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Lezing maandag 30 januari door Ad van Liempt: 
Na de bevrijding 
 

Nederland explodeerde zo ongeveer toen het 

in 1945 bevrijd werd van de Duitse bezetter. 

Dagen, weken, hier en daar zelfs maanden 

duurde het feest van de vrijheid. Maar 

daarna volgde voor bijna iedereen de 

ontnuchtering. Het immense verdriet in de 

uitgedunde Joodse gemeenschap toen die 

zich realiseerde dat bijna niemand van de 

gedeporteerde familieleden en vrienden zou 

terugkeren. De machteloosheid van grote 

delen van de bevolking dat het allemaal zo 

langzaam ging, de wederopbouw, de 

mogelijkheid om zelfstandig te wonen, het 

verdwijnen van de schaarste en de armoede. 

De ongerustheid over die bandeloze jeugd, 

die nergens meer naar luisterde, geen idealen leek te hebben, en de ondergang tegemoet leek te 

gaan. En boven alles uit, de toenemende dreiging van een naderende oorlog met Indonesië. Weer 

oorlog? Ja, weer oorlog, nu door onze eigen regering begonnen, en opnieuw gepaard gaande met 

geweld, eindeloos durende onderhandelingen en veel slachtoffers, heel veel slachtoffers. Het waren 

loodzware jaren, waar geen einde aan leek te komen. 

 

Ad van Liempt (*1949) gaat op maandagavond 30 januari a.s. een lezing 

verzorgen over de naoorlogse periode, getiteld ‘Na de bevrijding’. Het is ook 

de titel van een tv-serie van de NTR in 2013, waarvoor hij het boek schreef. 

Ad van Liempt is bekend van onder andere de tv- programma’s Andere Tijden 

en daarvoor NOVA. Voor hij overstapte naar de televisie werkte hij bijna 

veertien jaar in de regionale dagbladjournalistiek. Hij had leidinggevende 

functies bij Studio Sport, NOS-Laat en NOVA. Later werd hij, tot zijn vertrek 

in 2010, chef van de afdeling geschiedenis van NPS/VPRO. Van Liempt 

schreef ook boeken, o.a. over de betaalde Jodenjacht in Nederland tijdens 

de Tweede wereldoorlog, Kopgeld. In 2009 schreef hij het boek bij de tv-

serie De Oorlog. In 2015 verscheen van zijn hand Aan de Maliebaan. Voor zijn televisiewerk kreeg 

hij een ere-Nipkowschijf, voor zijn werk als auteur en programmamaker een eredoctoraat van de 

Universiteit van Amsterdam. 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.  
  

Bevrijdingsfeest op de Naaierstraat 
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Die Goude stelt herbestemming Weeshuis aan de orde.  
 

Het bestuur van Die Goude heeft op 19 

december jl. over de herbestemming van het 

voormalige weeshuis een brief gestuurd aan het 

Goudse college van B&W. Uit informatie die de 

gemeente recent aan de pers heeft verstrekt, 

maakt Die Goude op dat er een partij is 

aangewezen die een plan gaat uitwerken, 

waarin een hotelfunctie wordt gecombineerd 

met woningen voor jongeren. De Historische 

Vereniging Die Goude is groot voorstander van 

herbestemming van monumentale gebouwen en 

beseft dat bij dergelijke projecten 

compromissen gesloten moeten worden. Maar in 

dit geval is zorgvuldigheid extra van belang. Het 

het gaat om een zeer waardevol middeleeuws 

rijksmonument in het oudste deel van de 

historische binnenstad waar de eerste 

machthebbers van Gouda waren gevestigd. De 

geschiedenis van het complex gaat terug tot de 

oorsprong van de stad. De naburige 

Jeruzalemkapel is de enige vrijwel intacte 

Jeruzalemkapel van ons land. Het gebouw van 

de voormalige bibliotheek (zuidzijde 

Patersteeg) bestaat voor een groot deel uit 

restanten van het Margarethaklooster. De 

Patersteeg is een uniek onderdeel van de 

stedenbouwkundige structuur in dit gebied. Aan 

beide zijden heeft een klooster gestaan. Dat zie 

je goed terug in de bewaard gebleven karakteristieke hoge gesloten muren.  

Binnen Die Goude opereert de Werkgroep Gebouwd Erfgoed, die leegstand en herbestemming als 

prioriteit heeft aangewezen. De werkgroep wil in een vroeg stadium meedenken over inpassing van 

nieuwe functies met behoud van belangrijke cultuurhistorische waarden. Verduurzaming van 

monumenten is een andere prioriteit. Ze moeten toekomstbestendig zijn en een bijdrage leveren 

aan de maatschappelijke opgave die klimaatverandering stelt. 

 

Naar aanleiding van de berichten in de pers en op voorstel van 

de Werkgroep Gebouwd Erfgoed heeft het bestuur volgende 

verzoeken voorgelegd aan B&W Gouda: 

a. wilt u de planontwikkelaar vragen om een onafhankelijk 

(bouwhistorisch) bureau een integrale analyse te laten 

maken van het cultuurhistorisch onderzoek naar de 

complexen ter weerszijde van de Patersteeg? 

b. wilt u ons inzicht geven in die analyse? 

c. wilt u de planontwikkelaar vragen de resultaten van die 

analyse te betrekken bij de nadere planvorming? 

d. wilt u er bij de planontwikkelaar op aandringen dat 

partijen als de historische vereniging en omwonenden 

goed bij de planvorming worden betrokken? 

e. wilt u ook benadrukken dat de verduurzaming van dit 

grote complex betrokken wordt bij die planvorming? 

Die Goude stelt haar expertise graag ter beschikking. 

Het bestuur van Die Goude vraagt het college van B&W om 

een reactie. 
  

Patersteeg met Jeruzalemkapel (links) 
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Van de Lezingencommissie 
 

Clemens Imholz toegetreden als lid 
Voorafgaand aan de lezing van 28 november jl. is Clemens Imholz 

voorgesteld als nieuw lid van onze Lezingencommissie. Deze bestaat verder 

uit Marian Heeringa, Anja Roelofs en Bas Weenink. Als geboren Gouwenaar 

in de derde generatie kent hij onze stad uitstekend: door er naar school te 

gaan, door er te werken en door zijn belangstelling voor de geschiedenis, 

o.a. blijkend uit het volgen van cursussen Goudologie I en II. Clemens is 

actief geweest in het onderwijs. Hij begon als leraar elektrotechniek aan 

de Technische School voor Gouda & Omstreken, werd daar plv. directeur en 

vervolgens directeur van de Burgemeester Atenschool in Schoonhoven 

(VMBO en opleiding voor goudsmid en juwelier). Na enkele fusies werd hij 

uiteindelijk centraal directielid van Het Schoonhovens College, een brede 

school van VMBO, HAVO en VWO. Een groot aantal jaren was hij voorzitter 

van het Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde Sint Eloy.  

 

Ook inhoud lezing november 2017 bekend 
In de vorige Nieuwsbrief staat het overzicht van de lezingen die voor dit jaar zijn gepland. Bij de 

lezing van maandag 27 november 2017 is aangegeven ‘nog niet bekend’. Dat is nu wel bekend! 

Sophie Oosterwijk gaat het dan hebben over ‘Het kind door de eeuwen heen’. Zij doceert en 

publiceert over kunst van de middeleeuwen en de renaissance en  17e-eeuwse Nederlandse kunst en 

cultuur. Sophie Oosterwijk woont in Boskoop. 

 

Maandag 23 oktober 2017: 500 jaar reformatie 
De lezing die Mirjam van Veen over ‘500 jaar reformatie’ gaat houden, vindt natuurlijk plaats op 

maandag 23 oktober 2017 en niet op maandag 24 oktober, zoals in het overzicht vermeld stond. 

Mirjam van Veen is een bekende voor de bezoekers van onze lezingen. Op 3 maart 2014 sprak zij 

over Coornhert. Historica Mirjam van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit 

in Amsterdam. 
 

Geschiedenisprijs 2016-2017 
 

In 2016 zijn voor het eerst de geschiedenisprijzen van Die 

Goude uitgereikt. (Zie Nieuwsbrief 82 van mei 2016.) De 

prijs wordt toegekend aan het beste werkstuk geschiedenis 

dat eindexamenleerlingen van het vwo, havo of mavo 

hebben gemaakt. Ook dit jaar hoopt de Werkgroep 

Geschiedenisprijs weer prijzen te mogen uitreiken. 

Docenten zijn op de hoogte gesteld, dat zij in februari 

weer bijzondere werkstukken kunnen insturen. De 

commissie hoopt dat dit jaar ook leerlingen uit de 

categorie mavo in de prijzen zullen vallen. 

Met het instellen van de prijs hoopt de werkgroep, 

bestaande uit Marian Heeringa, Jan de Haan en Paul van 

Horssen, de belangstelling voor het vak onder leerlingen te 

vergroten. Een deskundige jury, bestaande uit Anja 

Roelofs, Maarten van der Linde en Paul van Horssen – de 

laatste twee hebben ervaring met het 

geschiedenisonderwijs - zal de werkstukken beoordelen. 

De eerste prijs bestaat uit een bezoek aan een historische 

attractie. De prijsuitreiking zal op woensdag 12 april a.s. om 20:00 uur plaatsvinden, voorafgaande 

aan de jaarvergadering van Die Goude. (PvH) 

 
  



4 
Nieuwsbrief nr. 86 (januari 2017) Historische Vereniging Die Goude 

Van de Excursiecommissie 
 
Voorjaarsexcursie op 1 april naar het Land van Thorn 
 

Op zaterdag 1 april 2017 organiseert de Excursiecommissie - in samenwerking met Historizon - een 

excursie naar ‘het Land van Thorn’. De dag ziet er op hoofdlijn als volgt uit:  

 

08.15 uur:  Vertrek per bus vanaf station Gouda (Bloemendaalzijde); 

10.15 uur:  Aankomst in Thorn. Ontvangst met koffie en wat lekkers.  

10.45 uur:  In Thorn, ook wel het ‘Witte Stadje’ genoemd, maken we een stadswandeling, 

waarbij de authentieke witte huisjes zichtbaar zijn. Aansluitend brengen we een 

bezoek aan het stadsmuseum van Thorn.  

12.30 uur:  Door naar kasteel Baexem, waar de lunch wordt gebruikt. Vervolgens is er 

gelegenheid om rond te kijken in de prachtige tuinen van dit kasteel.  

14.15 uur: Rondrit door de regio, waarbij nog een bezoek wordt gebracht aan een interessante 

locatie (nadere mededeling volgt) 

15.45 uur:  Afsluitende borrel  

16.30 uur: Aanvang terugreis naar Gouda; verwachte aankomsttijd 18.15 uur.  

 

De kosten voor deze 

dag zijn € 57,- per 

persoon. Deze prijs 

is inclusief vervoer, 

gidsen, koffie/ 

thee, lunch, 

sommige entrees, 

administratiekosten 

en fooi. Als u geen 

museumkaart 

heeft, vragen we u 

om ter plaatse nog 

een toegang van € 

5,- te voldoen. Voor 

houders van de 

museumkaart is de 

toegang tot het stadsmuseum gratis.  

 

Graag aanmelden bij Historizon: per mail via info@historizon.nl, telefonisch via 088-6360200 of per 

post naar Historizon, Postbus 283, 2160 AG, Lisse. Zodra er 40 aanmeldingen zijn, ontvangt u de 

definitieve bevestiging en de factuur.  

 

Nieuw lid van de commissie: Jan Verkerk 
 

Babette de Boer vertelde tijdens de vorige voorjaarsexcursie dat ze Gouda 

zou gaan verlaten. "Is er misschien een opvolger voor de excursiecommissie 

in de bus?" Spontaan meldde Jan Verkerk zich. Voor velen misschien een 

onbekende, maar hij is al lid van Die Goude sinds 1986. De lezingen bezoekt 

hij zelden, maar hij gaat altijd graag met de excursies mee.  

De commissie, waarvan ook Wilma Dubbink deel uit maakt, bruist van 

ideeën. Die laat ze door Historizon uitwerken en toetsen op haalbaarheid. 

De commissie ziet alle leden graag op 1 april a.s. in de bus naar Thorn, geen 

aprilgrap.(WD) 

  

mailto:info@historizon.nl
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Afronding studieproject INHolland – Watergilde op 27 januari 
 

Op vrijdagmiddag 27 januari a.s. wordt de zesde 

studieopdracht afgerond die het Gouds 

Watergilde opzette voor studenten van 

hogeschool INHolland. Vier groepen 

tweedejaarsstudenten van de opleiding 

Landscape and Environment Delft geven de 

eindpresentatie van hun toekomstvisie op de 

Tempelpolder en polder Middelburg in de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De bijeenkomst 

vindt op uitnodiging van het gemeentebestuur 

van 13:00 – 16:00 uur plaats in de raadszaal van 

het gemeentehuis in Bodegraven. De studenten 

zijn begeleid door docenten van INHolland, door 

de stedenbouwkundige van de gemeente en door 

leden van het Gouds Watergilde. 

 

De hoofdvraag was: Hoe kan de polder Middelburg en de Tempelpolder het best anticiperen op de 

problematiek veroorzaakt door de bodemdaling?  

In de tussenrapportage (zie Nieuwsbrief 85) heeft groep 1 aangegeven twee scenario’s te zullen 

toepassen: ‘Back to the future’ en ‘Het Moeras van het Groene Hart’. In hun aanbevelingen voor een 

realistisch duurzaam inrichtingsplan benadrukken zij het belang van overleg met belanghebbenden 

in het gebied, particulieren en andere instanties. 

Groep 2 heeft drie scenario's voor ogen: ‘Natuurlijk boeren’, ‘De recreatieve boer’ en ‘Een 

duurzame polder’. In de aanbevelingen komen zij tot combinaties van die verschillende scenario's. 

De studenten van groep 3 komen met twee toekomstvisies: de natuurvisie en de recreatievisie, 

waarin de boeren in meerdere functies een centrale rol hebben. 

Groep 4 tenslotte heeft een ecologisch en een recreatief scenario ontwikkeld. Zij bepleit een 

herinrichting van het gebied en geeft aanbevelingen voor het uitgraven van een natuurplas en 

behandelt mogelijkheden van o.a. een veenmoeras, ecologische landbouw, vaar-, fiets- en 

wandelroutes, een recreatieplas, waterwegen en een windmolenpark. 

Na de presentaties kan een aantal deskundigen vragen stellen aan de studenten. Aanwezig zijn 

vertegenwoordigers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de Omgevingsdienst Midden-Holland, 

het Hoogheemraadschap van Rijnland, Wetland-informatiecentrum de Watersnip, een ecologische 

melkveehouder, een waterplantenspecialist en leden van het Gouds Watergilde. 

Gezien het hoge niveau van de tussenrapportage in november heeft het Watergilde hoge 

verwachtingen van de eindpresentatie, zowel qua inhoud en beeldvorming als qua voordracht. 

(Sjouk Engels). 
 

GoudApot geeft subsidie voor elfde Waterconferentie 
 

In de vorige Nieuwsbrief (nr. 85) is melding gemaakt van de 

subsidieaanvraag die het Gouds Watergilde heeft ingediend bij 

GoudApot voor het organiseren van de elfde Goudse 

waterconferentie. Reeds bij mail van 11 december kwam het 

bericht dat de aanvraag is goedgekeurd! De 

beoordelingscommissie is van mening dat de aanvraag niet 

alleen voldoet aan de subsidievoorwaarden, maar “dat de 

activiteit ook van maatschappelijk belang is voor Gouwenaren 

en tevens bijdraagt aan kennis buiten de stad. Daarnaast 

speelde bij de overweging een rol dat de activiteit algemeen 

toegankelijk is en al een aantal jaren georganiseerd wordt.”  

Namens het bestuur van GoudApot doet Francisco de Valk 

enkele suggesties voor een volgende keer. 
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Het kwalitatieve bereik van de waterconferentie lijkt in orde, maar het is van belang om via 

bestaande of nieuwe media een groter publiek te gaan bereiken. GoudApot vindt het op zich een 

eervol streven van het Gouds Watergilde / Die Goude om niet afhankelijk te willen zijn van 

commerciële partijen, maar benadrukt anderzijds het belang van cofinanciering. Dat sponsoring 

door een waterbouwkundig aannemer niet gewenst is begrijpt men, maar er zijn meerdere 

(semi)commerciële partijen die volgens GoudApot in aanmerking zouden komen. In overweging 

wordt gegeven om daar in de toekomst aandacht aan te besteden.  

GoudApot wenst het Gouds Watergilde veel plezier bij de uitvoering van het project in 2017. 

 

De Goudse Sluizenroute per kano 
 

Het Gouds Watergilde heeft – in samenwerking met Kanovereniging 

De Goudse Peddel – een actuele beschrijving gemaakt van de Goudse 

Sluizenroute, zodat je die goed per kano kunt volgen. Er is een korte 

variant (de Korte Sluizenroute van 14 kilometer) die door de 

binnenstad gaat en iets eromheen. Er zijn ook twee mogelijkheden 

tot verlenging, respectievelijk vanaf de Julianasluis naar Moordrecht 

en vanaf de Mallegatsluis naar Hekendorp. 

Op de website www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl kunnen de 

routekaarten (binnenkort) en de bijbehorende gegevens gedownload 

worden. Van bijna 100 monumenten en andere objecten is een korte 

beschrijving opgenomen.  

Voorgesteld wordt om te beginnen bij het opstappunt van de kanovereniging aan de Burgvlietkade 

105 te Gouda. Daar, bij het Reeuwijksche Verlaat aan de Breevaart, begint de Goudse Sluizenroute. 

Hij voert via de Breevaart, de Karnemelksloot en de singels naar het Bolwerk. Vandaaruit gaat het 

over de Nieuwe Gouwe en het Gouwekanaal naar de Julianasluis. Dan gaat de route over de 

Hollandsche IJssel naar de Mallegatsluis en vervolgens over de Turfsingel, de ‘Binnen’-Gouwe via de 

Donkere Sluis naar de Haven. Vervolgens gaan de peddelaars door het oudste deel van de stad via 

de ‘Intieme Vaarroute’, met daarin de ‘Onderdoorgang’ en een deel van de gracht rond de Motte. 

Tenslotte, na een stukje ‘klunen’ door het Houtmansplantsoen, voert de tocht over de 

Fluwelensingel terug naar het opstappunt van de Goudse Peddel.  

De route is verdeeld in vijf etappes, die beginnen bij een ‘leespunt’. Elke etappe kan men vanaf 

daar vooraf verkennen. Het gaat om het Reeuwijksche Verlaat (leespunt 1), het Bolwerk (leespunt 

2), de Julianasluis (leespunt 3), de Mallegatsluis (leespunt 4) en de 

Havensluis (leespunt 5). De route is over de gehele lengte 

bewegwijzerd met zeshoekige bordjes met rood opschrift.  

De eerste verlenging van de Goudse Sluizenroute is circa 10 km lang. 

De route voert via de Hollandsche IJssel in westelijke richting tot 

voorbij Moordrecht. Deze verlenging naar Moordrecht begint bij de 

Julianasluis en leidt naar de Snelle Sluis en terug.  

De tweede verlenging voert via de Hollandsche IJssel en de 

gekanaliseerde Hollandsche IJssel in oostelijke richting tot Hekendorp 

en terug. Deze verlenging begint bij de Mallegatsluis.  

 

Oproep tot integrale aanpak waterprobleem binnenstad 
 

Het Gouds Watergilde heeft een rapport uitgebracht dat indringend wijst op het hoge risico dat een 

deel van de Goudse binnenstad onder water komt te staan. Dat probleem wordt niet alleen 

veroorzaakt door de zakkende bodem. Het is de combinatie met overvloedige regenval binnen korte 

tijd als gevolg van klimaatverandering, die vroeger of later overlast gaat geven. Onder leiding van 

voorzitter Hans Suijs is het rapport Watermodel Goudse binnenstad opgesteld, dat een analyse 

bevat van de gevolgen van extreme regenbuien die steeds vaker voorkomen. U kunt het rapport als 

pdf downloaden op de website van Die Goude www.diegoude.nl 

Het rapport is woensdagmorgen 7 december a.s. in het IJsselhuis door Hans Suijs aangeboden aan 

wethouder Hilde Niezen van Gouda en aan hoogheemraad Marco Kastelein van Rijnland.  
  

http://www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/
http://www.diegoude.nl/
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Het Watergilde wil het waterprobleem van Gouda 

inzichtelijk maken en heeft daarvoor een 

computermodel toegepast bij verschillende 

soorten regenbuien. Een belangrijk onderdeel 

daarvan is dat niet (meer) wordt uitgegaan van 

een gemiddelde 24-uursbelasting qua regenval, 

maar van uurpieken in verband met clusterbuien. 

De simulaties leiden tot de conclusie dat op 

redelijk korte termijn wateroverlast dreigt. Er 

ontstaat een andere kijk op het waterprobleem 

voor de binnenstad. In een vroegtijdig stadium is 

er over het onderzoek contact en overleg 

geweest met beide overheden, niet alleen over 

het model, maar ook over de metingen en over 

de uitkomsten. Dat heeft ook geleid tot 

aanpassingen. Door die goede communicatie was 

het mogelijk om de presentatie gezamenlijk te 

organiseren. De overheden hebben ieder hun 

eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen 

van waterschade of –overlast aan gebouwen en 

infrastructuur. Met name het grote aantal 

historische panden in de binnenstad vraagt om 

een actief en zorgvuldig beleid. Het Watergilde en Die Goude willen bereiken dat de vraagstukken 

van bodemdaling en klimaatverandering gezamenlijk en integraal worden aangepakt. Maar het is 

niet een opgave voor overheden alleen. Het is van groot belang om ook de betrokken inwoners bij 

de discussie te betrekken, als geïnteresseerde en bij zijn leefomgeving betrokken burger, als 

ervaringsdeskundige en als mogelijk slachtoffer. Het Gouds Watergilde heeft aangeboden met en 

namens die burger de discussie te voeren. Dit jaar gaat Die Goude een informatie- en 

discussieavond over het probleem organiseren. 

Hans Suijs gaf in het 

IJsselhuis een korte 

toelichting op het rapport, 

waarbij hij uitkwam op een 

combinatie van 

maatregelen, waaronder 

het vergroten van maal- en 

bergingscapaciteit, het 

opengraven van gedempte 

grachten en het maken van 

meer verbindingen met de 

singels. Marco Kastelein 

toonde zich blij met het 

rapport. Ondanks de haat-

liefdeverhouding die de 

stad vanouds met het water 

heeft (komend van onder of 

van boven), is het goed vast 

te stellen dat er vooral 

samen nog een lange weg 

te gaan is, terwijl er toch 

ook een nieuw peilbesluit 

moet worden genomen. 

Hilde Niezen hechtte grote waarde aan de betrokkenheid vanuit de inwoners. Het probleem is nog 

te grofmazig benaderd en daar gaat – met het rapport als stimulans – nu verandering in komen.  

Dat het verhaal van het Watergilde goed is overgekomen bewees de aandacht die er vervolgens aan 

werd gegeven in de landelijke en de plaatselijke pers. Op RTV Gouwestad volgde een uitgebreide 

reportage. (GJJ) 

 

Hans Suijs, Marco Kastelein en Hilde Niezen 
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‘De kroon van Gouda’ voor Henny van Dolder 
 

De Historische Vereniging Die Goude 

heeft weer een boek uitgegeven! De 

kroon van Gouda, zo heet de 42e 

bijdrage aan de reeks, de biografie die 

Jean-Philippe van der Zwaluw heeft 

geschreven over Anna Barbara van 

Meerten-Schilperoort. Het is een kloek 

boekwerk geworden van meer dan 400 

pagina’s. In mei 2015 – bij de onthulling 

van Anna Barbara’s grafmonument op de 

Oude Begraafplaats – had de auteur 

gemeld dat hij vrij ver was met het 

manuscript. Het ‘meelezen’ en het 

vinden van een uitgever vroegen echter 

hun tijd. De vraag was hoe groot de 

interesse van buiten Gouda zou zijn. Na 

enig aarzelen stapte Die Goude erin, 

want het gaat hier om een vrouw die 

voorkomt op alle lijstjes van belangrijke 

Gouwenaars. Niet voor niets toont een 

van de medaillons op de gevel van WE 

aan de Kleiweg haar beeltenis. 

Het eerste exemplaar van het boek van 

Anna Barbara van Meerten werd op 7 

november jl. – voorafgaand aan de 

lezing over deze veelzijdige Goudse 

voorloper van de vrouwenbeweging - 

uitgereikt aan Henny van Dolder-de Wit. Die Goude-voorzitter Gerard van Ham gaf aan dat de 

carrière van ons erelid een aantal duidelijke parallellen vertoont met die van ‘autodidact’ Anna 

Barbara van Meerten. Henny van Dolder is door zelfstudie en een gedreven wil tot onderzoek en 

publicatie erkend als deskundige als het gaat om de 

geschiedenis van Gouda. Ook zij moest haar plek 

veroveren in een omgeving waar geleerde en 

ongenaakbare mannen de dienst uitmaakten. De 

vereniging is haar dankbaar en hoopt dat ze nog lang 

haar werk kan voortzetten. “Ik geef graag het eerste 

exemplaar van De kroon van Gouda aan ‘de Parel van 

Gouda’”, aldus de voorzitter.  

In haar reactie wilde Henny van Dolder zoals te 

verwachten de loftuitingen wat afzwakken. Maar dat 

verhaal over ‘de mannen’, wilde zij wel illustreren met 

een anekdote. In de bestuursvergadering werden zij 

altijd met volle titulatuur aangesproken. Na een aantal 

jaren van goede samenwerking wilde hij daarin 

verandering brengen en zei tegen Henny: “Zeg voortaan 

maar gewoon Scheygrond.”  

 

De kroon van Gouda is uitgegeven door de Historische 

Vereniging Die Gouda in samenwerking met uitgeverij 

Elikser. In de boekhandel kost het € 24,95. Als lid van 

Die Goude kunt u het voor € 23 kopen bij onze 

bijeenkomsten of in het Stadhuis op de Markt, op de 

zaterdagen dat onze Stadhuiscommissie daar dienst 

heeft (zie www.diegoude.nl). 

 

http://www.diegoude.nl/
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Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (lezing) 
 

Het uitkomen van de biografie over Anna Barbara van 

Meerten-Schilperoort was aanleiding voor de 

Lezingencommissie om voor de derde keer dit jaar een 

extra lezing te organiseren. Op maandagavond 7 

november 2016 gaf de auteur, Jean-Philippe van der 

Zwaluw, een boeiende inkijk in haar leven, maar ook 

in het onderzoek dat hij daarvoor heeft gedaan. Het 

bleek een zinvolle speurtocht, want er komen diverse 

nieuwe feiten boven die van deze bijzondere vrouw 

nog niet bekend waren. Tevoren gaf hij aan meer een 

schrijver dan een spreker te zijn, maar zijn betoog 

was boeiend genoeg. Aan het eind kwam hij wat met 

de tijd in de problemen en moest hij enkele thema’s 

vrij abrupt afbreken. Misschien een extra aanleiding om het boek te kopen? 

Waar de lezing een samenvatting was van een in 400 

bladzijde beschreven leven, heeft het weinig zin om hier 

weer een compilatie geven. Alle levensfasen werden beknopt 

aangeduid, waaraan door een aantal vragen diepte werd 

gegeven. Zo kwam een schets boven van een vrouw uit iets 

´betere kring´ die zich het lot aantrekt van jonge meisjes en 

vrouwen, van armen en gevangenen. Daadwerkelijk gaat ze 

er iets aan doen. Dat gebeurt in de betrekkelijke rust van het 

nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, nadat zij daarvoor - 

sinds haar geboorte in 1778 - al acht verschillende 

staatsvormen heeft meegemaakt, waaronder een Pruisische 

en een Franse bezetting. Met haar echtgenoot en steun ds. 

Henrik van Meerten opereert zij in een Gouda waar de 

tegenstelling tussen de post-patriotten en prinsgezinden nog 

dagelijks manifest is. Kenmerkend voor de eerste Goudse fase van Anna Barbara is de sterke wil om 

als vrouw kennis te verwerven, in eerste instantie als excuus om zich te onttrekken aan het drukke 

stadsleven. Aansprekend het beeld van die – op de tweede verdieping van het huidige Oosthaven 8 - 

bij een kaars lezende vrouw, die vanuit haar zolderraam kijkt op de tegenwoordige museumtuin. 

Maar die wat zonderlinge, contactbeperkte, domineesvrouw blijkt een heel andere persoonlijkheid 

te hebben. Ze komt op allerlei manieren in actie voor 

mensen die in de knel zitten. Het in stand houden van 

een dagschool en een kostschool voor meisjes op 

Oosthaven 8, later Oosthaven 22, mag daarbij in Gouda 

apart genoemd worden. Anna Barbara gaat ook 

publiceren en wordt nationaal bekend. Het tijdschrift 

Penelope wordt het meest als voorbeeld genoemd. 

Sommigen in deze stad zouden zeggen: het was een 

sociaal-maatschappelijk ondernemer. Bij haar dood in 

1853 wordt Anna Barbara landelijk geëerd als ‘Kroon van 

Gouda’. 

Met haar eerste uitspraken over de verhouding tussen 

man en vrouw zal de vrouwenbeweging waarschijnlijk 

niet te koop lopen, maar gaandeweg past zij haar beeld 

aan. God heeft vrouwen de gelegenheid gegeven zich te 

ontwikkelen. De verschillen die er wat dat betreft 

bestaan zijn door mensen ingesteld. Schrijver Jean-

Philippe van der Zwaluw zet Anna Barbara van Meerten 

op één lijn met Aletta Jacobs. Het belangrijke verschil is 

dat laatstgenoemd de steun en aandacht had van de 

grote Thorbecke, de man achter de Grondwet en de 

Gemeentewet. Anna Barbara’s man Henrik van Meerten  Het huidige Oosthaven 8 
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zag haar mogelijkheden en steunde haar tegen de lokale gewoonten in. Waarschijnlijk was zijn 
overlijden (in 1830) een grote schok. Het kan ook zijn dat daarna met extra inzet door is gegaan. 

Wat de auteur bij zijn speurtocht opviel was het feit dat er zo weinig in de stad aan haar herinnert. 

Haar grafsteen in de Sint-Jan staat verscholen achter een preekstoel, het bordje met haar 

straatnaam (sinds 2006) bevat een spelfout en haar grafsteen op de Oude Begraafplaats was 

onvindbaar. Daar komt nu geleidelijk verandering in en dat stemt – net als deze boekuitgave nu - 

Jean-Philippe van der Zwaluw gelukkig. (GJJ)  

 

Eerbetoon voor Jean-Philippe van der Zwaluw 
Na afloop van de lezing over Anna Barbara van Meerten 

ontving schrijver Jean-Philippe van der Zwaluw (rechts) 

uit handen van Carolyt Koops (links) een ere-Goudse pijp, 

gemaakt door Cees Moerings (midden). Zij spraken hun 

dank uit namens de initiatiefgroep van het Anna Barbara-

jaar 2014, waaruit ook het plaatsen van een nieuwe 

grafsteen op de Oude Begraafplaats in 2015 voortkwam.  

Ook Koos Massar, langjarig actief voor de Stichting Oude 

Begraafplaats, werd bij dit eerbetoon betrokken. Voor 

hem had Cees Moerings ook een ere-Goudse pijp 

gemaakt. 

 

Goudse politiezorg in de 19e eeuw (lezing) 
Wie Ronald van der Wal wel eens ziet zitten op het streekarchief, weet dat hij karrevrachten aan 

dossiers doorneemt. Een deel van de zo verworven kennis spuide hij op maandagavond 28 november 

jl. in sociëteit Concordia. In rap tempo schetste hij de stad Gouda in de 19e eeuw als het gaat om 

veiligheid. Hij begon met de meer algemene vraag waarom er eigenlijk politie is. Met het 

standaardwerk van Abram de Swaan Zorg en de staat op de achtergrond, maakte hij duidelijk hoe 

de motieven en de intensiteit van het 

afdwingend optreden als overheid 

richting burger voortdurend wijzigen. 

Zijn thema is de veiligheidszorg; de 

politie is daarin een uitvoerend 

apparaat, waarvan het takenpakket 

en de omvang meebeweegt. Onze 

politie was aanvankelijk alleen 

overdag werkzaam; ’s avonds was de 

nachtwacht actief, een particulier 

initiatief, waarmee niet altijd werd 

samengewerkt. Anderzijds waren er 

ook taken, bijvoorbeeld op het 

terrein van hygiëne, die nu bij totaal 

andere organisaties zijn belegd. De 

inrichting van de politiekorpsen 

gebeurde na 1815 naar het voorbeeld 

van de Franse bezetter, maar met 

weerzin tegen het daaraan 

gekoppelde nationale model. Het werd lokale politie, na de Gemeentewet gesplitst in 

gemeentepolitie voor de grotere gemeenten en rijkspolitie voor de kleine gemeenten. Het eerste 

politiekorps van Gouda bestond uit een commissaris en maar liefst vier agenten.  

Voor de spreker – steeds terugkoppelend op de maatschappelijke ontwikkeling van de stad - het 

publiek meenam naar de taken en de omvang van de Goudse politie, wilde hij nog iets kwijt over 

het grote manco van de politie in de 19e eeuw: het beheer en de organisatie was geheel in handen 

van de gemeenteraad. Daardoor was alles overal verschillend geregeld, van de salariëring tot de 

wapenuitrusting. Speciaal de aanwezige gemeenteraadsleden hield hij voor welke nadelen er 

kunnen zitten aan decentralisatie van overheidstaken.  
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Daarna begon zijn boeiende schets 

van Gouda in de 19e eeuw, in 

inwonertal verdubbelend naar 

23.000, met een politiekorps onder 

leiding van achtereenvolgens de 

commissarissen Bode, Van Alphen 

en Koedijk en van wat zij zoal 

deden op de terreinen openbare 

orde, opsporing, brand en 

bouwtoezicht en verkeerstoezicht 

(paard en wagen!) en de controle 

van vreemdelingen. Het kloppen 

van kleedjes aan de openbare weg 

was streng verboden en 

vreemdelingen zonder papieren 

werden zonder pardon uit een 

logement gehaald en op transport 

gezet. Opleiding en 

arbeidsvoorwaarden lieten te 

wensen over. De pogingen van 

commissarissen om tot verbetering te komen stuitten consequent op de gemeenteraad. De na 1850 

toegenomen economische bedrijvigheid was wel een motor voor verandering, zeker onder 

burgemeester van Bergen IJzendoorn. De stad ging bruisen. Overtredingen en misdrijven namen toe, 

maar over het geheel genomen was Gouda niet extreem onveilig. Slechts één heuse moord in vijftig 

jaar. Natuurlijk diefstal, kopen op de pof en zich uitgeven voor een ander. Ook toen waren er de 

hangjongeren en jeugdigen die groepsgewijs winkels ingingen en voor overlast zorgden. Vanaf de 

komst van het eerste rijwiel was er sprake van fietsendiefstal. Het grootste oproer was in 1883 rond 

de opvoering van het passiespel. Het politieapparaat groeide mee, zeker na de integratie van de 

nachtwacht. Op een aantal situaties en mensen zoomde de spreker nader in. Het verhaal van 

commissaris Tuinenburg maakte de meeste indruk. In 1886 benoemd vanuit Friesland kreeg hij 

landelijke bekendheid als voorzitter van de Algemene Nederlandse Politiebond. In Gouda kreeg hij 

echter ruzie, waarna hij ‘geruild’ werd met de commissaris van politie van Hilversum, Van 

Garderen. Ook in Hilversum waren de verhoudingen al snel verstoord, waarna hij er met de kas van 

de Politiebond vandoor ging. In Monte-Carlo werd hij opgespoord. Voor hij per stoomboot kon 

worden uitgeleverd had hij twee pogingen nodig om zich van het leven te beroven. Een 

Tuinenburgstraat in Gouda zit er niet in. (GJJ) 
 

Arie ter Steege wint Verhalenwedstrijd Voorouders 2016 
 

Met zijn mini-krimi De zaak-Rika Wassen 

heeft Gouwenaar Arie ter Steege de 

eerste prijs gewonnen van de 

Verhalenwedstrijd Voorouders 2016. Oud-

burgemeester Wim Cornelis, voorzitter 

van de jury, maakte op maandagavond 26 

november jl. de uitslag bekend in 

sociëteit Concordia. Op basis van 

bronnenonderzoek heeft de heer Ter 

Steege leesbaar in beeld gebracht wat er 

halverwege de negentiende eeuw met 

zijn verre familielid uit Drenthe is 

gebeurd nadat zij in het 

vrouwentuchthuis aan de Groeneweg in 

Gouda was opgesloten. De tweede prijs 

ging naar Ans van Loon uit Den Haag voor 

haar verhaal over Antonie de Bruyn uit  
  Ans van Loon (2e prijs), Arie ter Steege (1e prijs) en Wim Cornelis 

Uit: De Tijd van 11 december 1894 
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Ammerstol die stierf als Anthonie van Loon. Bijzonder was dat deze auteur het verhaal had 

geschreven in de ik-figuur, alsof zij zelf die Antonie is. De derde prijs tenslotte was voor Adri 

Steenland die het levensverhaal van zijn grootvader Wim Steenland – van timmerman tot 

meubelfabrikant – had uitgeschreven. De jury bestond verder uit Marian Heeringa (namens Die 

Goude) en Sigfried Janzing (directeur Streekarchief Midden-Holland), terwijl Gert Jan Jansen als 

secretaris optrad. Die Goude-voorzitter Gerard van Ham heeft hen bedankt voor hun werk. 

De prijsuitreiking vond in etappes plaats. De eerste en de 

tweede prijs werden op de avond zelf uitgereikt: een 

boekenpakket van romans met sterke genealogische 

kenmerken, resp. een VIP-bezoek aan het streekarchief voor 

twee personen, inclusief zoekhulp door een expert. De 

derde prijs, een jaar gratis lidmaatschap van de Historische 

Vereniging, werd de volgende dag bij de winnaar thuis 

overhandigd.  

Deze uitslag betekende ook dat er zeven inzenders 

teleurgesteld moesten worden. Zij zaten bijna allemaal in 

de zaal. Juryvoorzitter Cornelis gaf in zijn toelichting aan 

hoe de jury te werk was gegaan. Alle inzendingen waren 

boeiend. Een aantal viel af voor een prijs omdat de 

bronvermelding mager was, terwijl andere juist getuigden 

van een enorme inspanning om feiten te achterhalen. Die 

waren echter niet goed vertaald in een verhaal dat ook voor 

andere mensen boeiend kon zijn. Daarmee was de selectie echter nog niet teruggebracht tot drie 

prijswinnaars. Extra sneu dus voor enkele auteurs, waarvan het verhaal net iets minder indruk 

maakte dan de eerder genoemde drie. 

 

De prijsuitreiking was de afsluiting van het genealogieproject dat de Historische Vereniging Die 

Goude en het Streekarchief Midden-Holland in 2016 hebben uitgevoerd. In het voorjaar is in de 

Chocoladefabriek drie keer een tweedelige cursus voorouderonderzoek gegeven door Coretta 

Bakker, waarna begin juni –in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging (afdeling 

Rotterdam e.o.) een genealogisch café is gehouden. Deze partijen beraden zich op het vervolg. De 

verhalenwedstrijd zal zeker worden herhaald, zo is op 26 november aangegeven, maar dan weer 

met een nieuwe opzet. (GJJ) 

 

Rubriek Oud Gouda slaat aan 
In september is Die Goude – op uitnodiging van Marja Baars van huis-aan-huis-

blad van deGouda.nl - gestart met de historische rubriek ‘Oud Gouda’ die om de 

vier weken in het weekblad verschijnt. Een werkgroep bestaande uit Nico 

Boerboom, Paul van Horssen, Gert Jan Jansen en Bart Pors heeft op zich 

genomen om de eerste afleveringen te produceren: korte, populair geschreven, 

teksten van ongeveer 400 worden, voorzien van een flink aantal foto’s. 

Achtereenvolgens zijn artikelen verschenen over: 1. Hoge Gouwe 31: van 

weeshuis tot woonhuis; 2. Het brugwachtershuisje bij de Kleiwegbrug; 3. Een 

gedenkteken voor een bijzondere Goudse: Anna Barbara van Meerten; 4. Drie 

korbeelkoppen uit de Barbarakapel; 5. Gebouw Rijks HBS Gouda 100 jaar. De 

eerstvolgende afleveringen zullen gaan over ‘Gouda ’s Roem en Gouda ’s Glorie, bedrijvigheid lang 

de Gouwe’ en over ‘Het Schoonhoofse spoortje’.  

De werkgroep komt in januari bijeen om zich te ‘verpoppen’ tot een echte redactie, die bestaat uit 

‘gewone’ leden van de vereniging. Nico Boerboom blijft in elk geval de fotoredactie doen. 

 

De reacties op de rubriek zijn positief. Ze komen – zoals bedoeld – vooral van buiten de kring van 

Die Goude-leden. Een aanmerking kwam er van mevr. K. Overkamp-van der Sprong. In het artikel 

over het gedenkteken voor Anna Barbara van Meerten komt wel naar voren dat Kees Moerings een 

van de initiatiefnemers was, maar de rol van Overkamp Grafmonumenten komt niet aan de orde. 

“Het ontwerp en portret is ontworpen door Peter Overkamp jr. en wij zijn ook medesponsor”, aldus 

een mailbericht van 8 november 2016. (GJJ) 

  

Adri Steenland (3e prijs) 
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RK Begraafplaats viert 125 jarig bestaan met boekje 
 

De Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Graaf Florisweg bestond in 

2016 honderdvijfentwintig jaar. Op vrijdag 11 november jl. werd 

daaraan – in de fraaie begraafplaatskapel van architect Dessing - een 

feestelijke bijeenkomst gewijd. Centraal daarin stond het uitbrengen 

van het boekje Begraven in Gouda, geschreven door Ton Sevenhoven, 

o.a. bekend als oud-eindredacteur van dit blad. De ondertitel is – de 

stijl van Ton is gelijk herkenbaar -  ‘Onderliggende verhalen’. 

In zijn intro gaf voorzitter Willem van Leeuwen aan dat het lastig is 

om bij een begraafplaats invulling te geven aan het begrip feest. 

Maar in het vastleggen van de geschiedenis kan iedereen zich wel 

vinden. Maar hoe doe je dat? Daar had het bestuur geen ervaring 

mee, maar – gelukkig – beheerder Theo Stoetman wist wel iemand. 

Dat was Ton Sevenhoven. Het bestuur had zich net gerealiseerd welk 

een belangrijk besluit er genomen was, of het concept van het 

boekje lag al op tafel. De voorzitter toonde zich zeer onder de indruk 

van het vermogen van de auteur om gegevens boven water te krijgen 

en die vervolgens zeer lezenswaardig vast te leggen. Toen Frank Arts 

van drukkerij Verzijl bereid bleek de meer technisch kanten te verzorgen, stond niets de uitgave 

meer in de weg. 

 

Ton Sevenhoven had zich ten doel gesteld de inhoudelijke toelichting te persen in een tijdsbestek 

van vijf minuten. Dat lukte! Hij heeft ervoor gekozen om te starten met een hoofdstuk over alle 

begraafplaatsen in Gouda. Daarna komt de RK Begraafplaats zelf in beeld: de beginperiode met 

bouwpastoor Malingré, de inrichting van de begraafplaats en de kapel. Daarna komen ‘de vrije 

figuren’, waarin de dodenakker tot leven komt door herinneringen en interviews. Alle 

begraafplaatsbeheerders en een misdienaar komen aan het woord. De oorlogstijd komt indringend 

aan de orde via ‘Een bijzondere geschiedenis’ opgetekend bij Hans van den Steenhoven. Ook de 

toenmalige relatie met het Jozefziekenhuis wordt duidelijk. 

 

Het eerste exemplaar van het boek 

was voor pastoor Dick van Klaveren. 

Daarna volgden exemplaren voor de 

mensen die een belangrijke bijdrage 

hadden geleverd. Pastoor Van 

Klaveren plaatste zijn erkentelijkheid 

voor de bijeenkomst en het boekje 

tegen de achtergrond van een wereld 

die seculariseert en individualiseert. 

Een wereld waarin de schepper niet 

meer vanzelfsprekend mee doet. Dan 

is het goed om een kapel te hebben en 

in stand te houden, waar iedereen 

weet wat hij of zij daar komt doen. Je 

brengt er je lieve doden. Het is een 

anker voor het omgaan met de dood. 

Hij eindigde met de wens dat deze 

plek behouden blijft voor een ieder 

die op zoek is naar troost.(GJJ) 

 

Begraven in Gouda is geschreven door 

Ton Sevenhoven en uitgegeven door 

drukkerij Verzijl te Gouda. Het is voor € 14,95 te koop bij de boek- en tijdschriftenhandel en op de 

begraafplaats zelf. Het boekje telt 96 pagina’s en heeft ISBN-nummer 978-90-825819-0-4.  
  

Auteur Ton Sevenhoven en pastoor Dick van Klaveren 
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Middeleeuws handschrift terug in Gouda 
 

Het is maar een klein boekje, maar streekarchivaris 

Sigfried Janzing (SAMH) is er blij mee. Het zogenaamde 

Catharinahandschrift uit het Goudse Margarethaklooster 

is na eeuwenlange omzwervingen op vrijdagmiddag 25 

november 2016 in (zijn) publieke handen gekomen. Het 

is geschonken door de heer Hildo van Es die het door 

private vererving in bezit had. De overdracht werd een 

feestelijke gelegenheid in een overvolle Steenlandzaal 

van de Chocoladefabriek, waar zeker de eerste rij een 

hoog geleerd gehalte had. 

Het boekje bevat het verhaal over het leven van 

Catharina, een van populairste heiligen uit de 

middeleeuwen, die zowel bij pest werd aangeroepen als 

bij hoofdpijn. Het is denkbaar dat het werd geschreven 

door de zusters van het Margarethaklooster in opdracht van het nabijgelegen Catharinaklooster. 

 

Voor de officiële overdracht riep Jan Willem Klein (SAMH) in herinnering waar ook al weer het 

Margarethaklooster stond (op de plek van het latere Weeshuis) en wat er bekend is van de werken 

van de zeven zusters die in 1454 op een verzamellijst stonden en wat er is bewaard van het 

boekenbezit nadat er in 1572 gruwelijk geplunderd was in het klooster. Het stond overigens niet op 

de lijst van 1454, omdat het een ‘penwerk’ in het Middelnederlands is, niet in het Latijn. 

Koen Goudriaan, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, noemde het Margarethaklooster ‘een 

voorbeeldig huis van gebed’, waarvan nu nog alleen een stuk toegangspoort en wat restanten in de 

Patersteeg te zien zijn. Hij schetste de ontwikkeling vanaf de stichting in 1386 door Machteld Cosijn 

onder invloed van de Nieuwe Devotie in de richting van een echte kloosterorde. Het waren de 

‘gymnasium-meisjes’ van die tijd, de koorzusters die het schrijven of tekenen van boeken tot hun  

corebusiness maakten.  

Ludo Jongen was de derde spreker, oud-hoogleraar Nederlandse letterkunde. Hij luisterde de 

bijeenkomst op met een betoog over heiligenlevens. Jongen heeft ze allemaal diepgaand 

bestudeerd en ziet zodanig parallellen dat hij een indeling heeft gemaakt: brave heiligen van goede 

komaf, heiligen die na een woest leven de 

ware weg zien, de heiligen die zich altijd 

in dienst van God hebben gesteld en 

martelaressen. Uitgerekend Catharina van 

Alexandrië blijkt niet goed in zo’n hokje 

te stoppen. 

 

Toen kwam de schenker aan het woord, 

ds. Hildo van Es, die het boekje had 

aangetroffen in de bibliotheek van zijn 

vader, in leven hoogleraar Neerlandistiek. 

Hij deed verslag van de reis die het 

boekwerkje waarschijnlijk heeft gemaakt, 

nadat het Margarethaklooster in 1572 was 

geplunderd. Een ding had hij zich van 

stond af aan gerealiseerd: “Dit boekje 

hoort niet bij mij.” Hij heeft het willen 

teruggeven aan de instantie, waar het bij 

een normale gang van zaken zou zijn  

terechtgekomen: de Librije van de stad 

Gouda. Dat is nu gebeurd. Alle 

aanwezigen kregen op deze Sint-

Catharinadag 2016 een speciale boeken-

legger aangeboden. De kans dat er een in het Catharinahandschrift wordt gelegd is klein. (GJJ) 
  

Hildo van Es en Sigfried Janzing 
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Boek over de graven van Blois 
 

Twee jaar geleden gaf Hennie Verhoef voor Die Goude een lezing 

over de graven van Blois. Inmiddels heeft hij zijn onderzoek afgerond 

en vastgelegd in een boek. Vorige maand is dat boek De graven van 

Blois, heren van Schoonhoven en Gouda, verschenen.  

De Franse edelmannen Jan en Guy van Blois nemen in de 

geschiedenis van Gouda een belangrijke plaats in. Hun grootvader, 

Jan van Beaumont, was verwant met de Graaf van Holland, die hem 

in 1308 flinke gebieden in Holland en Zeeland beleende, waaronder 

Gouda en Schoonhoven. Aanvankelijk was Schoonhoven belangrijker 

dan Gouda. Daar kwam een hof en kasteel. Maar de stad Gouda werd 

steeds belangrijker met zijn doorvaart en tol. Jan van Blois gaf na de 

stadsbrand van 1361 opdracht tot de bouw van het kasteel van 

Gouda. De periode waarin de graven van Blois hier hun hof gevestigd 

hebben, levert beide steden veel voorspoed op, economisch en sociaal. Dat is de hoofdconclusie die 

Hennie Verhoed trekt. 

Hennie Verhoef is meer dan dertig jaar bezig geweest met het bestuderen en transcriberen van de 

‘Bloise rekeningen’, de jaarrekeningen van het hof . De inkomsten en uitgaven geven een bijzonder 

beeld van het leven in en om het ‘Hof’. Wat werd er uitgegeven aan voedsel, drank, kleding en 

lonen? Hoe werden de wapens en de uitrusting van de soldaten bekostigd, wanneer de graven ten 

oorlog trokken? Welke reizen maakte Jan van Blois en door welke `Heren` uit de omgeving werd hij 

vergezeld? Het dagelijks leven in het middeleeuwse Gouda en Schoonhoven komt aan de orde, het 

leven op het kasteel en de oorlogen met Gelre. 

In de bijlage staat de oorspronkelijke tekst van de oorkonden van het hof van de graven van Blois; 

voor de ware liefhebber zonder meer de bonus van dit fraai geïllustreerde boekwerk. Knap dat onze 

collega’s in Schoonhoven zo’n boek voor zo’n prijs op de markt kunnen brengen. 

 

Hennie Verhoef is amateurhistoricus. Hij is actief binnen de Historische Vereniging Schoonhoven. In 

2009 kreeg hij de Jan van Beaumontpenning, de stadsprijs van Schoonhoven voor historisch werk en 

onderzoek. Eerder schreef hij het hoofdstuk ‘Heren van Schoonhoven in de 14e eeuw’ in het 

standaardwerk over Schoonhoven, uitgegeven ter gelegenheid van de opheffing van de gemeente 

per 1 januari 2015. 

Het boek is te koop bij de boekhandels in Gouda of te bestellen via 

www.historischeuitgavenschoonhoven.nl. Tot 15 januari geldt een introductieprijs van € 19,95. 

Daarna kost het boek € 24,95.  
 

Dertien Stolpersteine erbij in Gouda. 
 

Op zondag 12 februari a.s. komt kunstenaar Gunter Demnig weer naar Gouda om Stolpersteine te 

plaatsen. Het worden er deze keer dertien. Ze komen op vijf verschillende adressen te liggen; voor 

huizen waar in de oorlog Joden woonden, die zijn opgepakt en afgevoerd naar vernietigingskampen, 

of (in een enkel geval) op een andere wijze door de bezetter zijn omgebracht. Gunter begint om 

09:00 uur aan de Turfmarkt en bereikt volgens planning rond 10:40 uur de Elizabeth Wolffstraat. De 

volgorde is als volgt: 

 

Turfmarkt 79 voor Jakob Izak de Leeuw (38), Margaretha de Leeuw-Gompers (34), hun jonge 
dochter Anna Judik (10) en zoontje Abraham Izak (6). 

Hertzogstraat 3 voor Manfred Linder (44), Elsa Linder-Gottlieb (34) en hun zoontje Leopold (7). 

Krugerlaan 149 voor Anna Witt-Cohn (60) en haar zoon Ernst Witt (32).   

Fluwelensingel 
31 

voor Andries van Wijnbergen (58), die in oktober 1944 bij hoeve Nooitgedacht 
in Moordrecht is doodgeschoten. Lees hiervoor De schrik van Gouda, het boek 
over de SD’er Han Balvert, geschreven door Jan H. Kompagnie. 

E. Wolffstraat 
5 

voor Hertha Neumeyer-Hausdorff (54), haar dochter Valerie Käthe Neumeyer 
(28) en voor Max Katz (51). 

 
  

http://www.historischeuitgavenschoonhoven.nl/
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Het gezin De Leeuw-Gompers woonde op Turfmarkt 79.  

Margaretha Gompers kwam uit een echte Goudse familie. 

Het boek Joods Gouda II van Tom Verwaijen telt er bijna 

dertig. Het paar trouwde in 1929 in Gouda. Dochter Anna 

werd hier geboren in 1932, zoon Abraham in Amsterdam. 

(Zie foto hiernaast). In 1936 kwam het gezin weer in Gouda 

wonen, eerst bij Margaretha’s ouders Levie en Anna 

Gompers-van Kloeten in hun huis op de Lange Groenendaal 

en uiteindelijk op de Turfmarkt. In juni 1940 vertrokken ze 

weer naar Amsterdam, evenals haar ouders. Voor 

Margaretha’s zuster Lea en haar gezin liggen er drie Stolpersteine op de Lange Groenendaal, voor 

haar neef Salomon Benjamin en zijn gezin liggen vijf Stolpersteine op de Wijdstraat. Voor haar 

oudere broer Joseph en zijn gezin worden aanstaande februari vier Stolpersteine in Tilburg 

geplaatst. Op de Facebookpagina van Die Gouda plaatsten wij op 18 augustus 2016 een bericht over 

Joseph Gompers. 

 

Het gezin Linder-Gottlieb heeft van eind 1940 tot september 1942 aan de Hertzogstraat gewoond.  

Oud-stadsdichter Inez Meter kan zich de jonge Leopold (Poldi) Linder herinneren. Als piepjonge 

stagiaire werkte zij op de Prinses Beatrix-kleuterschool, een dependance van de Julianaschool in 

een benedenwoning op de Krugerlaan.  

 

De Stichting Gouds Metaheerhuis, met Soesja Citroen als boegbeeld, laat de Stolpersteine plaatsen. 

Op dit moment liggen er al 208 herdenkingssteentjes op 46 plekken in de stad. Dat worden er dus nu 

221. De stichting gaat vooralsnog uit van dat 385 Joden in aanmerking komen voor dit teken dat zij 

niet vergeten worden. Zie verder http://www.goudsmetaheerhuis.nl/stolpersteinegouda.html. 

 
Wie schrijft, die blijft behouden voor Gouda. 
 

Onder dit motto roepen de hoofdredacteuren van de Nieuwsbrief, Gert Jan Jansen, en van de 

Tidinge, Paul van Horssen, iedereen op om de pen, de pc of tablet te pakken en de geschiedenis van 

Gouda vast te leggen. 

In de Nieuwsbrief staan korte berichten en artikelen, zeg maar de nieuwskrant van Die Goude. Kort 

wil zeggen een omvang van rond de 400 woorden en 

voorzien van een of meer afbeeldingen. De inhoud 

moet altijd gaan over Goudse historische actualiteiten 

of over een aspect van de geschiedenis van Gouda of 

daarmee enige relatie hebben. Heeft u iets te melden 

wat nog niet in de Goudse Post, deGoude.nl of het AD 

Groene Hart stond, neemt u dan contact op met Gert 

Jan Jansen (gertjanjansen@xs4all.nl). 

 

Heeft u een wat diepere belangstelling voor de geschiedenis van Gouda of bent u er al wat meer 

ingedoken en heeft u bijvoorbeeld een nieuw archiefonderzoek gedaan, dan ligt er misschien wel 

een basis voor een artikel in de Tidinge. 

In dit blad verschijnen resultaten van nieuwe onderzoeken over de geschiedenis van Gouda. De 

redactie wil aantrekkelijk geschreven en historisch verantwoorde artikelen met veel afbeeldingen. 

Heeft u een vervolgcursus van 

Goudologie gedaan of bent u 

betrokken bij ‘Gouda op Schrift’ 

of bent u op andere wijze in de 

Goudse geschiedenis gedoken, 

aarzel dan niet contact op te 

nemen met Paul van Horssen 

(pvanhorssen@kpnmail.nl) over 

hoe en wat. 
  

http://www.goudsmetaheerhuis.nl/stolpersteinegouda.html
mailto:gertjanjansen@xs4all.nl)
mailto:pvanhorssen@kpnmail.nl
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Het Gouda van………………..Marco Slagboom 
 

Marco Slagboom had op de Facebook-

pagina van Die Goude al een behoorlijke 

naam opgebouwd als iemand die inzicht 

heeft in het huidige en het historische 

Gouda. Zo wist hij met ruimtelijke 

projecties onweerlegbaar aan te geven 

waar fotograaf Van Zaanen in 1904 ten 

tijde van de reconstructie van de Gouwe 

zijn foto’s heeft gemaakt. Daarna kwam 

hij – letterlijk – met harmonie Caecilia in 

beeld bij de onthulling van het 

herdenkingsbord aan het Vluchtoord 

Gouda 1914-1918. Ook schreef hij in 

Nieuwsbrief 84 het artikel ‘Emiel de 

Bruyne, onze Belgische dirigent’. Alle 

aanleiding om hem te bevragen over de 

relatie met de stad Gouda. 

 

In zijn onderhoudsarme woning aan de 

Middenmolenlaan ‘bekent’ Marco 

allereerst dat hij niet in Gouda geboren 

is, maar in Leidschendam. In Gouda 

wonen meer mensen die Slagboom heten, maar dat is geen familie. Zijn voorouders van 

moederszijde kwamen overigens wel uit Gouda: van Vliet. Opa was veehandelaar. Toen Marco (in 

1976) twee jaar was, verhuisde het ouderlijk gezin naar de Waterruit in Bloemendaal. Daar zat hij 

op de Plaswijckschool; van daaruit ging hij wekelijks voor pianoles naar de Muziekschool aan de 

Westhaven. In de binnenstad kwam hij ook op zaterdag, met vader en moeder naar de Markt. Toen 

is zijn liefde voor Gouda begonnen, al werd die nog vele jaren op de proef gesteld. Zijn ouders 

trokken naar Frankrijk toen hij een jaar of tien was. Ze verhuisden weliswaar een paar jaar later 

terug naar Nederland, maar dat was naar Gouderak. Hij zat toen wel in Gouda op school, eerst op 

de Calvijn-mavo aan de Winterdijk, later ging hij MTS bouwkunde doen op het Crabeth College aan 

de Groen van Prinsterersingel, het huidige ID-college. Ook ging het gezin Slagboom in Gouda naar de 

kerk: de Vrije Evangelische Gemeente aan de Turfmarkt. Pas op zijn negentiende werd Marco weer 

inwoner van onze stad, toen de huizen in de componistenbuurt werden opgeleverd.  

 

“Mijn belangstelling voor oud-Gouda stoelt op 

twee pijlers: de muziek en de bouwkunde. In 

Gouderak waren mijn muzikale talenten op de 

piano ontdekt en kon ik van de dirigent van de 

harmonie hoorn-les krijgen. In Gouda sloot ik 

me meteen aan bij Stedelijke Harmonie 

Caecilia. Ik ging terug naar de muziekschool, 

waar ik de Hafabra-diploma’s A en B voor 

hoorn haalde. Bij Caecilia ging ik ook in de 

organisatie meedraaien. Bij voorzitter Lex 

Rietbroek begon ik in het archief te neuzen. 

Later ben ik zelf acht jaar voorzitter geweest. 

Via dat archief kreeg de geschiedenis me 

langzamerhand in de greep, met als eerste 

hoogtepunt de viering van het 100-jarig 

bestaan in 2008. Tegenwoordig zit alle vrije 

tijd in het samenstellen van een herdenkingsboek over Caecilia. Via bronnenonderzoek en 

interviews is het basismateriaal verzameld. Nu gaat het om het ordenen, chronologisch of 

thematisch, en om het vinden van een uitgever of drukker. Het streven is om het boek in september 

nagenoeg klaar te hebben. 

Harmonie Caecilia bij de Avondvierdaagse 1996 
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Ook de studie bouwkunde en het 
werk dat ik doe dragen bij aan 
mijn belangstelling voor 
gebouwen, geschraagd door een 
bovengemiddeld gevoel voor 
ruimte en richting. Ik heb in de 
auto geen navigatieapparatuur 
nodig. Voor de heenweg kijk ik 
even naar de route; als ik 
eenmaal ergens geweest ben, rij 
ik zonder nadenken naar huis 
(afkloppen, haha). Ik werk als 
bouwkundige bij Venster 
Architekten BV, sinds 2012 
gevestigd aan de Hanzeweg. Aan 
de opzet van het 
appartementencomplex De 
Jonker aan de Turfsingel heb ik 
veel kunnen bijdragen. Ik vind dat nog steeds een mooi stuk stadsvernieuwing. Natuurlijk hecht ik 
belang aan het behoud van onze Goudse monumenten, maar soms is nieuwbouw absoluut 
verantwoord. De binnenstad wordt over het algemeen als authentiek beschouwd, maar als je 
bijvoorbeeld de laatste 150 jaar neemt, is er heel wat verbouwd. Het was heel normaal dat een 
gevel verbouwd werd naar de heersende mode. Er zijn in de jaren ‘80 echter ook complete 
bouwblokken neergezet die het aanblik voor tientallen jaren verpesten. Dit was wel een gevolg van 
het laten verpauperen van grote delen van de stad! Maar je hoort mij niet over de Turfmarktkerk. 
Die heeft z’n functie verloren en is volgens zeggen technisch einde oefening, bovendien is het geen 
beeldbepalend pand. 

 

Als je vraagt aan welke Goudse panden ik bijzonder gehecht ben, moet ik even nadenken. Erg 

belangrijk voor mij is natuurlijk het repetitielokaal van Caecilia: Muziekpand50 aan de 

Bodegraafsestraatweg. We zijn zo blij dat we het hebben kunnen kopen van de gemeente. Je kunt 

het bijvoorbeeld als historische vereniging ook huren. Vijftig mensen kun je prima kwijt voor een 

vergadering. Maar ik wil ook Concordia noemen, waar Caecilia vaak gespeeld heeft. Andere panden 

heb ik al vermeld, zoals de voormalige synagoge of gebouw De Jonker. Weet je wat het is? Als lid 

van een harmonie vind ik de compositie belangrijker dan de individuele partijen.” (GJJ). 
 

Gouda in de regio  
(uit de bladen van andere historische verenigingen) 
 

Moordrecht: opgepakt in Gouda 
In het blad Moerdregt (23e jaargang nr.4) staat een interview met 

Moordrechtenaar Leen van Gent. Hij zat vanaf 1942 op de 

ambachtsschool in Gouda. Aan de Breevaart woonde een oom van 

hem en daar ging hij graag eten. Begin december 1944 (hij was nog 

geen 18 jaar) was hij op de fiets op weg naar zijn oom, toen hij aan 

de Graaf Florisweg werd aangehouden door de Duitsers. Omdat hij 

geen persoonsbewijs bij zich had en flink van postuur was, werd hij 

opgesloten in ‘het Paviljoen’, het Josefziekenhuis. Zijn fiets moest 

buiten blijven. Omdat hij wist dat je als 18-jarige tewerkgesteld werd 

in Duitsland, had hij een valse naam opgegeven en een andere 

woonplaats. Het ziekenhuis was vlak daarvoor (26 november) 

gebombardeerd; de zijvleugel aan de oostzijde lag half in puin. De 

zijdeuren naar die vleugel waren afsloten met ijzerdraad om de 

deurbeugels heen. Hij was niet enige die was opgepakt. Nadat een 

officier met behulp van de namenlijst had gecontroleerd of iedereen 

‘present’ was, wist Leen van Gent dat ijzerdraad eraf te friemelen 
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Hij ging de gebombardeerde vleugel in. Via een balkon lukte te hem beneden te komen en op een 

moment dat er geen schildwachten liepen over bevroren sloten en weilanden bij zijn oom te komen. 

Zijn fiets was hij echter kwijt. Verstopt onder allerlei rommel reed zijn oom hem op de bakfiets tot 

aan de Gouderaksedijk. Lopend en via het pontje kwam hij weer in Moordrecht.  

Leen van Gent werkte het grootste deel van zijn leven in Gouda bij machinefabriek Broere aan de 

Schielands Hoge Zeedijk. Hij klom daar op tot chef-monteur, bedrijfsleider en uiteindelijk tot 

mededirecteur, aldus auteur Joop Waasdorp. 

 

Woerden: het derde bataljon Schutterij in Gouda 
W.R.C. Alkemade schrijft in Heemtijdinghen (52e jaargang nr. 3) een artikel over de Belgische 

Opstand van 1830-1831 en de gevolgen daarvan voor garnizoensstad Woerden. Net als in andere 

steden werden in Woerden vrijwilligers geworven voor het Nederlandse leger. De hoofdplaats van 

het bataljon was Gouda. Daar lag het 3e bataljon van de Zuid-Hollandse schutterij, dat werd geleid 

door majoor Van Kinschot. Twee compagnieën daarvan werden eind 1830 ingekwartierd in de 

Woerdense kazerne. 

 

Boskoop: de Goudse Rijweg 
In Paktijd (20e jaargang nr. 78) staat een uitgebreid artikel van 

Henk Stellaart over ‘Een Goudse weg langs Boskoops grondgebied’. 

In Nieuwsbrief 76 van Die Goude schreven wij reeds over de Goudse 

Rijweg en het Goudse Rijpad, gelegen in Boskoop, respectievelijk 

Alphen aan den Rijn. Stellaart ziet de eerste aanduiding op een 

kaart uit 1615, waar ‘Het Wage Pat vander Gou’ wordt vermeld. Hij 

noemt de Goudse investeringen in een weg buiten Gouda een 

uitvloeisel van stedelijke vervoerspolitiek: niet alleen over water, 

maar ook over land verbinding met de andere belangrijke steden 

van Holland. Er waren ook inkomsten in de vorm van 

tolpachtgelden. Voor het recht om tol te heffen moest vanaf 1864 

periodiek koninklijke goedkeuring worden gevraagd. De aanplant 

van wilgen, iepen en populieren zorgde ook voor opbrengsten en 

voor een geliefde wandel- en fietsroute. Het artikel verhaalt van de 

ruzies over tolheffing tussen de stad Gouda en bepaalde 

tolpachters. In 1907 resp. 1915 werden er heuse tolhuizen gebouwd, 

voorzien van tolhekken, resp. bij de Bulksche Brug in Boskoop en – 

helemaal aan het eind - bij de Steekterweg. De staat van onderhoud blijkt een regelmatig 

terugkerend discussiepunt, evenals de ‘beruchte bocht’ bij de woning van Th. van der Tol, waar in 

1931 een Boskoopse bloemenhandelaar verongelukte en in 1933 een vertegenwoordiger in textiel. 

Zelfs ANWB-KNAC riep de gemeente Gouda op om iets aan de situatie te doen, maar de gemeente 

vond alles te duur. Zelfs een likje witte verf op de bomen kon er niet vanaf. Dat werd uiteindelijk 

toch gedaan door de Boskoopse Reddingsbrigade. In 1944 werd de tol opgeheven. Dit was nog maar 

deel I van het artikel. In het volgende nummer krijgt Gouda er waarschijnlijk weer van langs. (GJJ) 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers Die Goude 
 

Op zaterdagmiddag 7 januari jl. organiseerde het bestuur de 

traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers die binnen 

Die Goude actief zijn. Voorzitter Gerard van Ham dankte alle 

werkgroepen voor hun inzet en riep op om er een mooi lustrumjaar 

(85!) van te maken. Hans Suijs gaf een beeld van de voornemens van 

het Gouds Watergilde. Sjouk Engels reikte het derde exemplaar van 

het zgn. Blauwe Boekje uit aan voorzitter Gerard van Ham. Hierin 

worden de pijlers van het Watergilde uitgewerkt om van Gouda een 

bruisende waterstad te maken. Het Watergilde spreekt van de drie 

W’s: waarom, waar en water. 
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Inhoudsopgave 
 

 

Verantwoording illustraties 
Collectie Ten Bergen-van Vliet: blz. 1(b) GoudApot: blz. 5(o) 

Collectie Van Liempt: blz. 1(o) Gert Jan Jansen: blz. 8(b), 9, 10(b), 12(b), 13, 

14, 17(b), 18 en 19(b) 

Nico J. Boerboom: blz. 2, 3(b), 7(o), 8(o), 

10(o), 19 (o) 

deGouda.nl: blz. 12(o) 

Werkgroep Geschiedenisprijs: blz. 3(o) Historische Uitgaven Schoonhoven: blz. 15 

VVV Thorn: blz. 4(o) Gouda Metaheerhuis: blz. 16(b) 

Gouds Watergilde: blz. 5(b), 6, 7(b) Collectie Slagboom: blz. 17(o) 

  

b = boven; o = onder  

 

 
Colofon 
De Nieuwsbrief van Die Goude komt 7 x per jaar uit.  

 

Redactie: Gert Jan Jansen (hoofdredacteur), Nico Boerboom 

(fotoredacteur) en Kenny Louwen (eindredacteur). 
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Druk papieren versie: SWA 
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