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Lezing maandag 28 november door Ronald van der Wal 
Geschiedenis van de veiligheidszorg in Gouda in de 19e eeuw 

 

Ronald van der Wal doet al enige jaren 

onderzoek naar de criminaliteit en de 

veiligheidszorg in Gouda. Volgend jaar gaat 

dat leiden tot een publicatie in boekvorm. 

Zijn onderzoek richt zich op de laatste 

tweehonderd jaar. In onze lezing gaat hij 

met name in op de veiligheidszorg in de 19e 

eeuw. Welke criminaliteit kwam er in de 

stad voor? Veranderde deze gedurende de 

jaren ook van vorm en aard? Op welke wijze 

werden criminaliteit en andere vormen van 

afwijkend gedrag bestreden? Deze vragen 

komen tijdens de lezing nadrukkelijk aan de 

orde. 

 

Ronald van der Wal is geboren Gouwenaar en 

historicus. Hij werkt als docent en 

onderzoeker aan de School voor Hogere Politiekunde van de Politieacademie in Apeldoorn. Hij 

promoveerde in 2002 op het proefschrift Of geweld zal worden gebruikt! Militaire bijstand bij de 

handhaving en het herstel van de openbare orde 1840-1920. Van der Wal werkte mee aan diverse 

onderzoeken op het gebied van openbare ordehandhaving en recherchekunde. Van zijn hand zijn 

onder meer het deel over de politievakorganisatie en het politieonderwijs (2007) van de serie 

Geschiedenis van de Nederlandse politie en het boekje On the shoulders of our predecessors over 

de geschiedenis van de diversiteit bij de politie. 

Het cultuurhistorisch geïnteresseerde Gouda kent Ronald van der Wal als (oud-)hoofdredacteur van 

Tidinge van die Goude, als docent van de cursus Goudologie en als schrijver van talloze artikelen. 

Daar ligt het accent vaak op de volkshuisvesting. De heer Van der Wal is ook bestuurslid van de 

Historische Vereniging Die Goude. 

 

Uitslag Verhalenwedstrijd voorouders 

Voorafgaand aan de lezing krijgt oud-burgemeester Wim Cornelis het woord als voorzitter van de 

jury van de Verhalenwedstrijd Voorouders 2016, die werd georganiseerd in samenwerking met het 

Streekarchief Midden-Holland. De jury gaat drie prijzen toekennen op een totaal van tien 

inzendingen. Een samenvatting van de verhalen staat elders in deze Nieuwsbrief. 

 

Juryuitslag en lezing vinden plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. 

Toegang gratis.  
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Lezingen Die Goude in 2017 
 

De Lezingencommissie heeft het programma voor 2017 bijna rond. U kunt de data in uw agenda 

zetten. Voor enkele lezingen staan de naam van de spreker of het onderwerp nog niet vast. Alle 

lezingen vinden plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27 te Gouda. Ze beginnen om 20:00 uur. 

 

datum spreker onderwerp 
 

Ma. 30-01-2017 
 

Ad van Liempt Na de bevrijding - de loodzware jaren 1945-1950 

Ma. 06-03-2017 Willemijn Wilms-
Floet 

Het hofje - bouwsteen van de Hollandse stad, 1400-2000 

Wo. 12-04-2017 Marc de Beyer 
(ovb) 

Laatste aanwinsten van Museum Gouda  
(voorafgaand aan de jaarvergadering van Die Goude) 

Ma. 22-05-2017 Christiaan van 
der Spek 

Het Nederlandse leger onder Napoleon 

Ma. 04-09-2017 n.n.b. Lezing in samenwerking met Stichting Open 
Monumentendag; thema 2017 ‘Boeren, burgers en 
buitenlui’ 

Ma. 24-10-2017 Mirjam van Veen 500 jaar reformatie 

Ma. 27-11-2017 n.n.b. n.n.b. 

 
 
 
 
 
De Lezingencommissie bestaat 
momenteel uit (v.l.n.r.): 
Marian Heeringa-Marees; 
Bas Weenink en 
Anja Roelofs. 
 

 

Andere mededelingen 
 Op zaterdag 26 november a.s. organiseert Die Goude de jaarlijkse boekenmarkt in het Stadhuis 

op de Markt (11:00 -  16:00 uur). Verzamelaars van boeken over Gouda komen hier altijd aan 

hun trekken. Ook andere Goudse organisaties op cultuur-historisch terrein zijn aanwezig voor de 

verkoop van hun boeken en geschriften. (Zie verder Nieuwsbrief 84 of de website); 

 Het verslag van de lezing op 7 november over Anna Barbara van Meerten treft u aan in de 

volgende Nieuwsbrief; 

 In dit nummer komt de vaste rubriek ‘Het Gouda van…..’ te vervallen in verband met 

ondercapaciteit van de redactie. Ook andere artikelen die op 

stapel stonden zijn verschoven naar 2017. 

 Op of vlak na 12 november ontvangt u de nieuwe Tidinge van 

Die Goude. 

 Nieuwe afleveringen van onze historische rubriek in het 

weekblad deGouda.nl zijn verschenen op 6 oktober en op 3 

november. Als onderwerp werden behandeld het 

brugwachtershuisje bij de Kleiwegbrug en Anna Barbara van 

Meerten-Schilperoort. De rubriek heeft van de redactie de naam 

Oud Gouda gekregen. Op 1 december verschijnt er weer een 

aflevering. 

 In november verschijnt nummer 16 van de serie Het leven in 

Gouda. De horeca wordt in beeld gebracht onder de titel ‘Van 

Logement tot Guesthouse, slapen en ontmoeten in gezelschap 

van een glaasje’. 
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Voorzitter Van Ham vraagt aandacht voor Omgevingswet 
 

Voorzitter Gerard van Ham van 

Die Goude heeft op woensdag 

26 oktober jl. de aandacht van 

de Goudse gemeenteraad 

gevraagd voor de uitkomsten 

van de discussie die in 

september werd georganiseerd 

over de nieuwe Omgevingswet 

(zie Nieuwsbrief 84, pagina 5). 

Het verslag van die avond was 

al eerder aangeboden. De 

voorzitter benadrukte allereerst 

dat het niet vreemd is dat een 

historische vereniging zich 

bezighoudt met een wet die 

mogelijk pas in 2019 in werking treedt. De inrichting van de ruimte is van grote invloed op de 

toekomst van ons erfgoed en het water in de stad. Hij schetste de reikwijdte en de betekenis van 

de Omgevingswet, waarmee ons parlement zowel aan de gemeente als aan de burger een andere rol 

wil geven. Beginpunt is het ontwikkelen van een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. De 

voorzitter kondigde aan dat Die Goude en zijn werkgroepen daarin een actieve rol willen vervullen. 

Hij noemde het een uitdaging om - waar mogelijk in samenwerking met de gemeente en de 

omgevingsdienst – te verkennen hoe vanuit cultuurhistorisch perspectief en in samenhang met 

andere beleidsterreinen een eerste bijdrage kan worden geleverd. Daarvoor zal de grote 

deskundigheid en ervaring van de werkgroep Ruimte graag worden ingezet.  

Gerard van Ham sprak zijn woorden op het zgn. Open Podium dat de gemeenteraad voorafgaand aan 

een besluitvormende vergadering biedt. Kort kan aandacht gevraagd worden voor een actueel 

onderwerp dat NIET op de agenda staat.  

Namens de gemeenteraad kwam het raadslid Harry van den Haak met een korte reactie. “Een 

uitdaging, daarmee slaat u de spijker op de kop” zo stelde hij. Er komt een andere manier van 

werken, ook aan gemeentelijke kant. Hij was ervan overtuigd dat de adviezen die gaan komen aan 

gemeentelijke kant serieus worden genomen en dankte de voorzitter voor zijn inbreng. 

 

Watergilde vraagt subsidie voor elfde waterconferentie 
 

Het Gouds Watergilde heeft bij GoudApot zijn subsidieaanvraag voor de 

elfde Waterconferentie in een brief van 1 november toegelicht. Het 

bestuur van GoudApot had uit de eerdere aanvraag onvoldoende kunnen 

opmaken dat het houden van de waterconferentie een bijdrage kan 

leveren aan de sociale cohesie in Gouda en dat het een project voor en 

door Gouwenaars zou zijn. In de brief worden zorgvuldig alle 

randvoorwaarden langsgelopen die GoudApot stelt, zoals de eis dat het 

initiatief ten goede komt aan Gouda en/of zijn inwoners en de eis dat 

inwoners dienen te participeren in de uitvoering van het project, zowel 

financieel en uitvoerend. De elfde waterconferentie wordt in 2017 

gehouden en zal gewijd zijn aan de waterstaatkundige problemen waarmee Gouda, en met name de 

binnenstad, in de toekomst te kampen zal hebben.  

Het Watergilde verzekert in de aanvraag dat het initiatief valt binnen de wet en de gemeentelijke 

regelgeving, geen gemeentelijk beleid doorkruist, geen discriminerende activiteiten bevat en geen 

politiek of religieus doel dient. Een onderbouwde begroting die uitkomt op € 8.700 is ingediend. Aan 

GoudApot wordt een subsidie gevraagd van € 4.500,=. Desgevraagd wordt verzekerd dat de 

Historische Vereniging Die Goude, waarvan het Watergilde een werkgroep is, een Goudse organisatie 

is zonder winstoogmerk. Tenslotte wordt alle medewerking toegezegd aan de vereiste 

identiteitscontrole van de leden van het bestuur en/of het Watergilde, een verslag en financiële 

verantwoording achteraf en volledige openheid van zaken omtrent financiën.  
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Studieopdracht Watergilde voor polders Middelburg en Tempel 
 

Het Gouds Watergilde heeft voor de zesde 

keer een studieopdracht verstrekt aan 

studenten van de hogeschool Inholland. De 

polders Middelburg en Tempel (gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk) vormen het 

studiegebied (zie kaartje) waarvoor de 

studenten een duurzame inrichtingsvisie 

gaan formuleren. Zij moeten rekening 

houden met de ruimtelijke kenmerken en 

kwaliteiten van het gebied en met de directe 

omgeving. Vragen daarbij: wat zijn 

interessante functiecombinaties met behoud 

van het karakter en de identiteit van de 

polders? Hoe kan de biodiversiteit in het 

plangebied verbeterd worden? Hoe kan de 

(water)recreatie gestimuleerd worden? 

Net als bij de opdracht voor de Oostpolder in 

Schieland is ir. Ted van der Klauw vanuit 

Inholland de coördinerend docent. Hij is van het vakgebied Ruimtelijke Ordening en Planologie. 

Vanuit het Watergilde zijn Sjaak de Keizer en Sjouk Engels de begeleiders. Op een 

introductiebijeenkomst in het Dorpshuis De Kaag in Reeuwijk-Dorp verzorgden ook Sake Kuipers 

(ODMH) en Marieke Desmense (HH Rijnland) een inleiding. Sake belichtte de cultuurhistorische 

ontwikkeling van de polders Middelburg- en Tempel sinds de IJstijd. Daarbij kwam de Romeinse 

nederzetting, de ontginning, het slagenlandschap, de vervening, de vondsten en de droogmakerij 

aan de orde. Marieke vertelde over het watersysteem. Hoe houden we droge voeten en schoon 

water? Zij ging in op de problematiek van veel (brakke) kwel, de zoutbelasting op de Gouwe, de 

wegzijging van omliggende polders, de beheerkosten, het opbarstrisico en nog veel meer. Daarna 

werden de studenten door het gebied geleid.  

De studenten hebben inmiddels ook kennisgenomen van het ontwikkelplan dat momenteel door 

Groenalliantie Midden-Holland wordt opgesteld voor de recreatiegebied Reeuwijkse Plassen. Het 

motto daar bij is: meer te doen, meer te beleven, beter te zien. Op 3 november is in Delft een 

tussenrapportage door de studenten gegeven, die zich daartoe hebben opgesplitst in groepen. Op 27 

januari 2017 volgt de eindpresentatie. (GJJ) 
 

Najaarsexcursie Die Goude naar Kop van Overijssel 
 

Op zaterdag 8 oktober jl. voerde de najaarsexcursie van Die 

Goude een bus met betrokken leden naar de Kop van 

Overijssel. Het programma was opgezet door de 

Excursiecommissie in samenwerking met Historizon in Lisse. 

Omdat de leden van de Excursiecommissie door 

persoonlijke omstandigheden verhinderd waren, werden de 

honneurs namens de vereniging waargenomen door vice-

voorzitter Gert Jan Jansen. Arjan Segers van Historizon 

zorgde voor de cultuurhistorische toelichting in de bus. 

Aangezien ook Nico Boerboom en zijn vrouw Laura van de 

partij waren, kon iedereen zijn fototoestel op zak laten. 

De hoofddoelen waren Steenwijk en Vollenhove. Na een 

prima kop koffie (met cake van bakker Steenstra) bij ‘De 

Heren van de Rechter’ liep het gezelschap door een 

prachtig hekwerk in Jugendstil naar Rams Woerthe. In deze 

villa met grote landschapstuin wordt nu werk van 

beeldhouwer Hildo Krop tentoongesteld, maar tientallen 

jaren heeft het gediend als raadhuis van de gemeente 

Steenwijk. Het is in 1899 gebouwd als woning voor 
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houthandelaar Tromp Meesters. Vorig jaar is het 

aangekocht door de vereniging Hendrick de Keyser. Het 

Goudse gezelschap werd in twee groepen rondgeleid door 

het prachtige interieur, waarbij ruim aandacht werd 

geschonken aan het werk van de in Steenwijk geboren 

allroundkunstenaar Krop. Een speciale blik werd geworpen 

op het studiemodel van de kop van Erasmus, waarvan het 

resultaat –na omzwervingen over de hele wereld – prijkt in 

de Vroesentuin.  

Voor de lunch gingen we naar het havenstadje Vollenhove, 

naar restaurant Seidel in het voormalige raadhuis, waar de 

lunch boven ieders verwachting was. Eigenaar Pieterjan de 

Bresser gaf vast een cultuurhistorische introductie, waarin 

naar voren kwam dat de Vollenhovenaren niet gelukkig zijn 

met de naam gemeente Steenwijkerland. Het gebied heette 

altijd Land van Vollenhove. Dat werd tijdens de 

daaropvolgende wandeling nog eens benadrukt door gids 

Jan Wester, voorzitter van het Cultuurhistorisch Centrum 

Land van Vollenhove. Te merken was dat hij docent van 

beroep is, maar later op de route leek het alsof hij ook cabaretier had kunnen worden. Jan leidde 

ons via het centrum langs de havezaten in het stadje, waarvan Old Ruitenborgh het meest bekend 

is. ‘Stad der paleizen’ is de zelf gekozen bijnaam; ofwel het Florence aan het Vollenhoverkanaal. 

Het is ook een bezoek waard door de nabijheid van natuurreservaat Weerribben-Wieden. “Alleen 

Giethoorn moet ik u ontraden, platgelopen door Chinezen zal binnenkort de bom barsten”. Na een 

boeiende tocht leverde Jan ons af bij de Grote Kerk, een hallenkerk van formaat.  

In de bus terug werd vastgesteld dat er nog meer relaties bestaan tussen dit gebied en de stad 

Gouda. De graaf en gravin van Aremberg kwamen hier vandaan, de schenkers van glas 6 in de Sint-

Jan. En wie was de eerste gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Steenwijkerland: Arie van 

der Spek; ook gemeentesecretaris van Gouda geweest. Zijn zoon Christiaan is een gewaardeerd lid 

van de redactie van De Tidinge. Zo is de cirkel rond en was de dagtocht voorbij. Maar weinig 

deelnemers hadden verwacht zoveel moois te zullen zien. (GJJ) 
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Willem III en Lodewijk XIV (Lezing Luc Panhuysen) 
 

Op maandag 24 oktober 

hield Luc Panhuysen naar 

aanleiding van zijn nieuwe 

boek een lezing over 

stadhouder-koning Willem 

III en koning Lodewijk XIV, 

Oranje tegen de 

Zonnekoning of nog anders 

gezegd David tegen 

Goliath. De lezing paste 

uitstekend binnen het 

thema van de Maand van 

de Geschiedenis, namelijk 

‘Grenzen’. 

Panhuysen schetste de 

geschiedenis van de strijd 

om de macht in Europa 

aan de hand van de 

portretten van deze – zo in 

alle opzichten 

tegengestelde – historische 

figuren. Lodewijk XIV zag 

zichzelf als een absoluut 

vorst die zijn macht met 

niemand wilde delen. 

Willem III daarentegen wilde als stadhouder graag zijn macht uitbreiden tot op het niveau van een 

absoluut vorst, maar was gedwongen in het bijzondere staatsbestel van de Republiek zijn macht te 

delen met de Staten-Generaal en vooral met de Amsterdamse regenten en later, tijdens zijn 

Engelse koningschap, met het Engelse parlement. 

Lodewijk werd koning in een tijd dat de godsdienstoorlogen waren afgelopen, kardinaal Mazarin 

leerde hem zijn absolute macht te vergroten en minister van financiën Colbert zorgde voor fiscale 

eenheid om met de opgehaalde belastingcenten een weelderige hofhouding in het nieuwe paleis te 

Versailles op te bouwen en daarnaast kostbare oorlogen te voeren tegen zijn grenslanden. Willem III 

kwam aan de macht na het Eerste Stadhouderloze Tijdperk, toen in het Rampjaar de Republiek 

bijna ten onder dreigde te gaan. Zijn regeerperiode bestond vooral uit het ontketenen van grote 

diplomatieke offensieven en het smeden van coalities om de agressie van Lodewijk te weerstaan. 

Zijn huwelijk met Maria Stuart gaf hem de status waarnaar hij zo verlangde, vooral toen hij in 1688 

naast zijn stadhouderschap ook werkelijk koning van Engeland kon worden. Absoluut vorst werd hij 

daar niet mee, omdat hij het Engelse parlement het recht moest geven altijd bij elkaar te kunnen 

komen. In zijn eigen Republiek zat het hem ook niet mee, omdat de Amsterdamse regenten uit de 

Staten van Holland stapten. Hun handelsbelangen kwamen niet overeen met de politiek van Willem 

om steeds meer oorlog te willen voeren. Willem III had het geld van de regenten wel nodig en 

haalde noodzakelijkerwijs bakzeil en moest de macht met hen delen. 

Ook Lodewijk zit het aan het einde van de 18e eeuw niet meer mee. De Negenjarige Oorlog (1688-

1697) eindigde dan wel onbeslist, Lodewijk was wel gedwongen gebieden in Duitsland en de 

Zuidelijke Nederlanden op te geven. Bovendien werd Frankrijk in die jaren geteisterd door vele 

misoogsten waarbij 10% van de bevolking omkwam. In 1702 stierf Willem III en liet een financieel 

uitgeputte Republiek achter. Dertien jaar later kwam Lodewijk aan het einde van zijn leven. 

Frankrijk liet hij achter met een enorme oorlogsschuld. 

 

Het was een volle zaal die geboeid het verhaal van Luc Panhuysen volgde. De stichting Groene Hart 

was aanwezig met hun uitgaven over de Oude Hollandse Waterlinie (1672 !). De boeken van Luc 

Panhuysen over ‘1672’, over de gebroeders De Witt en natuurlijk over Willem III en Lodewijk XIV 

stonden in de pauze en na afloop in grote belangstelling van de aanwezigen. (PvH) 
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De actualiteit van Coornhert 
 

Dirck Volckertszoon Coornhert is de tweede bekende Nederlander die zodanige sporen heeft 

achtergelaten in de Sint-Janskerk dat er een symposium aan hem gewijd is. De Stichting Goudse 

Sint-Jan wil daar – in samenwerking met de Historische Vereniging Die Goude – een jaarlijkse 

traditie van maken. Vorig jaar werd gestart met Hiëronymus van Beverningh, volgend jaar is 

Cornelis de Lange van Wijngaarden aan de beurt. ‘De Actualiteit van Coornhert’ was de titel van dit 

symposium, dat plaats vond op zaterdag 29 oktober, de sterfdag van Coornhert. De flinke groep 

cultuurhistorisch geïnteresseerde Gouwenaars werd welkom geheten door Tom Hage, voorzitter van 

de Stichting Goudse Sint-Jan, waarna Pieter van Dijkum, voorzitter van de Werkgroep BN’ers, de 

orde van dienst doornam. Het welkom van de heer Hage leek ook een waarschuwing. Hij wees op de 

valkuil om het verleden in dienst te stellen van het heden, na zich te hebben afgevraagd of 

Coornhert het begrip tolerantie dezelfde inhoud zou hebben gegeven als wij nu doen. Achter de 

lezenaar namen drie historici plaats. Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door Christiaan 

Ingelse, die beide orgels liet horen die in het koor staan opgesteld.  

Paul van Horssen verzorgde de samenvatting van het leven van Coornhert, een veelzijdig man die al 

vroeg een afkeer van radicalisering toonde. Zowel Alva als de latere gereformeerde kerk deden hem 

vluchten naar het buitenland tot hij in het ‘tolerante’ Gouda zijn laatste jaren doorbracht. 

Opmerkelijk was het gegeven van de dagenlang durende polemieken tussen Coornhert en zijn 

gereformeerde tegenstanders. ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden’ was 

zijn principe vanuit Mattheus dat nog steeds nadruk behoeft. Coornhert verdient een standbeeld in 

Gouda, vond Van Horssen, alleen al vanwege het feit dat hij in het Nederlands schreef. 

Coretta Bakker begon met een 

bekentenis: “Ik ben niet zo’n fan van 

Coornhert.” Gelukkig had ze ook geen 

hekel aan hem. Zij heeft in het 

algemeen moeite met voordrachten over 

mensen, waarover al boeken vol zijn 

geschreven. Verhalen van gewone 

Gouwenaars zijn veel interessanter. Aan 

de hand van de plattegrond van Braun 

en Hogenberg van 1585 ging zij 

gebouwen en mensen na die Coornhert 

gezien zou kunnen hebben: Oosthaven 

51, het Vlamingspoortje, de restanten 

van het kasteel en de Sint-Jan 

bijvoorbeeld, maar ook Tournay, 

Hopkoper, Frank, Herberts en – als 

gewoonste mens – nicht Neeltje 

Pouwelsdochter. Maar van haar is 

natuurlijk weinig bekend. 

Ook Gert Jan Glismeijer begon met een 

bekentenis. Als ‘gereformeerde jongen’, 

geboren in Gouda, bleek hij in zijn 

jeugd nooit van Coornhert gehoord te 

hebben. Hij kwam de naam tegen in zijn studie naar de Nederduits Gereformeerde Synode van 

Emden (1571). Voor de godsdienstige leek volgde behoorlijk zware kost, waarvan het leerstuk van 

de erfzonde en de Heidelbergse catechismus belangrijke ingrediënten waren. Glismeijer maakte de 

scheiding in denken duidelijk tussen Coornhert en de gereformeerde volgelingen van Calvijn en 

Beza: voeren we de strijd tegen de Spanjaarden omwille van de vrijheid of omwille van de religie? 

Glismeijer is later ook Coornhert gaan lezen en heeft daarin veel waardevolle gedachten 

aangetroffen. Hij stelde vast dat Coornhert inmiddels hoort bij de ‘good guys’ en de toenmalige 

gereformeerden lijken te verworden tot een soort poldertaliban, bad guys. Glismeijer beziet dat 

genuanceerder: “Door Coornhert te lezen, ontdek ik waarom ik gereformeerd ben.” Als uitsmijter 

gaf hij mee dat Gouda en Coornhert beter bij elkaar passen dan Gouda en Erasmus. (GJJ) 
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Tien inzendingen voor de Genealogische Verhalenwedstrijd, 
samengevat in volgorde van binnenkomst 
 

1. Van Swaenswijck, zes eeuwen familiegeschiedenis. 
De auteur behandelt de lijn van 

nakomelingen van Andries Lourensz van 

Swaenswijck die omstreeks 1480 geboren is 

en die in 1525 te boek staat als stichter van 

het huis Blommendael te Gouda. Diens 

gelijknamige kleinzoon is een voornaam man 

die in 1567 te boek staat als medeschenker 

van twee Goudse Glazen van Crabeth. 

Gewezen wordt op het wapen van 

Swaenswijck. Centraal staat daarin een 

zwaan waarvan de hals doorboord is door een 

pijl; in de afbeelding op de glazen wordt dit 

omvat door twee banen met daarin 

hopbellen. Dit wordt verklaard door het 

huwelijk van Andries met Jannetje 

Hopcoper. Zoon Lourens verhuist rond 1569 

naar Leiden; maar diens zoon, de derde Andries Lourensz van Swaenswijck, keert terug naar Gouda. 

Eerst is hij lakenhandelaar, later (ook) lid van de vroedschap en burgemeester en lid van de Raad 

van State. Zoon Lourens verlaat Gouda weer (Nijmegen, Den Haag, Leiden), maar diens zoon 

Andries Lourensz. volgt in 1664 doctor Dirck Vlacq op als apotheker van het Catharina Gasthuis. 

Later komt Abraham Andriesz aan de orde en vervolgens Jan Abrahamszn die naar Indië vertrekt. 

Een van diens zonen is Cornelis Swaanswijk en zo loopt de geschiedenis door tot drie broers 

Zwaanswijk die tussen 1943 en 1947 in Haarlem geboren worden. Ook wordt het eerder bedoelde 

wapen van Swaenswijck besproken, dat blijkt voor te komen in het kasteel van Blois (Fr.) dat 

toebehoorde aan Claude de France. Is het denkbaar dat er een relatie is met Jan van Blois, die het 

kasteel van Gouda ‘heeft gebouwd’?  

 

2. De anekdote van Cornelia. 
In de Lange Willemsteeg in Gouda wordt op de 13 oktober 1829 in het gezin van 

mandenmakersknecht Hendrik van Leeuwen en Elisabeth Schravezande een dochter geboren. Twee 

dagen later wordt aangifte gedaan door Hendrik en zijn schoonvader. Zij ondertekenen de akte 

niet, want zij kunnen lezen noch schrijven. De ambtenaar van de burgerlijke stand en een 

dienstdoende ambtenaar tekenen wel. Dochter Cornelia groeit zonder problemen op en gaat werken 

als pijpenmaakster in de Kuiperstraat. Ze is dik in de twintig als ze Sander voorstelt als de ware 

Jacob. De papieren worden in orde gemaakt, maar dan blijkt dat ze niet staat ingeschreven in het 

geboorteregister van oktober 1829. Wat blijkt: de ambtenaar die destijds de akte opmaakte was erg 

doof en heeft opgetekend dat het om Cornelis ging, een kind van het mannelijk geslacht. Dan is het 

nog niet zo simpel om dat recht te zetten, want de ouders hebben geen geld om een procedure bij 

de rechtbank te beginnen. De burgemeester schakelt zijn vriend, notaris W.J. Fortuijn Droogleever, 

in, die een ‘Acte van Bekendheid’ opstelt en een rekest om de misstelling ongedaan te maken. Op 

28 september 1857 wordt het vonnis gearresteerd en kunnen Sander en Cornelia trouwen. 
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3. Levensverhaal W.J. Steenland 
Wim Steenland, geboren op 28 november 1877 aan de Wachtelstraat in 

Gouda, wordt later timmerman en meubelmaker, nadat zijn oudere halfbroer 

Gerard begonnen is met de bekende broodfabriek. In 1903 wordt een 

timmerwerkplaats opgericht, later komt er een loods aan de Kattensingel en 

in 1919 wordt een pand aan de Raam betrokken. Langzamerhand kan 

gesproken worden van een meubelfabriek. Steenland-stoelen worden een 

begrip. Na een brand in 1925 wordt de fabriek opnieuw gebouwd. Wim is ook 

enthousiast op het water; hij bouwt zelf een klein jacht en wordt – met zijn 

vier zonen- actief in zeilvereniging Elfhoeven. WOII brengt een lastige tijd, 

maar na de oorlog kan een nieuw pand aan de Schielands Hoge Zeedijk 

worden betrokken, waar de nieuwste machines komen. Wim, inmiddels over 

de 70, overlijdt in 1950. De vier zonen gaan door en de zaak komt tot grote 

bloei, soms 21.000 stoelen per jaar. Daarna wordt het minder en in 1980 

wordt de zaak overgenomen door een collega. Nog steeds herinneren 

werknemers zich dat Steenland een sociaal bedrijf was. 

 

4. Mijn naam is Antonie de Bruijn 
De schrijver is in de huid van voorvader Antonie de Bruijn gekropen, die verklaart op 18 januari 

1822 in Ammerstol geboren te zijn. Antonie zonder h. Zijn moeder is Elisabeth de Bruijn; de naam 

van zijn vader is niet bekend. Dat klopt niet, want vader woont in het dorp, 

maar hij is katholiek en moeder hervormd. Antonie wil dat ze trouwen en dat 

gebeurt op 11 juli 1840, als moeder al ver in de dertig is en vader voor de 

liefde Nederlands-hervormd wordt. Tegelijk krijgt Antonie de Bruijn een 

nieuwe naam: Anthonie van Loon. Hij wordt touwslager, trouwt met een meisje 

uit Haastrecht (Joanna - zonder h - Prast) en gaat in Ammerstol wonen, waar 

het leven zwaar, maar draaglijk is. Anthonie is trots dat hij voorzanger wordt in 

de NH-kerk. Ze krijgen twee zonen die eerst nog baanspinner zijn, maar allebei 

veldwachter worden. Ze verlaten het dorp. Johanna (inmiddels met h) overlijdt 

op 11 april 1884 en Antonie sluit op 30 april 1898 de ogen. Zoon Jan Willem 

klimt zelfs nog op tot majoor bij de rijkspolitie en krijgt een koninklijke 

onderscheiding bij een watersnood, net als de burgemeester. Zijn vrouw vraagt 

zich af waarom, want geen beide heeft de handen uit de mouwen gestoken. 

 

5. Drogisterij Van Elk aan de Karnemelksloot 65 in Gouda 
Op 17 september 1932 opent Jacob van Elk een 

drogisterij aan de Karnemelksloot. Dat is bijzonder want 

de familie bestaat uit vaklieden en ambtenaren. Hij was 

begonnen in administratieve functies bij o.a. de 

Garenspinnerij en in Boskoop, maar heeft zich verder 

bekwaamd in handelscorrespondentie, boekhouden, het 

drogistenvak en heeft zelfs het diploma 

apothekersassistent gehaald. De Karnemelksloot is 

bekend gebied voor hem, want hij is opgegroeid in de 

Kadebuurt. Het is in die tijd een goede winkelbuurt. 

Jacob heeft geld nodig om twee pandjes te kopen en 

een winkel te starten. Hij leent dat bij een bevriende 

dominee en de hele familie werkt mee. Vervolgens 

beschrijft de auteur wat er zoal te koop is in de 

drogisterij en welke verbouwingen plaats vinden. Je 

kunt er gewogen worden en er komt een 

homeopathische arts langs. Kort wordt aangegeven wat 

Jacob nog meer doet, zoals etalagewedstrijden, ouderling, actief bij de buurtvereniging en bij de 

MESA. Op de vrije dinsdagmiddag gaat het echtpaar vaak op pad en in de zomer een week naar 

Scheveningen. In 1969 stoppen Jacob en zijn vrouw Annie met de zaak en verhuizen naar de 

Nansenstraat. De kinderen willen de zaak niet overnemen. Ze gaan ook meer van de wereld zien. 

Jacobus overlijdt in 1976, zijn vrouw Annie in 2002. 
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6. Elisabeth, een familiegeschiedenis verborgen achter een naam 
De bijdrage doet verslag van een 

genealogische verkenning, waarvan 

niet alleen de uitkomst wordt 

weergegeven, maar ook het proces. 

Aanleiding is een familieverhaal dat 

de schrijver van haar moeder 

gehoord heeft, maar dat zij niet kan 

plaatsen. Ze zouden het product zijn 

van een relatie tussen een soldaat 

en een marketentster (met de naam 

Elisabeth Roggeveen) ten tijde van 

Napoleon. Er volgt een beschrijving 

hoe je dan op internet kunt gaan 

zoeken. In Leiden komt de auteur 

een akte tegen uit 1822 waarin 

militair Cornelis Roggeveen erkent 

dat hij de vader is van Elisabeth, 

dochter van de ongehuwde dienstbode Wiggerina Opschoor, in 1787 geboren in Ouderkerk aan den 

IJssel. Vervolgens zoomt de bijdrage in op de zoektocht naar Cornelis Roggeveen, Wiggerina 

Opschoor en Elisabeth Roggeveen die in diverse aktes opduiken. Een ‘pikant’ verhaal omdat 

Wiggerina (*1787 - †1880) nog getrouwd blijkt te zijn met Cornelis Pieterszon van der Graaf, 

waarmee zij vier kinderen heeft op het moment dat zij als dienstbode in Leiden gaat werken en 

daar een bastaarddochter ter wereld brengt. Dochter Elisabeth noemt zich Roggeveen, maar die 

naam krijgt ze pas officieel in 1871. Over vader Cornelis Roggeveen, beroepsmilitair (kurassier), 

blijkt aardig wat terug te vinden, o.a. bij de Service Historique de la Defense in Vincennes. Hij is 

krijgsgevangene geweest van de Russen en hij heeft gevochten in de Slag bij Waterloo. Hij overlijdt 

in 1828 in de Infirmerie in Hoorn. 

 

7. Sjaantje, een gewoon Gouds meisje 
De auteur geeft aan dat ze bij het 

ouder worden steeds meer wil 

weten van haar voorouders en 

daarom heeft meegedaan aan de 

cursus stamboomonderzoek  voor 

beginners. Ze voelt zich 

aangesproken door de oproep van 

de verhalenwedstrijd, waarin 

staat dat het ook over gewone 

mensen mag gaan. Haar verhaal 

gaat over Sjaantje de Pater, in 

1912 geboren in de Keizerstraat, 

naast de familie Hamburger 

(Herman de Man). Haar ouders 

zijn niet rijk, maar vader heeft 

wel vast werk. Er volgen wat 

korte anekdotes en de ontdekking 

van een klassenfoto in een boekje 

over oud-Gouda. Sjaantje gaat 

werken in een winkel aan de 

Markt, leert dansen bij Dirk Holthuisen en krijgt zo verkering. Het gezin trekt naar Boskoop, waar 

vader als houtdraaier een klein zaakje heeft. Daar worden twee dochters geboren. Een daarvan, de 

auteur, trouwt in 1970 een Gouwenaar en gaat in Gouda wonen. Sjaantje gaat heel vaak naar de 

stad, want in Boskoop kan ze niet echt wennen. Uiteindelijk komt ze er – alleen - terug in de 

Savelberg, waarin ze als 91-jarige overlijdt. De auteur zwerft graag door de stad Gouda en denkt 

dan aan de duizenden voetstappen die daar liggen van haar lieve moeder. 

 

De vierde klas van de gereformeerde school aan de Keizerstraat 
(1921).Derde rij van boven, uiterst links, in wit jurkje: Sjaantje 
de Pater. 
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8. Hoe een Drentse in Gouda aan haar einde kwam 
De auteur (geboren in 

Drenthe, maar al jaren 

Gouwenaar) doet verslag van 

een genealogische zoektocht, 

waarin hij ene Rika Wassen 

tegenkomt die in 1857 in 

Gouda overlijdt. Rika is de 

tweede vrouw van een volle 

neef van zijn 

betovergrootvader. Dat zij in 

Gouda is gestorven vindt hij 

vreemd, want hij weet niet 

beter dan dat zijn familie tot 

het begin van de 20e eeuw 

altijd in Drenthe heeft 

gewoond. Hoe kwam ze dan 

in Gouda? Blijkens een 

microfiche van SAMH zit ze 

bij haar overlijden gevangen in het tuchthuis aan de Groeneweg. Voor die tijd blijkt ze al een naam 

opgebouwd te hebben als dievegge in Hoogeveen. In oktober 1856 wordt zij door de rechtbank in 

Assen veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf in een huis van correctie. De schrijver komt erachter 

dat veroordeelden, waaraan een straf wordt opgelegd van meer dan twee jaar, in die tijd niet in de 

buurt van hun woonplaats worden ondergebracht, maar ergens in een rasphuis of spinhuis. Voor 

vrouwen betekent dat de “Gevangenis voor veroordeelde vrouwen” in Gouda. De zwangere Rika 

wordt daar nog dezelfde maand opgenomen. In december bevalt zij van een zoon, Albert, die 

echter eind januari 1857 overlijdt. Tien dagen later sterft ook Rika. Uit het begraafboek 1856 blijkt 

dat Albert begraven wordt op de Oude Begraafplaats. Van Rika aanvankelijk geen spoor, tot de 

schrijver bij toeval te horen krijgt dat er bij SAMH nieuwe archiefstukken van het Tuchthuis zijn 

gebracht. Omdat de familie van Rika geen geld had voor de begrafenis, is het lijk door het 

Tuchthuis ter beschikking gesteld van de snijschool van de Rijkskweekschool voor Militaire 

Geneeskundigen. 

 

9. Ruim drie eeuwen fris als een Jongkoen 
Deze bijdrage betreft een omvangrijk document voorzien van 

foto’s en van gescande documenten. Een aantal jaartallen en 

woorden is geel gemaakt, omdat de auteur ze nog nader wilde 

verifiëren. Dat is in een later stadium toegezonden. In hoofdstuk 1 

staat waarom en hoe hij zijn onderzoek naar de familie Jongkoen 

heeft opgezet. Hij noemt het ‘geslachtsziekte’. Hij wist bij 

voorbaat dat hij veel in Gouda zou moeten zijn, want zijn 

grootvader is daar in 1891 geboren. Hoofdstuk 2 gaat over de 

geleidelijke spreiding van de Goudse familie Jongkoen naar o.a. 

Rotterdam en Hilversum. Pijpenmaker Hendrik Jongkoen (1797 

Gouda-1856 Gouda) en diens zoon Ezechiël (1831 Gouda-1897 

Gouda) vormen een beetje de as van de familielijn. In Gouda vindt 

de auteur ook de oudste foto’s in een album van plateelschilderes 

Co van Heeren-Jongkoen. Diverse Goudse beroepen komen aan de 

orde. Voorvader Willem Jongkoen is lid van de Oranjegezinde 

Goudse Oprechte Vaderlandsche Sociëteit en wordt uit 

nevenfuncties ontslagen door de patriottische stadssecretaris 

Polijn, waarna de suggestie volgt dat zij uit dezelfde, 

oorspronkelijk Franse, familie zouden komen (Poulain). De data van diverse Jongkoenen en 

Jonkhoenen worden vastgelegd. Hoofdstuk 3 gaat over de tak die begint met boekbinder-

schoenmaker-stoker Ezechiël Jongkoen (1831-1897) die o.a. werkzaam is op het Hanepraaigemaal. 
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10. Het verhaal van de ouders van mijn vader 
 

De schrijver heeft in het AD gelezen dat hij nog twee 

dagen heeft om een verhaal over voorouders in te 

sturen en neemt onmiddellijk de typemachine ter hand. 

Hij schrijft over opa en opoe van vaders kant die eerst 

in de Komijnsteeg en de Keizerstraat wonen en later in 

de Peperstraat, hoek Korte Raam. Opa is marktmelker 

op veemarkten en daarnaast lantaarnopsteker. Opoe 

zorgt voor het afleggen van overledenen (ook in de 

oorlog tijdens spertijd), zij maakt ’s morgens de kachels 

aan in de lagere school aan de Keizerstraat, maakt de 

kantoren van plateelfabriek Regina schoon en schilt 

(thuis) met een ploeg de aardappels voor het Van 

Itersonziekenhuis. Ze wonen in een voormalige 

melkwinkel waar je als kind heerlijk kon spelen. In 1950 

verhuizen ze naar de Korte Raam ,waar boven de 

jongste dochter woont. Opa is daar overleden. Opoe 

verhuist eerst naar een dochter in Waddinxveen, later 

naar een zoon in Gouda, waar ze als 80-jarige overlijdt. 

 

 

 

 

Naaierstraat hoek Korte Raam 

 

Facebookpagina Die Goude 
 

De belangstelling voor de Facebookpagina van Die Goude is sinds de vorige rapportage (in 

Nieuwsbrief 82) gegroeid, maar niet spectaculair. Het aantal mensen dat de pagina als zodanig van 

een ‘like’ heeft voorzien is van 308 gestegen naar 372. Facebook maakt in zijn statistiek zowel 

melding van het ‘bereik’ (het aantal keren dat het betreffende bericht op een scherm heeft 

gestaan) als van de ‘betrokkenheid’. Betrokkenheid blijkt uit het nader bekijken van foto’s, het 

‘liken’, het gebruik maken van een link of het geven van een reactie. Die twee aspecten gaan niet 

altijd samen. Zo had op 22 september de aankondiging van Zotte Zaterdag een groot bereik (>600), 

maar een kleine betrokkenheid. De top-tien van berichten sinds die 1 juni de meeste belangstelling 

verwierven (opgemaakt op 29 oktober jl.), ziet er als volgt uit: 

 

1. Onthulling herdenkingsbord Vluchtoord Gouda (4 berichten) 

2. Foto van voormalig monument in Van Bergen 

IJzendoornpark dat uiteindelijk in Den Haag bleek te staan. 

3. Vraag naar geschiedenis pand Oosthaven 56 

4. Overdracht overtollige Gouda-boeken door mw. Lourier 

5. Plafond uit stijlkamer Museum terug naar Admiraalshuis 

6. Foto Tolhuis Goejanverwelledijk 1  

7. Pand Houtmansplantsoen 22 (oud en nieuw) 

8. Verkiezing archiefstuk van het jaar  

9. De situatie rond de Snelle Sluis 

10. Het afgebroken pandje Koppendraaier op Naaierstraat 1 

 

Eerlijkheidshalve melden wij ook de berichten waarvoor de minste belangstelling was (bereik <100): 

a. De aankondiging van de vierdelige Goudologie-cursus over Erasmus; 

b. De aankondiging van de extra lezing over Anna Barbara van Meerten; 

c. Bericht over de Erfgoedtafel op Fort Nieuwersluis; 

d. Vraag naar herkomst doos blekerij De Drie Notebomen. 
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De schuilkelder op de markt 
Een bijdrage van Erik Kooistra 

 

Recent zijn twee, tot nu 

toe onbekende, foto’s 

beschikbaar gekomen van 

de bouw van de 

schuilkelder die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog op 

de Goudse Markt heeft 

gestaan. Ze zijn 

aangereikt door mevr. 

Teak Spruijt. Van de 

kelder zelf zijn opvallend 

weinig foto’s voorhanden, 

ook niet in het 

streekarchief. Overigens 

moeten we het woord 

schuilkelder niet 

letterlijk nemen. 

Vanwege de natte Goudse 

bodem was het nagenoeg 

onmogelijk om op deze plek een kelder te maken. Eigenlijk moeten we spreken van een 

schuilplaats. Het doel was slechts om passanten op straat bij een luchtaanval enige bescherming te 

bieden tegen scherven en neervallend puin. De foto’s tonen dat het bouwwerk volledig uit 

metselwerk was opgetrokken en voorzien was van kokers voor frisse lucht. Het geheel werd 

afgedekt met grond en tegels. Gelet op het metselwerk was het beslist niet bestand tegen 

voltreffers. De constructie werd, zoals op de foto’s te zien is, geheel bovengronds aangelegd.  

In het Goudse archief is helaas geen documentatie over het bouwwerk aangetroffen. Dat is op zich 

vreemd, want van andere schuilconstructies die in het kader van de Luchtbescherming in Gouda zijn 

aangelegd beschikken we wel over de nodige stukken. In het Luchtbeschermingsplan van begin 1939 

was geen sprake van de verplichte aanleg van schuilplaatsen, maar op 31 augustus 1939 wordt 

afgekondigd dat er op verschillende plekken schuilloopgraven aangelegd zullen worden. In het kader 

van de werkverschaffing worden 42 man aan het 

werk gezet. Vanwege de bodemgesteldheid 

worden de loopgraven enigszins verdiept 

aangelegd, maar ze zijn voornamelijk 

bovengronds, ondersteund met zandzakken. De 

aan te leggen loopgraven zouden ruimte en 

bescherming moeten bieden aan 4500 tot 5000 

mensen. Zandzakken werden ook gebruikt als 

bescherming van gebouwen zoals het Stadhuis en 

de Sint-Jan. De jeugd had de loopgraven en de 

zandzakken snel ontdekt als leuke speelplaats. 

Ook toen was er sprake van vandalisme. De 

politie had regelmatig werk om de jeugd uit de 

loopgraven weg te sturen. Al snel werd in de Politieverordening opgenomen dat het verboden was 

om zich zonder toestemming of noodzaak in de constructies te bevinden. De Goudsche Courant 

meldt op 7 april 1940 dat er op zeven locaties schuilloopgraven zijn aangelegd. Er komen er nog 

meer. Het meest opvallend is dat helemaal niet gerept wordt van een ‘kelder’ op de Markt. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat deze er op dat moment nog niet is, maar dat er ook nog geen plan is 

om tot aanleg over te gaan. De foto’s zijn dus na mei 1940 gemaakt, mogelijk zelfs pas na het 

vallen van de eerste bom in Gouda aan de Fluwelensingel op 25 februari 1941. De kale boom rechts 

op de foto suggereert dat deze in de winter is genomen. Mocht er iemand zijn die weet wanneer de 

bouw exact heeft plaatsgevonden of ook nog andere foto’s heeft van de schuilplaats, laat dit dan 

weten aan de redactie van deze Nieuwsbrief. 
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De kinderbewaarplaats van Viruly (1877-19?? ) 
 

Ton Anders, onze Poolse ‘correspondent’, stuit bij zijn digitale spitwerk naar het Gouds verleden op 

een kinderbewaarplaats die op 1 oktober 1877 is opgericht door Theodorus Pieter Viruly. Hij wil 

daar meer van weten, maar zijn speurtocht naar krantenberichten en foto’s levert nog geen volledig 

beeld op. Daarom roept hij de hulp in van de Nieuwsbrief. 

Theodorus Pieter Viruly is in Gouda vooral bekend als oprichter van Stoomzeepziederij De Hamer, 

die in 1841 aan de Oosthaven werd gevestigd en 

die doorliep tot de Spieringstraat (waar nu de 

Aloysiusschool staat). Dat hij ook een 

kinderbewaarplaats oprichtte, is minder bekend. 

In de literatuur over het Goudse onderwijs komt 

de bewaarplaats niet ter sprake, wel de 

kinderbewaarscholen waarover dokter Büchner al 

in 1842 schreef. In het Adresboek Gouda van 1880 

staat de kinderbewaarplaats niet in het rijtje van 

de bewaarscholen. Het staat apart bij de 

verenigingen, met mevr. Viruly als erevoorzitter 

en mevr. J.M. Koning-Salomon Huijgens als 

voorzitter. Met enige regelmaat plaatst de Goudsche Courant een soort jaarverslag van de 

‘Kinderbewaarplaats op de Groenendaal’. Vermeld wordt het aantal kinderen dat in het afgesloten 

boekjaar is ‘verzorgd’ of ‘verpleegd’. Het varieert tussen de 3500 en 4500 (!). Meestal is sprake van 

een klein batig saldo. De heer Viruly is met een jaarlijkse bijdrage hoofdsponsor van de 

bewaarplaats. Daarnaast maakt de Goudsche Courant melding van bijdragen van de directie van de 

Stearine Kaarsenfabriek en van ‘crowdfunding’ in de vorm 

van loterijen, legaten, of bijdragen bij het bezoek van 

kijkdagen voor openbare verkopingen. Ook is sprake van 

schenkingen van speelgoed of kinderstoelen.  

 

Ton Anders heeft achterhaald dat Viruly eerst een pand aan 

de Nieuwehaven ter beschikking stelde. Waarschijnlijk is dat 

Nieuwehaven I 103 geweest, in 1909 omgenummerd tot 

Nieuwehaven 213. Op dat adres staat de weduwe Teepe-van 

de Berg als ‘directrice crèche’ vermeld. De ruimte wordt in 

1895 te klein bevonden. In dat jaar worden ook de statuten 

van de ‘Vereniging tot bevordering van de 

kinderbewaarplaats’ koninklijk goedgekeurd. Dan zien we 

het doel beschreven: het van ‘s morgens 7 uur tot ’s avonds 

8 uur verschaffen van huisvesting met verpleging en voedsel 

aan kinderen tot 10 jaar. Dat is iets anders dan de crèche 

van tegenwoordig. Is het mogelijk dat de oprichting van de 

bewaarplaats het antwoord was van de Goudse fabrikanten 

op het zgn. Kinderwetje van Van Houten uit 1874? Anders 

zouden immers (ook) hun vaders en moeders niet altijd meer 

kunnen werken. Een jaar later is de bewaarplaats gevestigd 

op Groenendaal O 70, het latere Lange Groenendaal 118. In 

het Adresboek Gouda zien we op dat adres ook de weduwe 

Teepe terug. Is het toeval dat daarnaast – op de hoek van de Lage Gouwe – apotheek Teepe 

gevestigd is?  

Op 1 oktober 1917 wordt het veertigjarig bestaan van de bewaarplaats gevierd, maar vanaf 1925 

wordt het stil in de Goudsche Courant, dat het jaarverslag(je) altijd gratis heeft geplaatst. Dan is er 

de Staatscourant die in 1928 meldt dat de statuten zijn gewijzigd en de naam is veranderd in 

“Vereniging tot steun aan hulpbehoevende kinderen”. 

Daarmee is het verhaal van de Goudse kinderbewaarplaats niet af. (GJJ) 

 

  

Lange Groenendaal 118 

Advertentie in het Nieuws van den Dag van 10-06-1887 
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Boek over migratiegeschiedenis Marokkanen 
 

Het Atlas Cultureel Centrum laat weten dat op 17 november a.s. 

het boek Een halve eeuw in Nederland 1969-2019. De Marokkaanse 

arbeidsmigratie in 50 verhalen van Marokkaanse gastarbeiders en 

Nederlanders gepresenteerd wordt in de Chocoladefabriek. Het 

boek sluit aan op het initiatief van de Stichting Boughaz in 2015 om 

ruim aandacht te besteden aan de geschiedenis van de Marokkaanse 

gastarbeiders die een halve eeuw eerder hun land verlieten en hun 

geluk in Gouda gingen zoeken. In Museum Gouda liep de 

tentoonstelling Lalla Golda en er waren diverse bijeenkomsten, 

waaronder een lezing van Die Goude van Paul Abels en Chahid El 

Haddouti.  

Gouda was niet de enige stad waar Marokkaanse gastarbeiders zich 

(aanvankelijk tijdelijk) vestigden. Volgens recente cijfers telt 

Nederland 380.000 Marokkaanse Nederlanders. Gouda ongeveer 

7000, 10% van de bevolking. Dankzij de Stichting Boughaz, een 

initiatief van wijlen Nico Habermehl, is in Gouda echter relatief 

veel van de migratiegeschiedenis van de Marokkanen vastgelegd. Dat is te merken in het boek  dat 

op 17 november wordt gepresenteerd. Schrijver Sahin Yildirim, onderzoeker Ineke van der Valk en 

arabist Hanina Ajarai schreven dit boek over de eerste generatie gastarbeiders en over Nederlanders 

die vanaf het begin de geschiedenis van dichtbij meemaakten. In het boek komen maar liefst acht 

personen uit Gouda aan het woord.  

Van Marokkaanse afkomst is bijvoorbeeld Abdellah Mohandis (*1957, Beni Sidel, Nador) die in 1975 

in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwam en die inmiddels meer dan veertig jaar 

werkzaam is voor Friesland Campina. Hij is de vader van het Tweede Kamerlid voor de PvdA 

Mohammed Mohandis. Abdellah brengt in beeld bij welke bedrijven de Marokkanen zoal terecht 

kwamen. In Gouda was ongeveer driekwart afkomstig uit het Rifgebied, vooral uit de omgeving van 

Nador en uit de districten Beni Ammart en 

Beni Said. De meeste migranten spraken 

Berbers. De eersten waren vaak ongeletterd. 

Een van de Nederlanders die aan het woord 

komt en die veel te maken had met de 

komst van de Marokkanen is Piet Slagboom 

(*1923 Rotterdam). Hij heeft een leven lang 

bij de politie in Gouda gewerkt. Omdat hij 

bij de Vreemdelingendienst zat, heeft hij de 

Marokkaanse gemeenschap van binnenuit 

leren kennen. Het heeft hem veel inzicht 

opgeleverd in de problemen waarmee 

Marokkaanse Nederlanders nog steeds te 

maken hebben. Hij vertelt over de inspecties 

van de pensions en de soms 

afschrikwekkende toestanden daar, maar 

ook over het uitzetten van illegaal hier 

verblijvende Marokkanen.  

 

Het boek bevat vijftig persoonlijke verhalen 

van Marokkaanse gastarbeiders en hun 

vrouwen, van Nederlandse werkgevers en vrijwilligers die met hen te maken kregen tijdens hun 

begintijd in Nederland. De vijftig persoonlijke verhalen uit de eerste hand zijn verlevendigd met 

foto’s uit privé-albums, die een bijzonder licht werpen op deze periode uit de Nederlandse 

geschiedenis. Het boek is een uitgave van Atlas Cultureel Centrum in Den Haag. Het kost € 23,99 en 

is verkrijgbaar in de boekhandel, maar ook online te bestellen via 

www.eenhalveeeuwinnederland.nl. (GJJ met dank aan Paul Abels). 

 
  

Mohammed en Abdellah Mohandis en hun (klein) dochter 

http://www.eenhalveeeuwinnederland.nl/
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‘Cold Case’ Clarissenklooster (vervolg) 
Een bijdrage van het Team Cold Case Clarissenklooster van Archeologische Vereniging Golda 
 
In de vorige Nieuwsbrief 
vertelden we over de 
opgraving van het 
Clarissenklooster in 2008. Op 
de locatie aan de 
Nieuwehaven, waar de 
brandweer gevestigd was, 
zouden huizen gebouwd 
worden. De aannemer van 
het nieuwbouwproject ging 
echter failliet en het 
archeologisch onderzoek 
werd niet afgerond. De 
vondsten liggen nu al jaren 
in dozen in het archeologisch depot van de gemeente, zonder dat hun verhaal verteld is. Dat is 
jammer. Ze kunnen ons veel leren over het leven in dit bijzondere Goudse klooster. De resten van 
de fundering van de kapel en van andere delen van het klooster kunnen veel toevoegen aan de 
kennis van de bouwgeschiedenis. De aardewerkresten, metalen voorwerpen en andere vondsten 
kunnen meer vertellen over de ‘arme Claren’ zelf. Was het leven in het klooster echt zo arm, of 
zouden er ook vondsten zijn die wijzen op een zekere ‘rijkdom’? 
Onderzoek van de skeletresten kan veel vertellen over het leven van de Clarissen. De eerste drie 
zogenaamde begravingen zijn nu onderzocht. Het fysisch-antropologisch onderzoek toont aan dat er 
niet alleen Clarissen begraven lagen in het koor van het klooster. Een skelet betreft een jonge 
vrouw van ongeveer vijftien jaar. Een ander is van iemand die bij overlijden tussen de dertien en 
vijftien jaar oud was. Omdat de botten niet volgroeid zijn, is niet te bepalen of het om een jongen 
of een meisje gaat. Ook ligt er in ieder geval één man begraven. Bij zijn dood was hij tussen 52 en 
61 jaar oud. We mogen er dus niet automatisch van uitgaan dat het Clarissenkerkhof alleen voor 
vrouwen bestemd was. De overige individuen moeten verder onderzocht worden. Van belang is de 
reconstructie van de lichaamslengte van de vrouwelijke volwassenen. Als blijkt dat de vrouwen 
relatief klein waren, kan dit duiden op een sobere levensstijl, op het strikte vasten van de 
Clarissen. Isotopenonderzoek kan uitsluitsel geven over het dieet. Ook kan zo wellicht bepaald 
worden wie van de begraven personen Clarissen waren, en wie 'burgers'. 
Op zaterdag 19 november a.s. (van 13:00 tot 16:00 uur) geeft Constance van der Linden in de 
Steenlandzaal van de Chocoladefabriek toelichting op het fysisch-antropologisch onderzoek. In 
samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland en Gouda op Schrift wordt inzicht gegeven in 
de geschiedenis van het Clarissenklooster. Zelfs worden enkele handschriften van de Clarissen 
getoond. 
 
Help mee het onderzoek af te ronden! 

Om het complete verhaal van de 
Clarissen en hun klooster te vertellen 
is Golda een crowdfundactie 
begonnen. We hopen € 5000,- op te 
halen. Samen met bijdragen van de 
gemeente Gouda en de provincie 
Zuid-Holland kan het onderzoek dan 
afgerond worden. Wanneer u uw 
steentje bijdraagt aan dit 
‘burgerinitiatief’, ontvangt u een 
originele steen van de kapel van het 
Clarissenklooster, met daarop een 
herdenkingsplaatje. Een andere 
mogelijke tegenprestatie is de 
publicatie waarin de resultaten van 

het onderzoek worden opgenomen. Meer informatie op: www.voorjebuurt.nl/Clarissenklooster. 
 

http://www.voorjebuurt.nl/Clarissenklooster
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Zeventigste Goudse Glazendag  
 

Op zaterdagmiddag 1 oktober vond de traditionele 

jaarlijkse Goudse Glazendag plaats in de Sint-Jan. Tom 

Hage, die de dag als voorzitter van de Stichting Goudse 

Sint-Jan opende, kwam met de verrassende mededeling 

dat het voor de zeventigste keer was. Niet elk jaar dus, 

want het begon in 1940. Doel is nog steeds om de 

kennis van de Goudse Glazen te vergroten. Deze keer 

was het nieuw aangebrachte Erasmusglas de aanleiding 

om de relatie in beeld te brengen tussen Erasmus en de 

Goudse Glazen. Jan van Herwaarden, oud-hoogleraar 

cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen en de 

Renaissance, was als spreker gevraagd en dus wist 

iedereen dat er nauwgezet geluisterd moest worden. In 

rap tempo nam hij door wat er in diverse artikelen en 

boeken al gezegd is over de relatie. Onder andere 

Herman Letmaeth, Koen Goudriaan, Maurits Tompot, Gé 

Vaandrager en Xander van Eck passeerden de revue. 

Van een al te directe invloed wilde Van Herwaarden niet weten. Op grond van verwijzingen naar het 

leven en werk van Erasmus kwam hij tot de conclusie dat het niet moeilijk is om een Erasmiaans 

aura te geven aan de glazen. Dat het werk van Erasmus referentiekader zou zijn geweest, gaat 

echter te ver. De geest van het Bijbels humanisme kwam niet alleen van Erasmus. Anders gezegd: 

ook wanneer Erasmus niet had bestaan, zouden de Goudse Glazen tot stand gekomen kunnen zijn. 

Wat betreft het ‘postmoderne’ Erasmusglas dat Marc Mulder nu gemaakt heeft, vond Van 

Herwaarden het mooi dat Erasmus nog steeds kunstenaars kan inspireren. Het is echter de vraag of 

dit een verbeelding is van het gedachtengoed van Erasmus. Wel heeft het glas de discussie over 

diens geboortejaar weer nieuw leven ingeblazen. (GJJ) 

 

Goudse tekeningen van Leo K. Zeldenrust 
 

Die Goude-lid Ton Huisman maakt de redactie 

attent op de Haagse kunstenaar Leonardus 

Koenraad Zeldenrust (*1905 - †1977) die ook 

tekeningen heeft gemaakt van Gouda. In 1954 

heeft Johan Mulder’s Uitgevers-Maatschappij 

Gouda het boekje Wandelingen door oud Gouda 

van Leo Zeldenrust uitgegeven. Hierin staan 30 

tekeningen van oud-Gouda. Volgens de digitale 

zoekmachine van SAMH beheert het 

streekarchief in de beeldbank twee Goudse 

tekeningen van Zeldenrust, namelijk 

Nr. 3917: binnenplaats Huize Groeneweg (1950) 

Nr. 2534: hoek Raam Kuiperstraat (>1940-1960<) 

De heer Huisman wijst erop dat er geen 

auteursrechten meer op de tekeningen rusten, 

omdat de familie Zeldenrust met het overlijden 

van mevrouw Zeldenrust-Blok in 1993 is 

uitgestorven.  

De heer Huisman heeft voorheen zelf werk van 

Leo Zeldenrust uitgegeven. Het af en toe 

opnemen van een tekening in dit blad kan naar 

zijn mening gelden als eerbewijs aan een 

begaafd kunstenaar. (GJJ). 
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‘Goudse’ straten in Rotterdam 
 

Thea van Wordragen haakt in op een discussie die eerder (zie Nieuwsbrief 79) werd gevoerd over de 
Gouwenaarssteeg in Amsterdam. Zij wijst erop dat Rotterdam meerdere straten heeft (gekend) die 
op een band met Gouda wijzen, waaronder de Goudse Singel die op de foto is afgebeeld. Andere 
straten zijn de Goudsewagenstraat, de Goudseweg, de Goudse Rijweg, het Goudseplein, de 1e, 2e en 
3e Goudsewagenhof, de Goudsedwarsstraat en de Goudsevest. De twee laatsten bestaan volgens het 
straatnamenoverzicht van het Rotterdamse stadsarchief niet meer.  
 

Thea wijst op de tekst die op www.stadsarchief.rotterdam.nl 
voor alle ‘Goudse’ straten gezamenlijk is geformuleerd. Die 
moet je een paar keer doorlezen om te begrijpen hoe het in 
elkaar zit. Het feit dat de moeder van ondergetekende in 1905 
vlakbij, in de Van Galenstraat 64b werd geboren, helpt daarbij 
niet. “De Goudse Rijweg, Goudseweg en (vooroorlogse) 
Goudsewagenstraat vormden een onderdeel van de oude weg 
naar Gouda.” Met een actuele plattegrond in de hand is dat 
niet meteen te begrijpen. De Goudseweg is nu een dwarsstraat 
van de Goudse Rijweg en de Goudsewagenstraat een 
dwarsstraat van de Goudsesingel, terwijl die twee hoofdwegen 
zich steeds verder van elkaar verwijderen, resp. richting 
Oudedijk en richting Oostplein.  
 
Duidelijk is wel de boodschap dat het om de ‘oude weg naar 
Gouda’ gaat. De Straatweg Rotterdam -Gouda was een van de 
eerste verharde wegen van ons land en – aldus Duizend jaar 
Gouda – met zijn 21 kilometer tot het jaar 1741 de langste 
verharde weg van Nederland. Oud-stadsarchivaris mr. J.E.J. 
Geselschap schreef er in 1970 in het Rotterdams Jaarboekje 

een duidelijke verhandeling over: ‘De straatweg Rotterdam - Gouda (1680-1857) en het Goudse 
wagenveer (1653-1852)’. Het onderstreept de onuitgesproken suggestie van Thea dat de relatie van 
Gouda met Rotterdam vanouds intensiever is dan die met Amsterdam. (GJJ) 

Korte Goudsewagenstraat 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/
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Museum Gouda vat geschiedenis van de stad samen 

Wie in Museum Gouda langs de Schatkamer en de ‘Groeikaart van Gouda’ doorloopt naar de 

stadsmaquette 1562 in de Goudazaal, zou het over het hoofd kunnen zien. In het gangetje, waar tot 

voor kort de vitrine van de Museumvrienden hing, is zonder tromgeroffel een tijdsbalk aangebracht, 

waarin de geschiedenis van Gouda wordt samengevat. Ter toelichting staat aangegeven dat het 

museum graag ‘hoe en wat in Gouda door de eeuwen heen’ wil laten zien. Daarbij wordt een link 

gelegd met de collectie van Museum Gouda. Nico Boerboom slaagde erin de tijdsbalk op één foto te 

krijgen. 

Misschien is even bij u weggezakt wat de ‘Zoen van Delft’ is? Wikipedia zegt: “De Zoen van Delft of 

het Zoenverdrag van Delft maakte op 3 juli 1428 een voorlopig einde aan de Hoekse en Kabeljauwse 

twisten. De Zoen van Delft (zoen betekent hier ‘verzoening’) was een vredesverdrag tussen Jacoba 

van Beieren, gesteund door de Hoeken, en hertog Filips van Bourgondië met zijn Kabeljauwse 

aanhang.” 

 
Volgende excursie Die Goude op 1 april 2017 naar Thorn 
 

Vlak voor het sluiten van de redactie ontvingen wij van Jan Verkerk van de 

Excursiecommissie bericht over de voorjaarsexcursie 2017.Houdt u zaterdag 1 

april 2017 vrij?  

Deze keer brengt de reis ons naar Thorn in Midden-Limburg. De titel van de 

dagtocht is ‘Het land van Thorn’. Centraal staat de geschiedenis van het 

Abdijvorstendom Thorn. Naast een wandeling door ‘het witte stadje aan de Maas’ 

bevat het programma een bezoek aan het stadsmuseum, het kasteel van Baexum 

en aan het landgoed Broekmolen. Het volledige programma staat op onze 

website, zie www.diegoude.nl.  

 

 

Boekenmarkt Die Goude op zaterdag 26 november  
van 11:00 tot 16:00 in het Stadhuis op de Markt 
 

Inleverdatum kopij voor Nieuwsbrief 86:  
2 januari 2017 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in januari van het volgend jaar. 

 

 

  

http://www.diegoude.nl/
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Inhoudsopgave 
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De Nieuwsbrief van Die Goude komt 7 x per jaar uit;  

 

Redactie: Gert Jan Jansen (hoofdredacteur), Nico Boerboom 

(fotoredacteur) en Kenny Louwen (eindredacteur). 

Oplage: 900, waarvan 240 op papier  
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