Gouwenaars. Het 
laatste is goed en dat onderbouwt Marianka 
met het feit dat Amsterdam een 
Gouwenaarssteeg kent: “Zelfs in Amsterdam 
weten ze hoe het hoort”. In de Goudse Post 
van 25 november daagt zij Die Goude uit om 
te achterhalen waarom de Gouwenaarssteeg 
zijn naam heeft gekregen.  
Wij hebben de handschoen opgepakt: Waarom 
heeft Amsterdam (tussen de Stromarkt en de 
Nieuwendijk) een Gouwenaarssteeg? Wij zijn 
eerst nagegaan welke betekenis het woord 
Gouwenaar zoal heeft:  
 1. een inwoner van Gouda; 
 2. een blauwgrijs konijnenras; 
 3. een lange pijp; 
 4. een soort van buikloop; 
 5. een gouden horloge; 
 6. een schip met een zodanige maat dat het 
door de Donkere Sluis kon. 
Het Streekarchief SAMH onderbouwt de laatste veronderstelling (een scheepstype) met een 
verwijzing naar http://www.debinnenvaart.nl/.../scheepstypes-overzicht.html. In die buurt zitten 
nog meer stegen die vernoemd zijn naar schepen, zoals de Hasselaarsteeg en de Smaksteeg. 
Welke betekenis zou hier van toepassing zijn? Een mailbericht naar het Stadsarchief van Amsterdam 
levert een snel, maar ontnuchterend antwoord op. Geen van de genoemde betekenissen is van 
toepassing. De Gouwenaarssteeg is genoemd naar een persoon, namelijk naar makelaar Willem Jac. 
Gouwenaar, die omstreeks 1600 op de hoek van de Stromarkt woonde. Dat staat in de Stadsatlas 
Amsterdam van Martha Bakker, zeg maar het Amsterdamse Stad van de Gouwenaars. Maar: 
a. Waarom dan Gouwenaarssteeg met twee s’en ? We schrijven toch ook niet Lem Dulssteeg? 
b. Kwamen makelaar Gouwenaar en/of zijn ouders wellicht uit Gouda? Om dat uit te zoeken 
wachten we op een nieuwe uitdaging van Marianka Peters. (GJJ) 
 

Oproep Tom Verwaijen: Wie kent deze Joodse stadgenoten? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1941 zijn door fotozaak Daems op de Markt pasfoto's gemaakt van ruim vijftig Joodse inwoners. 
De namen staan er echter niet bij! Tom Verwaijen is bezig met een boek over de Joodse inwoners 
van Gouda in de periode 1850 tot heden. In het boek Joods Gouda II komen de foto’s van deze 
onbekende Joodse inwoners te staan, maar liever natuurlijk met hun namen erbij. Het is de 
bedoeling het boek medio april 2016 gereed te hebben voor verkoop. De foto’s staan op website: 
http://www.nik.nl/2014/07/meer-dan-70-jaar-oude-pasfotos-van-joden-gouda-wie-herkent-ze/ 
  

http://www.debinnenvaart.nl/.../scheepstypes-overzicht.html
http://www.nik.nl/2014/07/meer-dan-70-jaar-oude-pasfotos-van-joden-gouda-wie-herkent-ze/
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Ad den Edel en zijn boekenverzameling 
 

“Ad”, riep zijn vader, “breng je even deze 
schoenen weg?” Wil je een stad als je broekzak 
leren kennen, dan is het wegbrengen van 
schoenen wel een van de manieren volgens Ad 
den Edel. De vader van Ad was schoenmaker 
aan de Nieuwe Markt in Gouda in de jaren 
zestig. Na schooltijd bracht Ad schoenen weg, 
in de vakantie liep hij de pofklanten langs. 
Geen straat, geen huis dat hem onbekend was. 
Is daardoor zijn liefde voor de stad gegroeid? 
Ad weet het niet, maar ook nu is het nog zo 
erg, dat hij na twee weken vakantie terug wil, 
uit heimwee naar zijn stad. Als het gezin Den 
Edel in de jaren zestig van vakantie 
terugkwam, ging Ad eerst een rondje fietsen 
rond het stadhuis, voordat hij meehielp om de 
auto uit te pakken.  
Mogen we concluderen, dat Ad ook nog een 
romanticus is? “Zeker”, zegt Ad, “het liefste 
zou ik even teruggaan naar de tijd van meer 

dan honderd jaar geleden om even te kijken hoe het toen was in de stad Gouda”. Toch heeft hij 
niet z’n hele leven in Gouda doorgebracht. Zijn schoolloopbaan ging van de Groen van 
Prinstererschool via de Prinses Julianaschool naar de HAVO van de Driestar en uiteindelijk naar de 
pedagogische academie van die school. Hij ontmoette zijn vrouw op deze school en hij werd 
gedurende tien jaar onderwijzer in Moerkapelle en later nog vier jaar directeur van een basisschool 
in Papendrecht. Toen hij de kans kreeg om leraar Nederlands te worden aan de Driestar, greep hij 
die met beide handen aan, alleen al om naar Gouda te kunnen terugkeren. 
 
Het eerste boekje over 
Gouda, dat de toen nog jonge 
Ad in handen kreeg, was het 
fotoboekje van mr. J.E.J. 
Geselschap Gouda rond de 
eeuwwisseling. Met name het 
gedicht* voor in het boekje 
maakte grote indruk op hem. 
Vanaf zijn drieëntwintigste 
levensjaar is zijn 
verzamelwoede naar alles 
wat in druk over Gouda 
verschenen is, alleen maar 
toegenomen. Als het maar 
over Gouda gaat, Ad zal niet 
rusten voordat hij het in 
handen heeft. 
Vijfentwintig jaar geleden begon hij met een collega naast zijn docentschap een handel in boeken 
en ansichtkaarten op de markt. Ook in het bekende boekenantiquariaat in de Lange Groenendaal zal 
je Ad dikwijls vinden. Voor de eigenaar is hij dé streekboeken-, prenten- en ansichtkaartenexpert.  
Als besluit vertelt Ad, dat hij met moeite en met een flinke duik in de buidel in het bezit kwam van 
het boek van Ignatius Walvis Beschryving der stad Gouda. De eerste nacht, dat hij het boek in bezit 
had, is hij wel drie keer zijn bed uitgegaan om te kijken of het echt wel in zijn boekenkast stond.  
Of hij nog iets wil hebben voor zijn verzameling?  “Ik weet het niet”, zegt hij. “Wat ik ken, dat er 
over Gouda geschreven is, heb ik. Maar je weet het maar nooit, je moet er tegenaan lopen”. (PvH) 
 
*Het gedicht ‘Meideun’van Ad. van Gent uit 1967 staat op de volgende bladzijde. 
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Meideun                                                            Zoek de verschillen 
 
 
 

 
 
 

Vragen over Gouda (13) 
 
Joke Kraal stuurt bijgaande foto 
van de lighallen bij het vroegere 
Van Iterson Ziekenhuis. Zij geeft 
lezingen over de geschiedenis van 
de gezondheidszorg (o.a. gericht op 
Gouda) en weet uit dien hoofde dat 
zowel het Catharina Gasthuis (tot 
1910), als het Ziekenhuis De Wijk 
en het Van Itersonziekenhuis een 
lighal hadden voor tuberculose-
patiënten. Toen zij deze foto in 
handen kreeg, realiseerde zij zich 
dat zo’n hal veel groter was dat zij 
zich had voorgesteld. Daarom wil 
zij graag meer weten over de gang 
van zaken rond de daar verzorgde 

patiënten. Kwamen mensen voor dagopname of sliepen ze 's nachts in het ziekenhuis? Hoeveel 
patiënten lagen er gemiddeld? Was het op eigen kosten? Waren de hallen draaibaar of verrijdbaar? 
Reacties van harte welkom op nieuwsbrief@diegoude.nl.  
  

Vanaf het Jaagpad (1904 W.C. van Zanen) 

Vanaf het Jaagpad 2015 

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
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Kleiwegkerk of Gouwekerk? (slot) 
 

Nieuwsbrief 78 was nog geen dag 
verspreid of de eerste reacties op het 
artikel ‘Niet de Gouwekerk maar de 
Kleiwegkerk?’ kwamen binnen. De visie 
van Ton Anders dat het bij de eerder 
afgedrukte foto van een ‘Eerste paal’ 
zou gaan om de Kleiwegkerk in 1878, 
werd duidelijk niet gedeeld.  
 
Ton Sevenhoven geeft aan dat hij helaas 
niet beschikt over luchtfoto’s van het 
gebied achter de Gouwekerk, toen daar 
de kleuterschool Prinses Marijke stond. 
Dan zou het gelijk duidelijk zijn. Wat 
Ton Anders op de heifoto aanduidt als 
‘gebouw 2’ was in werkelijkheid het 
Clubhuis van De Mussen in de 
Komijnsteeg, dat aansloot op de 
achterzijde van de Marijkeschool. Dat 
stond naast zijn geboortehuis en dus in 
zijn geheugen gegrift. De luchtfoto van 
de Kleiweg toont volgens Ton 
Sevenhoven dat de achterkant van de 
'Kleiwegkerk' bijna gelijk liep met de 
plek waar een tijdlang het 
veemarktrestaurant was (in het 
voormalige kazernegebouw). Op de 
plaats van het Elisabeth Gasthuis werd 
een pand gebouwd voor Bruns (later 
Raming), waar nu (?) V&D in is 
gevestigd! Waar de 'Kleiwegkerk' stond, 
is nu Blokker en links daarnaast de WE, 

nieuwe panden ontwikkeld door architectenbureau Soeters & Van Eldonk.  
Ton Sevenhoven benadrukt dat veel mensen (inclusief Denslagen) menen dat de Kleiwegkerk stond 
waar nu V&D en de Hema staan. Dat klopt slechts in zoverre dat daar een noodvestiging van V&D 
geweest is. Dit noodgebouw vormde - qua plattegrond - als het ware een U, met ingangen aan de 
Kleiweg, waarvan de één bijna recht tegenover de Kleiwegstraat lag en de ander bijna naast het 
toenmalige warenhuis Bruns/Raming. Ook was er een achteruitgang in de Kazernestraat. De huidige 
Hema staat waar vroeger Hulleman de Forddealer zat, met grote ramen van de showroom op de 
Kleiweg, die ook nog een eind doorliep in de Nieuwstraat. 
 
Ook Erik Kooistra geeft – gedocumenteerd met foto’s - aan dat de veronderstelling van Ton Anders 
niet juist kan zijn. Als de heifoto van de Kleiwegkerk was, had het kazernegebouw erop moeten 
staan. Hij herkent het gebouw linksachter met mansardedak. Tegenwoordig zitten er ramen tussen 
de uitspringende gemetselde delen. Het is onmiskenbaar de achterbouw van het R.K.-weeshuis, 
later Mariakleuterschool; tegenwoordig woonhuis op 
Peperstraat 16E. (B op de foto). Op Open 
Monumentendag heeft hij daar een foto van kunnen 
maken. 
 
Ton Anders is overtuigd. Hij complimenteert Ton 
Sevenhoven en Erik Kooistra met hun herinnering en 
speurzin. Zelfs heeft hij inmiddels ook een foto 
gevonden van het gebouw van De Mussen aan de 
Komijnsteeg, waarmee de visie van Ton Sevenhoven 
wordt onderbouwd. Hij vindt het leuk dat de raadsels 
rond de heifoto zijn opgelost.  
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De kopjes op Blekerssingel 5: herkomst gevonden! 
 

In Nieuwsbrief 78 werd melding gemaakt van ‘het raadsel’ 
van de drie sluitstenen boven de ramen in Blekerssingel 5. 
Op die sluitstenen zijn drie verschillende koppen 
aangebracht en de vraag was of het afbeeldingen van 
bekende personen zijn, of dat het om decoratie ‘uit de 
bouwmarkt’ gaat. Naar aanleiding van de oproep meldde 
zich Laura Roscam Abbing. Zij is cultuurhistorisch 
onderzoeker van gebouwd cultureel erfgoed uit de 
negentiende en twintigste eeuw en schreef in 2012 een boek 
over stijlen en ornamentiek in woonhuizen van rond 1900. 
Laura geeft aan dat sluitstenen in die bouwperiode zeer 
gebruikelijke decoraties waren. Ze zijn gemaakt van 
terracotta of van kunststeen. Kunststeen is een voorloper 
van beton. Als zo’n decoratief element ook een 
constructieve functie had, bijvoorbeeld omdat ze de 
krachten van de muur boven de raamopening moesten 
opvangen, werd meestal kunststeen gebruikt. De terracotta-
elementen, gemaakt van gebakken klei, waren hol en 
konden niet goed tegen belasting en minder goed tegen 
weersinvloeden. Van buiten is vaak moeilijk te zien of het 
terracotta of kunststeen is, want van beide materialen werd 
hetzelfde type versieringen gemaakt. Er zijn heel veel 
verschillende geveldecoraties uit terracotta en kunststeen 
uit deze bouwperiode: kopjes, maar ook guirlandes, 
engeltjes en versieringen op de dragers van balkons. Ze 

stonden vaak niet op de bouwtekening, omdat dit soort versieringen tijdens de bouw werd 
aangebracht. Daarbij maakte de opdrachtgever van de bouw zijn keuze uit productcatalogi, 
bestelboeken. 
 
De kopjes op Blekerssingel 5 komen ook uit zo’n 
bestelboek. Wanneer u door een buurt van omstreeks 1900 
loopt, waar ook in Nederland, zult u veel van dit soort 
versieringen zien, geeft Laura Roscam Abbing aan. U kunt 
ook op de Blekerssingel blijven, want in de gevel van 
Blekerssingel 74-75-76 zitten kopjes op de sluitstenen die 
vergelijkbaar zijn, heeft zij gezien. De gevel van de panden 
op Blekerssingel 55-56-57, de woonhuizen die hoorden bij 
wasserij Het Wapen van Amsterdam, rechtvaardigt een 
apart artikel. Daar zitten op de onderverdieping vijf 
bijzondere en unieke kopjes, waarvan er vier personen 
voorstellen uit de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Kijkt u wat 
hoger, dan ziet u boven ‘anno’ en ‘1900’ nog twee kopjes. 
Deze kopjes zijn weer wel uit een productcatalogus. Ze 
zitten hoog op de gevel, minder in het zicht, dus daarvoor 
hoefde geen dure statusverhogende kunstenaar 
ingeschakeld te worden. Wat ons betreft wordt de discussie 
vervolgd. 
 
Meer over terracotta- en kunststeenversieringen kunt u 
vinden in het artikel van Meindert Stokroos: “Terracotta 
gevelversieringen in de negentiende en twintigste eeuw” in: Historisch metselwerk, Michiel van 
Hunen (red.), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Wbooks 2012. 
 
Laura Roscam Abbing, Een herenhuis vol ornamenten, 1880-1920, Uitgeverij Het dochterhuis, 2012; 
€15, verkrijgbaar bij hetdochterhuis@gmail.com en in de boekhandel (ISBN 978-90-8196-200-1). 
  

mailto:hetdochterhuis@gmail.com
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Drie korbeelkoppen uit de Sint-Barbarakapel 
 

De drie koppen, zo heet het boekje dat Ed van Mensch 
uit Hilversum onlangs aanbood aan de Historische 
Vereniging. Het gaat over de drie eikenhouten 
korbeelkoppen, afkomstig uit de Sint-Barbarakapel aan 
de Keizerstraat, die te zien zijn in Museum Gouda. Ze 
dateren (waarschijnlijk) uit het begin van de vijftiende 
eeuw. In 1872 zijn ze door overovergrootvader Jacobus 
van Mensch ingebracht in een tentoonstelling in Arti 
Legi. 1872? Inderdaad, dat was ter gelegenheid van het 
600-jarig bestaan van Gouda! Het was 
stadstekenmeester Johannes Jacobus Bertelman die het 
initiatief nam tot een ‘Tentoonstelling van Oudheden’. 
Jacobus van Mensch gaf gehoor aan een oproep om 
voorwerpen aan te leveren. De Goudsche Courant van 
27 juli 1872 verschaft een overzicht van alle 
tentoongestelde objecten, waaronder ‘Nr. 42, de drie 
koppen, uit de St. Barbera’s kapel, thans den kleimolen 
in de Keizerstraat’. De tentoonstelling groeide uit tot 
een permanent museum: ‘Het Stedelijk Museum van 
Oudheden’, de voorloper van Museum Gouda die begon 
in gebouw Arti Legi. In de catalogus van 1885 vinden we 
de koppen terug onder nr. 269.  
 
Voorvader Jacobus van Mensch (*1813 Boskoop - †1889 

Gouda) was kleimolenaar of kleimaalder. Echt vermogend was hij niet, maar hij betaalde genoeg 
belasting om het actieve kiesrecht voor de gemeenteraad van Gouda te hebben. Het gezin van 
Jacobus van Mensch en Jannigje Poot woonde vanaf 1856 aan de Keizerstraat 102, vlak bij de hoek 
met de Kuiperstraat. Zijn kleimolen stond in het pand ernaast. Op die plek stond in de zestiende 
eeuw de Sint-Barbarakapel. Na de reformatie verkocht de gemeente Gouda de kapel aan een 
particulier. De korbeelkoppen bleven zitten. Het zijn versieringen van de zogenaamde korbeel- of 
karveelbalken: schoren die liggende balken ondersteunen. Uiteindelijk ontstonden op de plaats van 
de kapel vier verschillende panden, die op alle kadasterkaarten tussen 1832 en 2015 goed te 
herkennen zijn. In het voormalige koor van de kapel werd een kleimolen geplaatst, aangedreven 
door een paard of een ezel; een rosmolen dus. Aan het eind van de 19e eeuw werd op deze plek 
(Keizerstraat 98-100) een dubbelwoonhuis gerealiseerd, waarvoor het bouwplan was opgesteld door 
zoon Pieter van Mensch. Waar de drie korbeelkoppen precies hebben gezeten, is (nog) niet 
achterhaald. 
 
Julia Zwijnenburg van Museum Gouda laat 
weten dat de drie korbeelkoppen nu 
tentoongesteld staan in de Schatkamer, het 
open depot van Museum Gouda, in zaal 2. Als 
u de zaal binnenloopt vanuit het trappenhuis 
bij ingang Achter de kerk 14, gaat u links de 
schuine gang in die door het depot naar de 
apotheek loopt. In het derde gangpad rechts 
staan de drie koppen. De standplaatscode is: 
C-61-A-X-1-1. Deze code is aangebracht op 
de plank. 
 
De drie koppen, door Ed van Mensch, 21 
pagina’s, geïllustreerd, uitgebracht op 12 
oktober 2015, ter gelegenheid van het 25-
jarig huwelijk van Lenie en Ed van Mensch. 
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Het Gouda van ………. Peter Hofstede  

 
De Nieuwsbrief is op bezoek bij Pieter Leendert Hofstede, in 1946 geboren in de Nobelstraat, 
zijstraat van de Raam. De huizen, bijna tegen molen de Rode Leeuw aan, staan er al lang niet 
meer. “Het was een middenstandsgezin. Ik had twee zussen. Mijn vader was bakker; om precies te 
zijn stroopwafel- en koekbakker. Het was vooral mijn moeder die zorgde dat we katholiek opgevoed 
werden. We zijn gedoopt en we hebben eerste communie gedaan,” zo begint Peter zijn verhaal, 
“Vanzelfsprekend ging ik eerst naar de Mariakleuterschool op de Gouwe en daarna naar de 
Stanislaus Kostkaschool aan de Spieringstraat. Daar zaten meer jongens, van wie de vader een zaak 
had, zoals Van Tongerloo (schoenen) en Agnoli (ijs), allebei op de Markt. Toen ik een jaar of elf 
was, verhuisden we naar de Jan van Beaumontstraat.” 
 
Zijn vader was mede-eigenaar van stroopwafel- en banketbakkerij Wever op Kleiweg 46, bij het 
poortje recht tegenover de Kleiwegstraat. Als kind moest Peter natuurlijk vaak meewerken, bij het 
‘blikken scheuren’ bijvoorbeeld. Toch zocht hij zijn toekomst eerst in een andere richting. Hij ging 
drie jaar naar de Zeevaartschool in Vlissingen, maar toen hij 1e varensgezel was, vond zijn moeder 
dat de grote vaart te gevaarlijk was. Hij ging werken voor rederij Damco op de Rijnvaart, maar dat 
verveelde snel. Er volgden enkele jaren als bootsman in de Rotterdamse haven. “Toen ik een jaar of 
20, 21 was, had ik het wel gezien aan het water. Gouda begon te trekken, ook omdat ik inmiddels 
verkering had.” Hij ging alsnog het vak van zijn vader in.  
 
“Mijn loopbaan als bakker begon bij Kranendonk aan de Korte Tiendeweg, die ook brood bakte en 
een tearoom had. Dat was hard werken! ’s Morgens om vier uur werd aan het brood begonnen en 
daarna moesten het banket en de stroopwafels voor vier filialen klaar gemaakt worden. Op 
zaterdagmiddag bleef ik dan nog in de tearoom om uit te rukken als er een broodje kroket besteld 
werd. Tearoom Kranendonk maakte ze niet zelf. Ik ging ze dan in een automatiek halen”, herinnert 
Peter zich lachend. Kranendonk hielp hem ook aan een woning, aan het Margrietplein boven de 
winkel, maar zijn huwelijk duurde niet lang. Toen Kranenburg jr. de zaak overnam, voelde Peter 
zich er niet langer thuis. Hij stapt over naar Epping Brood & Banket aan de Nieuwehaven. Daarna 
volgde Ravestein aan de Spieringstraat, een brood- en banketbakker die met een aantal busjes langs 
bouwprojecten ging. Die busjes stonden geparkeerd aan de Piet Retiefstraat, in de wandeling 
aangeduid als Pieteretietstraat. 
 
Naast hard werken was er nog een passie: boksen. “Om te kunnen boksen moet je fit zijn. Samen 
met een vriend ging ik ook hardlopen en crossen. Ik was lid van de Goudse Boksvereniging die 
oefende in de sportzaal van de Burgvlietschool. In het middengewicht bracht ik het tot de A-klasse.” 
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In 1980 kreeg zijn vader een 
hartinfarct en nam Peter diens 
plaats in binnen het bedrijf 
van Hofstede en Wever. Aan 
de kant van Wever waren er 
ook de nodige veranderingen, 
want de jonge Wever had zijn 
eigen weg gekozen en zo was 
Peter op een bepaald moment 
samen met diens ex-vrouw 
eigenaar van de zaak. Dat was 
Lida van Loon, waar hij – zelf 
ook al lang gescheiden – mee 
trouwde. De zaak zat op dat 
moment aan de Peperstraat 
nr. 68, want op de Kleiweg 
moesten grootwinkelbedrijven 
komen. “Naast stroopwafels werden alle soorten koek gemaakt: Goudse sprits, kano’s, boterkoek, 
jan hagel ,amandelstaven, etc. Niet alleen voor de eigen winkel, maar ook voor Jamin en Albert 
Heijn. Aan de locatie Peperstraat zaten, hoewel achter heel ruim, allerlei nadelen”, vertelt Peter. 
“Daarom besloten Lida en ik om een nieuwe bakkerij in te richten aan de Nieuwehaven op nr. 197. 
Daar zat de orgel- en pianozaak van Eminent.  
 
Eerst zat er groei in de omzet. De aanschaf van een derde stroopwafelmachine kon gefinancierd 
worden uit een woningruil met dierenarts en gemeenteraadslid Klaas Clay. Van de Troelstralaan in 
Ouwe Gouwe gingen ze wonen in de Marco Pololaan. De groei ging ook gepaard met toenemende 
afhankelijkheid van contracten met grootafnemers en daar kregen ze schoon genoeg van. Ze 
besloten te stoppen. Het onroerend goed en de machines werden verkocht. Alle medewerkers 
konden elders aan de slag. 
 
Voor iemand als Peter Hofstede was het te vroeg om met werken op te houden. Zijn werklust en 
technische vaardigheden zorgden ervoor dat hij aan één keer solliciteren genoeg had om als 
conciërge bij een school aan de slag te kunnen, eerst bij de Wegwijzer-school en later bij 
Gouwelanden van de Goudse Waarden aan de Clematislaan.  
 
“Wat er bij me bovenkomt, als ik aan mijn jeugd in Gouda denk? Daar hoeft Peter niet lang over na 
te denken. “Meteen denk ik aan de varkensmarkt, waar je om sigarenbandjes ging vragen, waar 

vlakbij de bodedienst voor drukte zorgde en waar 
je midden in de stad – aan de Nieuwstraat – nog 
een boerderij had. Ik denk ook aan de ijscokar 
van Beertje die net om de hoek van de Kleiweg 
stond, naast de ‘pisbak’. Beertje zelf was stevig, 
maar zijn dochters mochten er ook zijn. Of ik 
denk aan de avonturen op het bouwterrein aan de 
Jan van Beaumontstraat, toen het 
Jozefziekenhuis uitgebreid werd. Daar mocht je 
niet komen, maar we deden het toch en dan 
kwam de politie in een jeep van het bureau op de 
Markt en moesten we weg zien te komen. Een 
mooie tijd.” 
 
“Hoe het is om nu in Gouda te leven? Eind 2014 
heb ik een zware dreun gehad, toen Lida na een 
paar dagen ziekte plotseling overleed. Dat voel ik 
nog steeds. Maar met al die familie en vrienden 
in Gouda kan ik me eroverheen zetten. Het leven 
gaat door.” (GJJ)  
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Waterlopen, sluizen en bruggen op www.goudawaterstad.eu 
 

Eén van de dossiers op 
Goudanet is ‘Waterstad’. 
Het is opgezet door Nico J. 
Boerboom met bijdragen 
van Cor Revet, Ron Rabouw 
en Daan Kamermans (†). 
Nico Boerboom had ook alle 
actuele foto’s gemaakt en 
voerde het beheer over het 
dossier. Omdat de 
technische mogelijkheden 

van Goudanet voor enige beperkingen zorgden, heeft hij  het dossier voortgezet als eigenstandige 
website onder de  naam www.goudawaterstad.eu.  
 
Uit de homepage wordt duidelijk wat de thema’s zijn : de bruggen, sluizen en waterlopen in Gouda. 
Afgezien van een korte inleiding zijn dat ook de drie ‘knoppen’ waaronder per onderwerp  
informatie is te vinden. Bij bruggen gaat het niet alleen om de bestaande bruggen (maar liefst 68), 
maar ook om bruggen die op oude stadsplattegronden terug te vinden zijn, zoals de Lange Brug en 
de Visbrug. Dat zijn er ook nog 28! Bij de sluizen gebeurt dat ook, maar daar zijn er minder van 
(12), terwijl het aantal historische (verdwenen) sluizen bijna even groot is (9). Hier worden o.a. het 
Bloemendaals Verlaat en de Rabatsluis behandeld. Er worden 29 bestaande waterlopen voorzien van 
tekst en beeld en vijf historische waterlopen, zoals de Jan Verzwollewetering. 
Voor de tekst is Nico Boerboom in beginsel uitgegaan van de boeken van dr. Scheygrond en van De 
Stad van de Gouwenaars. De meeste historische foto’s komen van SAMH. Nico maakte zelf de foto’s 
in het heden en recente verleden.  
 

Coornhert: een radicale Erasmiaan 
Lezing Agnietenconvent op 24 januari 2016 
 
Het kan de Gouwenaar niet ontgaan zijn. In de eerste 
helft van het nieuwe jaar staat Erasmus (1469-1536) 
centraal in het museum. Een omvangrijk programma 
zal een interessant beeld geven van Erasmus als 
denker en als 16e -eeuwer. In een reeks van zeven 
lezingen zullen o.a. Herman Pleij, Paul Scheffer en 
Ahmed Aboutaleb diverse aspecten van het 
gedachtengoed van Erasmus aan de orde stellen. Een 
tentoonstelling over zijn tijd, concerten van Goudse 
koren, een wijnproeverij staan op de agenda van het 
museum (http://www.museumgouda.nl/). 
Erasmus, opgegroeid in Gouda, geniet internationale 
bekendheid en waardering vanwege zijn omvangrijke 
oeuvre, dat in het teken van tolerantie staat. 
Ook het werk van Coornhert (1522-1590) staat in het 
teken van vrijheid en verdraagzaamheid. Hij bracht de 
laatste twee jaren van zijn leven in het vrijzinnige 
Gouda door en ligt begraven in de Sint- Jan. Erasmus 
schreef in het Latijn, het Engels van die tijd. 
Coornhert schreef in het Nederlands, het maakte zijn 
werk wat minder bekend, maar is daarom niet minder 
interessant. Stichting Agnietenconvent (http://www.agnietenconvent.nl/) organiseert een lezing 
over ‘Coornhert: een radicale Erasmiaan’ in de Agnietenkapel op 24 januari. Spreker is Jaap 
Gruppelaar.  
Op de komende sterfdag (zie foto) van Coornhert is de Werkgroep BN’ers van de Sint-Jan van plan 
ook een lezing over de bekende humanist te organiseren. 
  

http://www.goudawaterstad.eu/
http://www.goudawaterstad.eu/
http://www.museumgouda.nl/
http://www.agnietenconvent.nl/


20 
Nieuwsbrief Historische Vereniging Die Goude nr. 79 (januari 2016) 

Inhoud van dit nummer: 

 

Foto- en illustratieverantwoording 
Nico J. Boerboom:  blz. 1, 3 (onder), 4, 6, 7 en 19 
Geert ter Weeme: blz. 2 (boven); 
Gert Jan Jansen: blz. 2 (onder), 5, 8, 9, 15 (boven), 16 en 17. 
Hogeschool Inholland blz. 3 (boven) 
Collectie SAMH  blz. 4 
Peter van Eijkelenburg blz. 10 (boven) 
Roos J.B. Jansen blz. 11 (boven) 
NIK/Tom Verwaijen blz. 11 (onder) 
Paul van Horssen blz. 12 
Erik Kooistra  blz. 14 (boven) 
Ton Anders (collectie) blz. 14 (onder) 
Laura Roscam Abbing blz. 15 (onder) 
Peter Hofstede (coll.) blz. 18 (boven) 
Hist. Museum Deventer blz. 18 (onder) 
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