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---------------------------------------------------------------------------- 

 

Lezing maandag 6 maart door Willemijn Wilms Floet 
Het hofje: al zes eeuwen actueel 
 

Al aan het eind van de 14e eeuw 

werd in Nederland het eerste 

hofje gebouwd. Het was het 

begin van een bouwkundige 

traditie die zijn hoogtepunt had 

in de Gouden Eeuw. Willemijn 

Wilms Floet heeft de ‘Hofjes van 

Liefdadigheid’ in zeven 

Hollandse steden in kaart 

gebracht, waaronder Gouda. Ze 

werden gewoonlijk met 

particulier geld gebouwd als 

sociale voorziening voor arme 

bejaarden. Tot de dag van 

vandaag zijn ze populair als 

stille, groene oases midden in de 

stad. Bezoekers voelen een 

lichte aarzeling als ze een hofje 

betreden. Hoor ik hier wel? Ze 

zijn geliefd en duurzaam. Willemijn Wilms Floet heeft het fenomeen in architectonische zin 

ontrafeld en toont aan dat hofjes meer zijn dan alleen oases van rust in drukke binnensteden. Ze 

onderscheidt ruwweg twee soorten: onzichtbare, verborgen hofjes, en hofjes die juist enorm 

opvallen door hun monumentale uitstraling. Wat alle hofjes bindt is het 

gevoel van beschutting dat de bewoners wordt geboden. De 

hofjesbewoners nemen genoegen met vaak heel kleine woninkjes, maar ze 

krijgen daar veel extra’s bij.  

 

Willemijn Wilms Floet (*1962) is een Delftse architect die zich met name 

richt op het analyseren van bouwwerken ten behoeve van nieuw 

architectonisch ontwerp. Willemijn is als assistant professor verbonden 

aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, bij de leerstoel Methode en 

Analyse van de vakgroep Architectuur. Ze heeft meegewerkt aan 

verschillende boeken over architectuur en woonomgeving. Zij 

promoveerde eind 2014 op ‘Het hofje, 1400-2000’. Daarna kwam haar 

boek Het hofje Bouwsteen van de Hollandse stad 1400-2000 uit. 

 

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

De hoftuin van het Willem Vroesenhuis 
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Verenigingsnieuws 
 
 
Van de redactie van de Nieuwsbrief 

De redactie is uitgebreid met Maria ten Tusscher. Maria is Neerlandicus. Aan 
het eind van het schooljaar gaat ze met pensioen als lerares Nederlands aan 
het Coornhert-gymnasium. Dat betekent nog een drukke periode, dus haar 
bijdrage zal voorlopig beperkt zijn. De redactie is echter erg blij dat ze mee 
gaat doen. In een volgend nummer zal Maria zich verder voorstellen. 
In de vorige Nieuwsbrief stond een oproep om (ook voor Tidinge) artikelen in 
te sturen over cultuurhistorische Goudse thema’s die (nog) niet behandeld 
zijn in de lokale of regionale pers. Dat heeft voor de Nieuwsbrief geleid tot 
een plezierig aantal inzendingen. Enkele bijdragen moeten verschuiven naar 

het volgende nummer. Gaat u hier vooral mee door! Gert Jan Jansen, hoofredacteur. 

 
De nieuwe Tidinge 
Tegelijk met deze Nieuwsbrief komt Tidinge van Die Goude uit, 

jaargang 35 nummer 1. Hierin staan de volgende artikelen:  

 Een grillige carrière in woelige tijden: de loopbaan van 

Jacobus Blauw (1759-1829), door Tanja Wassenberg; 

 Een goede weg prijst de bouwer; geschiedenis van de 

asfaltcentrale Koudasfalt te Gouda, 1930-1950, door Eveline 

van der Hulst; 

 De grote geschiedenis van Klein Amerika, door Erik Kooistra; 

 De trieste levensavond van een briljant organist, Joachim 

Hess (1732-1819), door Henny van Dolder-de Wit; 

 In de rubriek ‘Goudana’: Kijkkast- of opticaprenten van 

Gouda, door Paul H.A.M. Abels; 

 Het ‘Gouwe Verhaal’: Han Bik, door Gert Jan Jansen. 

 

 

Inbreng op Radio Gouwestad 
Met Jan Roelevink van Radio Gouwestad is afgesproken dat Die Goude 

regelmatig historische onderwerpen en bijpassende woordvoerders zal 

aandragen voor een interview op ons lokale radiostation. De interviews 

worden gehouden in het zaterdagse programma Het weekend in. Erik 

Kooistra heeft de primeur. Op zaterdag 18 februari wordt hij 

‘ondervraagd’ over de geschiedenis van Klein Amerika, waarover hij net 

een artikel in Tidinge heeft geschreven.  

 

 

Historische rubriek Oud Gouda 
De historische rubriek ‘Oud Gouda’ die maandelijks in huis-aan-huisblad 

deGouda.nl verschijnt, was in januari gewijd aan ‘Bedrijvigheid langs de 

Gouwe’. Daarbij werd met name ingegaan op Gouda’s Roem en Gouda’s 

Glorie. De aflevering van februari zal gaan over het Schoonhovense 

spoortje. 

De projectgroep die de afleveringen tot op heden heeft voorbereid, wordt 

omgezet in een redactie. De bestuursleden Bart Pors en Gert Jan Jansen 

treden terug. Hun plaats wordt ingenomen door Thea van Wordragen, 

Petra Luijkx en Clemens Imholz. Nico Boerboom blijft fotoredacteur en 

Paul van Horssen zorgt voor de verbinding met het bestuur van Die Goude. 
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Excursie naar Thorn op 1 april 
Voor de excursie van zaterdag 1 april a.s. naar het Land van Thorn 

zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt u zich aanmelden bij 

Historizon Reizen via telefoonnummer 088 – 6360200 of via 

mailadres info@historizon.nl. Het programma van de dag staat in 

Nieuwsbrief nr. 86 en op onze website www.diegoude.nl.  

De excursiecommissie: Wilma Dubbink en Jan Verkerk 

 

Activiteiten van het Gouds Watergilde 
Op maandagavond 24 april a.s. organiseert het Gouds Watergilde een (extra) lezing in 

sociëteit Concordia. Het thema is bodemdaling in relatie met klimaatverandering. Het 

programma komt in de volgende Nieuwsbrief te staan. 

Het Gouds Watergilde heeft ook een datum bepaald voor de 11e Waterconferentie. 

Deze zal plaatsvinden op donderdag 23 november 2017. 

 

Zesde studieproject van Watergilde en INHolland afgerond 
Op 27 januari hebben vier groepen studenten in de raadszaal van de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk de eindpresentaties gegeven van de 6e studieopdracht die Hogeschool INHolland en het 

Gouds Watergilde samen hebben geformuleerd. Wat is een duurzame inrichting voor de polders 

Middelburg, Tempel en Reeuwijk, rekening houdend met de betrokken actoren, met 

gebiedskenmerken, trends en ontwikkelingen en met problemen als bodemdaling en zoute kwel? 

 

De eerste groep studenten koos voor twee scenario's: ‘back to the future’ en ‘het moeras van het 

Groene Hart’. Het doel is om een energieneutrale regio te creëren, waar afval niet bestaat en die 

zichzelf kan voorzien van voedsel. In het moerasscenario gaat het agrarisch gebied geleidelijk over 

op veenweidegebieden, daarna volgt veenmoeras en dan moerasbos met grote biodiversiteit. 

Groep 2 presenteerde drie scenario's: natuurlijk boeren, de recreatieve boer en een duurzame 

polder. Natuurlijk boeren richt zich op nieuwe natuur en op een natuurlijke manier van agrarisch 

boeren met zilte landbouw, met natuurlijke oevers en een stiltegebied voor vogels. De recreatieve 

boer wordt een soort leider van de recreatie. Een duurzame polder kenmerkt zich als een Biobased 

Economy. Hierbij hoort houtproductie, algenteelt (voor natuurlijke olieproductie) en groene stroom 

door Power Planes.  

In de natuurvisie van groep 3 wordt ingezet op ecologisch boeren en een duurzame boerderij. De 

ecologische verbindingszones hebben een kernzone als habitat en broedplek voor weidevogels en 

gebieden voor de rugstreeppad. In de recreatievisie wordt een aantrekkelijk gebied geschetst met 

toeristische poorten voor 

nieuwe fietspaden, 

laarzenpaden, een zilte 

proeftuin waarin met zilte 

gewassen wordt 

geëxperimenteerd en een 

recreatiepark aan een plas. 

Groep 4 legde een 

ecologische en een 

recreatieve visie voor. In het 

eerste scenario ligt de focus 

op het vergroten van de 

ecologische waarde door een 

natuurplas, een veenmoeras 

en groenbeheer. De natuur 

krijgt de ruimte door het 

verplaatsen van functies. 

Het gebied wordt door 

middel van recreatie een 

‘zero cost’ project. (Sjouk 

Engels) 

mailto:info@historizon.nl
http://www.diegoude.nl/
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Blauwe Boekje Watergilde gepresenteerd aan gemeenteraad 
 

Woensdagavond 1 
februari jl. heeft Sjouk 
Engels namens het Gouds 
Watergilde gesproken op 
het zgn. Open Podium 
van de gemeenteraad van 
Gouda. Zij heeft de 
ambities van het Blauwe 
Boekje samengevat en 
het boekje zelf 
aangeboden aan 
burgemeester Milo 
Schoenmaker.  
Allereerst stelde Sjouk 
het Gouds Watergilde als 
werkgroep van de 
Historische Vereniging 
Die Goude voor aan de 
gemeenteraad. Zij lichtte 
toe hoe Gouda met zijn 

historische binnenstad na de Watersnoodramp met de rug naar het water is gaan staan. Als de stad 
zich herpositioneert als bruisende waterstad, kan Gouda de toekomst weer optimistisch tegemoet 
zien! In het boekje worden de drie W’s als de pijlers van het Watergilde beschreven: 
1. Waarom 
Steden die hun historie, cultuur, water en stadsschoon centraal stellen, zijn favoriet om te wonen, 
te werken, te bezoeken en in te recreëren. De beleving van het water moet versterkt worden, zodat 
Gouda weer een geliefde ‘aanlegplaats’ wordt. Het Watergilde 
doet vijf voorstellen om van Gouda weer een bruisende 
waterstad te maken. 
2. Waar 
De Goudse binnenstad heeft een unieke ligging aan de 
Hollandsche IJssel. Deze ligging is karakteristiek voor het 
stadsbeeld. Om optimaal gebruik te maken van die ligging doet 
het Watergilde ook vijf voorstellen.  
3. Water 
Voor waterstad Gouda is het van groot belang dat schepen door 
de binnenstad kunnen varen. Het water gaat dan weer leven. De 
sluizen spelen een cruciale rol bij het mogelijk maken van die 
‘historische’ doorvaart. De donkere Sluis is een kroonjuweel van 
de Hollandsche waterbouwtechniek. Iets om trots op te zijn; een 
plaats op de werelderfgoedlijst van de Unesco waardig. Het 
Watergilde doet zes voorstellen waarmee Gouda weer een 
doorvaarbare en bruisende waterstad kan worden.  
 
Tot slot gaf Sjouk Engels aan te hopen dat de ambities van het Watergilde terug te vinden zullen 
zijn in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Namens de raad heeft Harry van den Haak dank 
gezegd. Hij riep zijn collega’s op de adviezen van het Watergilde ter harte te nemen wanneer zij 
hun verkiezingsprogramma gaan opstellen. 

 
Nieuwe afleveringen van Het leven in Gouda.  
De serie Het leven in Gouda, waaraan ook Die Goude meewerkt, is weer twee 
afleveringen verder. In december kwam het nummer ‘De Goudse 
warenmarkt………… van botermarkt tot kaasmarkt’ uit (nr. 17) en in januari 
nummer 18 getiteld ‘Gouda en haar nieuwkomers’. 
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De periode 1945-1950 (lezing door Ad van Liempt) 
 

Ad van Liempt is als het ware 

weggelopen uit het Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid. 

Signalen van verwondering gingen dan 

ook op 30 januari jl. door de volle 

zaal van sociëteit Concordia, toen 

Marian Heeringa namens de 

Lezingencommissie aankondigde dat 

het een lezing zonder beamer en 

scherm zou worden. “We hebben veel 

te behandelen en plaatjes leiden 

maar af”, zo begon de bekende 

televisiemaker zijn verhaal over de 

periode vlak na de bevrijding van 

Nederland in 1945. Voor veel 

aanwezigen was dat een tijd die zij 

niet als volwassene hebben 

meegemaakt, maar waar ze wel veel 

over gehoord hebben. Door het 

onderzoek dat Van Liempt heeft 

gedaan, kreeg dat beeld een ander 

perspectief.  

 

Toen Van Liempt aan het project “Na de bevrijding” begon, verwachtte hij een positief gestemde 

productie te kunnen maken. Hij moet echter concluderen dat het een tamelijk sombere periode 

voor ons land was. De bevrijdingsfeesten waren natuurlijk een ontlading, die maandenlang duurde. 

Ze zijn op een ongekende manier vastgelegd, want iedereen had zijn laatste filmrolletje bewaard. 

Al snel kwam de ontnuchtering, omdat verwachtingen vooralsnog illusies bleken. De 

voedselproductie kwam traag op gang, waardoor de vervloekte distributie nog tot 1949 bleef. De 

woningnood (een gekrompen woningvoorraad bij een groeiende bevolking) kon door gebrek aan 

materiaal nauwelijks worden aangepakt. Daar kwam – voor Nederland – een bijzondere factor bij. 

Ons land ging al snel met 200.000 man naar Indonesië om oorlog te voeren. Zo zag de hele wereld 

het, maar zelf spraken we – ‘framing’, bedacht door Van Kleffens – consequent over politionele 

acties. Van Liempt betitelde het als een verwerkingsproces na het verlies van onze positie als 

wereldrijk; verkramping en paniek in de politiek, door een ruime meerderheid van de bevolking 

gesteund. 

 

Op deze aspecten ging Ad van Liempt nader in. Centraal element op de ontelbare foto’s van de 

bevrijdingsfeesten waren de Canadezen. Honderdduizend jonge, goed uitziende mannen met 

chocola, sigaretten en nylons. Militair gezien waren ze al snel niet meer nodig, maar omdat hun 

terugkeer niet geregeld was, konden zij ook andere vaardigheden tonen. De bijzondere rechtspraak 

kwam aan de orde. Ondanks de negatieve klank is Van Liempt diep onder de indruk van de kwaliteit 

van onze rechtspleging, die tot 65.000 gedegen beslissingen leidde, tegenover 8000 veroordelingen 

in heel Duitsland. De politiek kwam in beeld, gebaseerd op een onverwacht sterke terugkeer van de 

verzuiling. Twee lichtpuntjes waren er te melden. Het idee om het gigantische tekort aan vet op te 

heffen door – na eeuwen - weer op walvissen te gaan jagen; 750 stuks bij de eerste raid. Daarnaast 

het succes van atlete Fanny Blankers-Koen op de sprintafstanden op de Olympische Spelen van 

Londen. Het volk was opgetogen. 

 

Na de pauze ging het over het ‘buitengewoon ingewikkelde conflict’ met Nederlands-Indië dat 

Indonesië ging worden. Voor Nederland was het probleem te zwaar. Angst voor een faillissement en 

tragische misverstanden zaten erachter. De opstelling van het kabinet had ons bijna de Amerikaanse 

Marshallhulp gekost. Het verhaal dat destijds op school werd verteld en in de kranten stond, is 

inmiddels drastisch herzien, omdat allerlei primaire bronnen openbaar zijn geworden. Er was sprake 

van geheime onderhandelingen en politieke zetten, waar we zelfs in deze tijd nog van zouden 
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opkijken. Voor wie de onthullingen niet op de voet had gevolgd, was het helemaal een leerzame 

avond. Knap om - zonder plaatjes of film - een zaal over een dergelijk onderwerp geboeid te 

houden, zo viel na afloop te beluisteren. (GJJ) 

 

Het Goudse Gidsen Gilde zoekt nieuwe gidsen 
Vanwege het vertrek van enkele gidsen is het bestuur van het gidsengilde op zoek naar een paar 

nieuwe stadsgidsen. Het Goudse Gidsen Gilde (GGG) is vijf jaar geleden als zelfstandige organisatie 

ontstaan en leidt met een team van twintig stadsgidsen jaarlijks duizenden toeristengroepen en 

andere gasten door de Goudse binnenstad. 

 

Het bestuur zou graag zien dat aspirant-gidsen: 

 De cursus Goudologie met goed gevolg hebben 

doorlopen 

 Bereid zijn om onder alle omstandigheden 

wandelingen te verzorgen 

 Minstens twee vreemde talen spreken, waaronder in 

ieder geval Duits 

 Ook door de week beschikbaar zijn 

 Bereid zijn kleinere klussen binnen het GGG op zich 

te nemen 

 In een later stadium bestuurlijk werk op zich willen 

nemen 

 

Denk u dat het echt iets voor u is? Neem dan snel contact op met de voorzitter van de 

selectiecommissie van het GGG: Christiaan van der Spek, c.vanderspek@hotmail.com. 

Misschien bent u straks onze nieuwe collega! 

 

Evalien de Haan-Zijlstra, voorzitter Goudse Gidsen Gilde. 

 

Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Gouda is op zoek naar 

- een penningmeester 

- een bestuurslid sponsoring/fondsenwerving 

Reacties graag naar info@monumentenstad.nl. U kunt daar ook vragen naar de omschrijving van de 

taken en van de vereisten om ze te kunnen vervullen. 

 

Marije Strating, voorzitter Open Monumentendag Gouda 

 

 

Bovenstaande illustratie is een product van huisvlijt  

van onze fotoredacteur Nico J. Boerboom 

mailto:c.vanderspek@hotmail.com
mailto:info@monumentenstad.nl
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Opgraving achter de Sint-Janskerk 
 
Op maandag 30 
januari was er 
gelegenheid om een 
kijkje te nemen bij de 
archeologische 
opgraving Achter de 
Kerk ter hoogte van de 
Koster Gijzensteeg. 
Het straatwerk 
rondom de Sint-
Janskerk is deels 
verzakt en moet 
daarom op de schop, 
waarbij meteen kabels 
en leidingen worden 
vervangen. Tijdens de 
werkzaamheden zijn 
veel menselijke resten 
gevonden. Dat was 
ook wel te 
verwachten, want naar schatting zijn er rond de kerk in de loop der tijd, van ongeveer 1350 tot 
1821, zo’n honderdduizend mensen begraven. Het ging gemiddeld om zo’n tweehonderd mensen per 
jaar. Een uitschieter was het jaar 1573, waarin meer dan vijftienhonderd mensen rond de kerk 
werden begraven, onder wie 855 kinderen. Het betrof voornamelijk arme Gouwenaren, want de 
rijken werden meestal in de kerk begraven. De werkzaamheden vinden plaats op delen van het 
voormalige kerkhof en daarom worden er veel beenderen en schedels gevonden. Sommige liggen op 
een diepte van slechts dertig centimeter, andere op ongeveer zestig centimeter. Stadsarcheoloog 
Maarten Groenendijk beantwoordde op deze dag vragen van belangstellenden en hij liet ook de 
nodige schedels zien, die onder een dekzeiltje lagen. Twee schedels vielen daarbij bijzonder op, 
omdat ze allebei kenmerken vertoonden van hersentumoren. Op de ene schedel was een grote 
verdikking van het bot te zien ten gevolge van een tumor die van binnenuit op de schedelpan had 
geduwd. De archeoloog vermoedde niet dat de tumor de doodsoorzaak was: “De man of vrouw had 
hoogstens last bij het kammen van het haar.” Een andere overledene trof het veel minder. Een 
vrouwenschedel vertoonde grote gaten, van de bovenkant van de schedel tot in de oogkassen. 
Volgens een collega-archeoloog duidelijk het gevolg van allerlei tumoren die op het bot drukten en 
het op die plekken heeft doen afsterven, waarna het bot, terwijl zij nog leefde, is vergaan (en er 
dus niet is uit gevallen, benadrukte zij). De vrouw moet tussen de 35 en 45 jaar geweest zijn en 
heftige (hoofd)pijnen hebben gehad. Het is zeer aannemelijk dat zij is overleden ten gevolge van 
deze ongelukkige kwalen. 
Wie op deze dag kwam kijken, kon ook een gaaf kinderskelet zien in de restanten van een 
grafkistje. Het was pas geleden ontdekt en nog 
onverstoord, d.i. niet beschadigd door 
werkzaamheden in vroegere eeuwen. Het kind 
moet zes of zeven jaar geweest zijn. Verder zijn 
er (delen van) kinderskeletten gevonden van 
kindjes van ongeveer anderhalf en vier jaar oud. 
Door opgegraven beenderen en schedels en zelfs 
intacte (kinder)skeletten – in deze gevallen zeer 
waarschijnlijk uit de 17e eeuw – maak je 
letterlijk kennis met onze voorvaderen, maar 
tegelijk bedenk je je dat dit honderden jaren 
geleden mensen van vlees en bloed waren, van 
wie familie, vrienden en kennissen ooit op 
verdrietige wijze bij de kerk afscheid hebben 
moeten nemen. (Kenny Louwen) 
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Het Gouda van……………….Erik Kooistra 
 
De naam Erik Kooistra bent u vast al eens tegengekomen. Hij publiceert in Tidinge, draagt bij aan 
de Nieuwsbrief, de rubriek ‘Oud Gouda’ en de serie Het leven in Gouda. Erik doet ook actief mee 
aan discussies op onze Facebookpagina over plekken en panden in de stad. Maar zeker moet zijn 
werk voor de cursussen Goudologie van het HPG genoemd worden. Het meest zichtbaar is zijn 
inbreng bij de cursus over de Tweede Wereldoorlog.  
Erik is niet alleen een enthousiast Gouda-vorser; hij is ook een sympathiek snelle beslisser. Tijdens 
de lezing van Ad van Liempt (zie elders in dit nummer) vroeg ik of hij wilde meewerken aan deze 
rubriek. De volgende avond zitten wij bij elkaar in de woning aan de Lage Gouwe waar hij sinds 
2008 met zijn vrouw Gerine Vianen woont. Hij gaat vertellen over zijn passies: de oorlog, Gouda en 
geografie. 
 
Kooistra is toch een Friese naam?  
“Ja, dat klopt. Overgrootvader Kooistra is vanuit 
Friesland als aanlegger van spoorrails uiteindelijk in 
deze regio terechtgekomen. Maar ik ben een geboren 
Gouwenaar! Het was in 1969 in het 
Bleulandziekenhuis. Mijn ouders woonden nog op een 
flatje aan de Bernadottelaan, maar verhuisden al snel 
naar de nieuwe wijk Bloemendaal. Ruim twintig jaar 
heb ik aan de Sparreweg gewoond. Ik zat eerst op 
openbare basisschool De Klimop aan de 
Bloemendaalseweg. Toen later De Dubbeldekker 
gereedkwam, ging ik daar heen. Die school stond 
onder de inspirerende leiding van meneer Visman 
maar ik heb ook les gehad van Jan de Wild.” 
Zitten daar panden bij waar je bijzonder aan gehecht bent?  
“Nou, nee, dat kan ik niet zeggen. Het eerste gebouw dat echt iets voor me ging betekenen, was de 
LTS aan de Graaf Florisweg. Tegenwoordig heeft iedereen het over de ambachtsschool, maar toen 
spraken wij van de LTS. Zeker voor een klein ventje was het een indrukwekkend gebouw, met zijn 
trappenhuizen, glas-in-loodramen en zijn schildering uit de Tweede Wereldoorlog. Aan de Groen van 
Prinsterersingel stond een ander gebouw van de LTS. Dit gebouw was net als het gebouw van de MTS 
aan de Groen van Prinsterersingel veel moderner. In 1992 was ik klaar met de MTS. Ik heb weg- en 
waterbouwkunde gedaan in een parallelschakeling met bouwkunde.  
Voor een goed begrip van mijn huidige Goudse activiteiten is het van belang te weten dat ik als kind 
bijzonder geïnteresseerd raakte in alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken had. De directe 
aanleiding weet ik niet, of het zou het lezen van een stripboek uit mijn geboortejaar 1969 moeten 
zijn, een educatief stripboek dat de oorlog van diverse kanten belichtte. Ik wilde er alles van 
weten, alles van zien. Na de MTS lukte het om in militaire dienst bij de genie te komen en werd ik 
in Seedorf tankcommandant op een Leopard brugleggende tank.” 
Wat ging je daarna doen? 
“Na mijn diensttijd heb ik een cursus voor landmeter gedaan en ging toen aan de slag bij een 
bedrijf in Bunnik. In 1999 werd ik medewerker geo-informatie bij de gemeente Zevenhuizen-
Moerkapelle. Sinds 2010 ben ik ambtenaar van de gemeente Zuidplas. Al die tijd ben ik inwoner van 
Gouda gebleven. Ik ging op mezelf wonen, eerst op de hoek van de Lage Gouwe en de Turfmarkt, 
waar vroeger Bruns zat. Je ging uit naar de bekende gelegenheden die er toen waren, zoals The 
Frog, de Tapperij, de Zalm, The Butler of Vidocq. Voor twee personen was het daar wat klein, dus 
gingen we ruimer wonen in Goverwelle. De binnenstad bleef echter trekken en in 2008 kochten we 
deze woning aan de Gouwe; een perfecte plek om liefde voor het oude Gouda te ontwikkelen.” 
Dus Lage Gouwe 98 is ook een pand waar je aan gehecht bent? 
“Dat kun je wel zeggen. Eerst ben ik gaan speuren naar de geschiedenis van het huis en zijn 
bewoners. Daar is later het artikel uit voortgevloeid over waterstaatsopzichter J.H. van Echten, van 
wie brieven in dit huis waren gevonden uit 1850-1851. Al gauw ging ik de hele omgeving in 
beschouwing nemen. Ik ben iemand die de vraag stelt waarom iets is zoals het is, om vervolgens op 
zoek te gaan naar antwoorden en verklaringen. Ik leerde het archief kennen. Het was ook de prikkel 
om de cursus Goudologie te gaan doen. De presentatie van Henkjan Sprokholt zorgde ervoor dat de 
stad zich als het ware voor mij ging openen.”  

Erik op weg naar basisschool De Klimop 
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Toen was je nog als individu bezig. Wat zorgde ervoor dat je actief werd in het collectief van 
mensen die zich met ‘Gouda’ bezig houden? 
“Daar heeft de toenmalige 
‘moeder’ van Goudologie, 
Thea van Wordragen, voor 
gezorgd. Ze vond dat ik zo 
enthousiast aan de cursus 
had meegedaan, dat ze 
vroeg of ik mee wilde doen 
met de organisatie. Zo is 
het begonnen. Ik richtte 
me met anderen op 
aspecten die juist niet 
uitgebreid in Goudologie I 
aan de orde kwamen, zoals 
het gebied buiten de 
singels of de Tweede 
Wereldoorlog. Nadenkend 
over de WOII kom je 
vanzelf uit op de Eerste 
Wereldoorlog en 
vervolgens op het Vluchtoord. Rondom het herdenkingsbord is het project ontstaan waar ik veel tijd 
in heb gestoken. Eén detail op een foto, een Engelse militair in vol ornaat in een klaslokaal, is weer 
aanleiding geworden tot een persoonlijke speurtocht, die dit voorjaar wordt afgesloten met het 
bezoek van twee nakomelingen aan Gouda. De mensen die bij het Vluchtoord betrokken zijn 
geweest, zoals Coretta Bakker, Martin Kraaijestein, Ronald van der Wal en ik, hopen het hele 
project een keer af te sluiten met een publicatie, want over Gouda in de Eerste Wereldoorlog zijn 
nog alleen wat losse artikelen uitgebracht.” 
Heb je nog meer in portefeuille? 
“Je weet dat ik bezig ben met de geschiedenis van Gouda als garnizoensstad met (vanaf 1842) een 
kazerne. Ook de verkenning van het kruithuis tegenover de Blekerssingel moet worden afgerond, 
net als het boek over de bombardementen op Gouda. Eigenlijk is er nog heel veel wat ik zou willen 
doen. De pc en het archief zijn fantastische middelen. Maar ik ben altijd te porren voor een andere 
vraag waar je gezamenlijk de tanden in kunt zetten. Het gekke is eigenlijk dat we niet goed weten 
wat we nog niet weten van Gouda, omdat we niet goed weten wat we wel weten van Gouda. Zeg ik 
het te ingewikkeld? Er is geen toegankelijk overzicht van de informatie over Gouda die ooit al eens 
ergens verzameld is. Wie zou zich daar eens aan willen wagen?” (GJJ) 
 

Bezoek aan Facebookpagina Die Goude 
 

Het aantal mensen dat onze Facebook-pagina structureel waardeert is gestegen naar 400. Dit is de 

top-tien van berichten sinds die 1 januari jl. de meeste belangstelling verwierven (stand per 11 

februari jl.). Bericht nr. 1 werd 1400 keer bekeken, bericht nr. 10 bijna 600 keer. 

 

1. Vier foto’s uit 1970 van de omgeving Varkensmarkt-Nieuwe 

Markt uit de collectie dokter Bik junior. 

2. Impressie open dag van de opgravingen Achter de kerk. 

3. Tekening van café Het Schaakbord  

4. Hoofdredacteuren Tidinge en Nieuwsbrief bij SAMH 

5. Aankondiging open dag opgravingen Achter de Kerk 

6. Het Nonnenwater open en dicht  

7. Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers Die Goude 

8. Vraag Hans du Pré over foto Schipperswachtlokaal 

9. Foto Heerenstraat met Fiat 600 dokter Bik  

10. Rubriek Oud Gouda over Gouda’s Glorie uitgekomen 
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Glas van Bouvy in Gouda? 
 

In Nieuwsbrief 79 kwam 

cultuurhistorisch onderzoeker Laura 

Roscam Abbing aan het woord over 

de terracotta kopjes die diverse 

gevels aan de Blekerssingel sieren. Nu 

vraagt Laura onze aandacht voor de 

aanwezigheid in Gouda van glas dat is 

geproduceerd door de Koninklijke 

Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J. 

Bouvy (1850-1926) in Dordrecht. Zij is 

bezig met promotieonderzoek. Ooit 

was Bouvy – uitvinder van de gebogen 

winkelruit - de grootste fabriek van 

vensterglas in Nederland. Maar er 

werd ook mooi glas-in-lood gemaakt 

en geslepen glas. Soms is het 

gesigneerd, met ‘Bouvy Dordt’ of met 

‘In de Speykermandt’, het 

ontwerpatelier van de fabriek. De naam Bouvy is echter vergeten en zijn erfgoed verstopt in 

Nederland en buitenland. Daarom de vraag van Laura: Heeft u meer informatie over glasfabriek 

Bouvy en weet u Bouvy-glas te zitten in Gouda? Reacties graag naar info@diegoude.nl. 

 

Graag had Laura natuurlijk een voorbeeld gepresenteerd van bestaand Gouds glas dat is geleverd 

door de firma Bouvy. Het probleem (tevens de uitdaging) is dat er van de bedrijfsadministratie 

nauwelijks iets is overgebleven. Zij beschikt alleen over het boek met afschriften van uitgaande 

brieven uit de jaren 1867-1869. Daaruit blijkt dat Bouvy in 1868 in Gouda onder meer glas leverde 

aan de pijpenfabriek van Prince en Zoon. Ook produceerde Bouvy in die jaren voor de Goudse 

gasfabriek gebogen glazen voor de gaslantaarns in de stad: “per 100 stuks voor 12 gulden” en “goed 

afgekoeld, zoodat dezelve tegen het vele springen gevrijwaard zijn”. 

 

Bij bedoelde pijpenfabriek gaat het mogelijk om de firma Jan Prince en Cie. aan de Turfmarkt. Zij 

hebben pijpen gemaakt van 1865 tot 1897. Helbers maakt in 

het boek Goudsche Pijpen uit 1942 melding van een acte uit 

1865, waarbij Cornelis Jan Christiaan Prince en Jan Louis 

Prince, beide fabrikanten en kooplieden te Gouda, een 

vennootschap aangaan onder de ‘Firma van Jan Prince en Cie.’ 

met als doel het fabriceren van pijpen en aardewerk en het 

drijven van handel.  

 
Op onze Facebook-pagina hebben wij de vraag van Laura al 

uitgezet. Daarop kwamen twee suggesties: 

 De binnendeuren van de panden Blekersssingel 55-57. 

 De gebogen winkelruit van de firma A.Quant op de hoek van 

de Kleiweg en de Turfmarkt. 

Van het eerste kon recent een foto gemaakt worden. Deze 

toont fraai geslepen bloemen op een dik glas, waarvan de 

Bouvy-echtheid echter niet vaststaat. Bij de tweede suggestie 

is dat nog lastiger na te gaan, want - als daar zo’n gebogen 

winkelruit heeft gezeten – hij is lang geleden verdwenen. 

 

De Goudse gaslantaarn is een verhaal apart. In 1983 schreef W. 

Eggenkamp in Heemschut dat elke stad vroeger zijn eigen 

model gietijzeren (gas)lantaarnpaal had. Gouda had volgens hem een fraai model, waarvan er op 

dat moment nog twee bekend waren. De Goudse gaslantaarn had inderdaad een rond glas in 

tegenstelling tot de ook in Gouda voorkomende ‘Utrechtse paal met Berlijnse kap’. 

Blekerssingel 55: is dit glas van Bouvy? 

mailto:info@diegoude.nl
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Amsterdam en Gouda (vervolg) 
 

Het was Marianka Peters die ons (ruim een jaar geleden) 

in de Goudse Post uitdaagde om uit te zoeken waarom de 

Gouwenaarssteeg in Amsterdam zijn naam heeft 

gekregen. We hebben in Nieuwsbrief 79 en 80 

geschreven over deze verbinding tussen de Nieuwendijk 

en de Stromarkt. Op basis van de Stadsatlas Amsterdam 

van Martha Bakker, zeg maar het Amsterdamse Stad van 

de Gouwenaars, kwamen we uit op de stelling dat de 

Gouwenaarssteeg genoemd is naar een persoon: de 

makelaar Willem Jac. Gouwenaar.  

Thea van Wordragen, die recent ook met informatie 

kwam over ‘Goudse’ straatnamen in Rotterdam, is verder 

gaan zoeken. Zij ontdekte een artikel van de heer H.F. 

Wijman in het maandblad Amstelodanum uit 1963. In een 

keur uit het jaar 1531 werden elf personen in de stad 

Amsterdam aangewezen die de makelaardij mochten 

uitoefenen. Een daarvan was inderdaad Willem 

Jacobszoon de Gouwenaer die woonde op de hoek van de 

Stromarkt en een steegje dat naar hem genoemd werd: 

de Gouwenaarssteeg. In mei 1535 is het Gherberch 

IJsbrants die voor het gerecht bezwarende verklaringen aflegt over bepaalde ‘fanatiek 

anabaptistische’ vrouwen. Deze Gherberch is de huisvouw van ‘Gouwenaer, de maickelaere 

wonende opt eynde vant steechgen bij de Haarlemmerpoort’. Blijft de vraag waarom deze Willem 

de Gouwenaar heette. 

Thea van Wordragen stuitte in haar speurtocht ook op het Gouwenaarsgrachtje in Amsterdam. Het 

wordt genoemd in het boek Amstelodamia van J. ter Gouw (what’s in a name) uit 1874. Het gaat 

hier om een stukje van de lange (Lijn-)Baangracht die zowat om het hele centrum heen liep, van de 

westzijde van de Brouwersgracht tot aan de oostzijde van de Rapenburgergracht. Het 

Gouwenaarsgrachtje was het stuk dat evenwijdig liep aan de Sarphatistraat. Het dankt zijn naam 

aan het feit dat daar de trekschuiten naar Gouda hun ligplaats hadden, aldus Ter Gouw. De naam is 

terug te vinden op een tekening van dichter Jakob Cats, die op de hoek van het grachtje heeft 

gewoond.  

 

De volgende 

vraag ligt 

natuurlijk voor 

de hand. Welke 

in de stad 

zichtbare 

objecten wijzen 

op een relatie 

van Gouda met 

de stad 

Amsterdam?  

Het Amsterdams 

Verlaat ligt voor 

de hand, of de 

voormalige 

wasserij Het 

Wapen van 

Amsterdam. Zijn 

er meer 

voorbeelden? 
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Restanten van de Statensluis 
Een bijdrage van Hans du Pré 

 

Al geruime tijd ben ik 

geïntrigeerd door een 

foto die in de 

beeldbank van SAMH 

zit, het streekarchief 

Midden-Holland. De 

foto is rond 1940 

gemaakt en toont het 

IJsselfront ter hoogte 

van schipperswacht-

lokaal het IJsselhuis. 

Zichtbaar zijn twee 

gebogen kademuren 

die op elkaar 

toelopen. Waar zijn 

die van?  

Na plaatsing op de 

Facebookpagina Gouda 

Vroeger & Nu en 

(recent) van Die Goude 

zijn meerdere 

veronderstellingen geuit. Zo werd geopperd dat het gaat om een inham voor schepen om te keren, 

als ze gelost hadden aan de Veerstal of om een dichtgeslibde haveningang. Ook werd het aangezien 

als de aanlegplaats voor het voetgangerspontje. De beeldbank van SAMH geeft aan dat het de 

laatste resten van de vestingwerken aan de Veerstal zijn, die gaan verdwijnen in verband met de 

aanleg van een nieuwe verkeersweg. Ik heb daar altijd een vraagteken bij gezet, zeker toen Marco 

Slagboom erop wees dat op die plek, circa vijftig meter ten westen van de huidige sluis, tot 1765 de 

Statensluis heeft gelegen. Op dat spoor ben ik doorgegaan. Oud kaartmateriaal van het gebied 

bracht meer duidelijkheid, met name de rivierkaart van de Hollandse IJssel, die Rijkswaterstaat in 

1902 maakte (zie onder). 
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Ik veronderstel dat de foto is genomen vanuit het parkje aan het Buurtje, richting Mallegatsluis 

tijdens de voorbereidingen van het vervangen van de houten puntdeuren van die sluis door de 

huidige stalen hefdeuren met hefportalen. De bouwkeet is al geplaatst en het bouwterrein afgezet 

met een bord van aannemer Nederhorst. Voor de aanleg van de weg langs de rivier, met zijn vaste 

brug over de sluis, zijn de bomen gerooid. Die weg en de vaste Mallegatbrug over de sluis zijn in 

1941 gerealiseerd. Dat was bijzonder voor die tijd, want de Duitse bezetter had alle provinciale 

bouwplannen stilgelegd. Zij hadden bouwmateriaal nodig voor militaire doeleinden. De Mallegatbrug 

was mogelijk een uitzondering, omdat de Duitsers geen vertrouwen hadden in de draagkracht van 

de ijzeren ophaalbrug, die over de sluis lag aan de kant van de Turfsingel. Een belangrijke route 

tussen Duitsland, Utrecht en Rotterdam liep toen nog over de Haastrechtsebrug en de 

Rotterdamseweg. Het is haast niet meer voor te stellen, maar al het verkeer ging toen nog in twee 

richtingen over de Westhaven, de Noodgodsbrug en de Oosthaven. Bij het Tolhuis was immers nog 

geen wegverbinding over de Haven. Daar was alleen de Havensluis, die scheepvaart naar en van de 

Hollandsche IJssel mogelijk maakte.  

Wat we op de voorgrond van de foto boven aan pagina 12 zien, zijn waarschijnlijk restanten van de 

Statensluis, de voorganger van de Mallegatsluis. De Statensluis is gebouwd in 1576 en werd gedempt 

kort nadat de huidige Mallegatsluis in 1763-1764 in gebruik was genomen. De Statensluis lag aan de 

andere kant van het IJsselhuis diagonaal door het park en kwam aan de Turfsingelkant uit direct 

naast de toegang tot de huidige sluis. De ligging is op de tekening van Rijkswaterstaat uit 1902 in 

rood aangeduid. De muren op de 

voorgrond van de foto zijn de ronde 

frontmuur en de dichtgemetselde 

verbinding van de Statensluis met de 

rivier. Heel bijzonder op die tekening 

uit 1902 is dat met de hand vier 

puntjes zijn ingetekend, waar met de 

hand is bijgeschreven “Bergplaats voor 

sluisdeuren”. Op de foto links uit 1909 

staan terplekke vier meerpalen, 

waarmee de deuren vermoedelijk 

onder water werden gehouden. Op een 

foto uit 1910 zijn ze niet (meer) te 

zien. Het is denkbaar dat de overige 

restanten van de Statensluis nog in de 

dijk zitten en onder het gras van het parkje. Van Archeologische vereniging Golda heb ik begrepen 

dat ze al prikkend in het park exact de locatie van de sluismuren willen gaan bepalen. Het zou leuk 

zijn om daarna de Statensluis (weer) zichtbaar te maken door bijvoorbeeld twee lange 

bloembedden aan te leggen. 

 
Cursus Oud Schrift bij streekarchief 
 

Als u dit leest is waarschijnlijk de Cursus Oud Schrift, die het 

Streekarchief Midden-Holland (SAMH) organiseert, al begonnen. 

Die loopt namelijk van donderdagavond 16 februari tot en met 

donderdagavond 20 april 2017, steeds van 19.30 - 21.00 uur in de 

Chocoladefabriek te Gouda. Instromen in de tweede week (23 

februari) is echter nog zinvol, zo heeft SAMH de redactie 

verzekerd. De cursus is bedoeld voor mensen die voor hun 

historisch en/of genealogisch onderzoek documenten uit vroeger 

eeuwen opvragen en gebruiken. U gaat aan de slag met teksten 

uit 17e- en 18e-eeuwse archiefstukken, met wat uitstapjes naar de vroegere periode. U krijgt les in 

het lezen van ‘akten van transport’ van huizen, testamenten, rekeningen van inkomsten en 

uitgaven, notulenboeken van vergaderingen, charters en andere documenten die tot de 

gemeentelijke of institutionele administratie behoren. Het cursusgeld bedraagt €200. Dat is 

inclusief lesmateriaal en koffie/thee). Aanmelden: info@samh.nl; informatie bij Cathelijne 

Timmermann, tel. 0182 589 816.  
  

mailto:info@samh.nl
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Natuur dicht bij huis, 35 jaar ecologisch groenbeheer in Gouda 
Een bijdrage van Alexandra Cornelisse 
 

Afgelopen herfst 
is er een 
prachtig boek 
uitgekomen over 
een bijzonder 
aspect van 
Gouda. Op de 
kaft staan 
kleurige foto's 
van bloemen en 
dieren. Het is de 
geschiedenis van 
het ontstaan van 
het ecologisch 
groenbeheer in 
onze stad. 
Stadsecoloog 
André van 
Kleinwee schreef 
het, samen met 
Bonnie van 
Doorn.  
 
Gouda was een 
van de eerste 
gemeenten die - 

alweer 35 jaar geleden - op dat groenbeheer overschakelde. Het boek vertelt over het pionierswerk. 
Voor die tijd zorgden gif spuiten, veel schoffelen en platmaaien voor saaie bermen en groen. Daarna 
ontstond er kleurig, bloemrijk, insectenrijk en soortenrijk groen. Het begon allemaal met de komst 
van André van Kleinwee in 1980 naar Gouda. Het Heempad, een behoorlijk stuk groen, gelegen 
tussen de Prinsessenflats en de Bloemendaalseweg, werd een proeftuin. Hier werd het nieuwe 
beheer uitgeprobeerd. Het is een mooi park geworden, met veel bloemen. Prachtige foto’s laten 
o.a. kievitsbloemen, orchideeën en veel vogels zien. Later werd het ecologisch beheer ook 
toegepast in de rest van Gouda.  
Het boek verhaalt ook over de Groene Wal, het Steinse Groen, het IJsselpark, het Groenhovenpark 
en de Oude Begraafplaats. Heel erg leuk is dat het boek vol staat met foto's van de aanleg en 
ontwikkeling van het groen op de nieuwe manier. Oude foto's, met toen jonge mensen en kleine 
boompjes. Die zijn in die 35 jaar allemaal natuurlijk flink gegroeid.  
 
De inrichting van het Noorderhout langs de A 12, een wandel–, natuur- en recreatiegebied met een 
slangeneiland, leverde Gouda in 1993 een belangrijke Gemeentelijke Natuurprijs op. Van de 
geldprijs is het inloopcentrum op het Heempad gebouwd. Daarvandaan worden veel excursies 
gestart. Het is ook een plek om informatie in te winnen over het aanleggen van je eigen 
natuurvriendelijke tuin. Dat kan iedere eerste woensdagmiddag van de maand van 2 tot 4 uur. 
 
Prachtig zijn ook de foto’s in het boek van de vele muurplanten in de grachtmuren, o.a. tongvarens, 
mannetjesvarens, muurleeuwenbek en helmbloem. Ook in de stad is natuur te vinden! Er woont 
zelfs een bever in onze stad, in het Winterdijkgebied. Het boek is vol gestrooid met tips om je eigen 
tuin dier- en plantvriendelijk te maken. Veel leuke weetjes, plantenlijsten voor zon en schaduw, 
droog en nat, te veel om op te noemen. Een boek om op tafel te leggen en door te bladeren en om 
een idee op te doen voor een wandeling in de buurt. Voor elk seizoen!  
 
Het boek is o.a. te koop bij boekhandel Verkaaik en in het Infocentrum Heempad aan de 
Bloemendaalseweg. Dat is elke eerste woensdag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur open voor 
bezoekers. Het boek kost €19,95. 
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Marktmelken, lantaarnopsteken, afleggen en aardappelschillen 
Een bijdrage van Wim de Vries 
 

Ook al ben ik zelf 83 jaar, ik denk nog 
regelmatig aan mijn opa en opoe. Jacob 
de Vries en Maria Johanna Sas waren op 26 
januari 1910 in Gouda getrouwd. Negen 
kinderen hadden ze, dus er moest hard 
gewerkt worden om eten op tafel te 
krijgen. Na de lagere school gingen de 
kinderen gelijk aan de slag: in een 
aardewerkfabriek, een wasserij of 
bakkerij, in de Garenspinnerij of in de 
Kaarsenfabriek. Mijn grootouders hebben 
gewoond op Komijnsteeg 24 en op 
Keizerstraat 75. Daarna werd het 
Peperstraat 110, op de hoek met de Korte 
Raam die toen nog open was. Het huis 
waar ze woonden was een melkwinkel 
geweest. Ik kwam er graag.  
 
Opa was marktmelker, een beroep dat wel 
niet meer zal voorkomen. Hij ging naar de 
grote veemarkten die ons land toen kende: 
Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Leiden. 
Soms ging hij met de trein, maar vaak reed 
hij mee op een veewagen. Op het 
veemarktterrein ging hij koeien melken 
die ’s nachts waren aangevoerd. Geregeld 
nam hij melk mee naar huis die door opoe 
gekarnd werd tot boter. Opa was ook 
lantaarnopsteker, een beroep dat zeker is 
uitgestorven. In de binnenstad waren het 
allemaal nog gaslantaarns die ’s avonds 
met een lange stok aangestoken werden 
en ‘s ochtends weer gedoofd. Met een 

soort weerhaakje moest je een palletje lostrekken. Als je de slag te pakken had, ging het snel. Dat 
werk is doorgegaan tot in de jaren vijftig. Het vreemde was dat je werktijden elke dag anders 
waren. Helaas heb ik geen foto van hem als lantaarnopsteker. 
 
Opoe was in dienst van een begrafenisondernemer als aflegger 
van overledenen. Dat was een beroep voor de toekomst, want 
we zijn met steeds meer mensen op de wereld, dus gaan er ook 
steeds meer mensen dood en die moeten allemaal netjes 
klaargemaakt worden; vaak om opgebaard te worden, maar 
altijd om gereed gemaakt te worden voor de begrafenis of 
crematie. Bij dat werk kun je elk moment van de dag worden 
opgeroepen, ook ’s nachts, ook in de oorlog. Opoe had een 
Ausweis om in spertijd over straat te mogen. Daarnaast maakte 
ze in de winter zes dagen per week de kolenkachels aan in alle 
klassen van de lagere school aan de Keizerstraat. Later ging ze 
ook schoonmaken. Toen ze in de zestig was maakte ze nog 
steeds de kantoren van Regina schoon, de plateelfabriek aan de 
Oosthaven. De mooiste herinnering heb ik aan het 
aardappelschillen voor het Van Iterson ziekenhuis. Dat was net 
voor en net na de oorlog. De kamer zat dan helemaal vol met 
schillers. Daar zat ik als kind bij en hoorde de verhalen over 
Gouda van nog vroeger.   

De Peperstraat/hoek Korte Raam vroeger en nu 

Lantaarnopsteker Van Es 
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Herinneringen aan drogisterij Van Elk 
een bijdrage van Els van Elk-IJsselstijn 

 

Op 17 september 1932 opende Jacobus (Koos) van Elk 

een drogisterij aan de Karnemelksloot 65. Dat hij drogist 

zou worden lag niet meteen voor de hand. De familie 

Van Elk bestond uit vaklieden en ambtenaren. Zijn vader 

was opzichter 2e klas bij de gemeente Gouda. Het gezin 

woonde eerst in de Boomgaardstraat, later op de 

Karnemelksloot. Koos begon met werken als jongste 

bediende bij de Garenspinnerij. Daarna vervulde hij 

verschillende administratieve banen, waarna hij - het zal 

om belastingtechnische redenen geweest zijn - op papier 

eigenaar was van een boomkwekerij in Boskoop. Wellicht 

is toen zijn interesse gewekt voor het voeren van een 

eigen zaak. 

Hij haalde het boekhoud- en  het drogistdiploma en ook 

de diploma’s handelscorrespondentie Frans, Duits en 

Engels. Koos verloofde zich met Annie de Graaff uit 

Zevenhuizen, waarmee hij ook trouwde. Zij steunde zijn 

idee om een drogisterij te beginnen.  

Qua locatie viel de keus op de Karnemelksloot. Die lag 

net buiten het centrum van Gouda aan de rand van een 

grote wijk. Het was destijds een goede winkelstraat. Je 

had er bakkers, slagers, melkzaken, groentewinkels, een 

visboer, een winkel van de coöperatie en nog veel meer. 

Ook werd er verkocht aan de schippers, die over de Karnemelksloot naar elders voeren. Zijn oog viel 

op twee naast elkaar gelegen oude pandjes. De tuin grensde aan het pakhuis van huidenhandel 

Interlapin van de gebroeders Mogendorff. Natuurlijk had Koos startkapitaal nodig, niet alleen voor 

de aankoop van de huisjes, maar ook voor de verbouwing en de winkelinrichting. Een bevriende 

dominee was bereid om geld te lenen. Personeel was nog niet nodig. Zijn verloofde Annie en haar 

zuster Jo hielpen in de winkel en zelf deed hij de inkoop en de administratie. Annie naaide de witte 

jassen en schorten en waste en streek ze. De verbouwing deed Koos samen met zijn schoonvader, 

die wagenbouwer en timmerman was.  

 

Op 17 september 1932 was het zover. 

Drogisterij Van Elk ging open; een voor 

die tijd moderne zaak met grote ramen 

en binnen veel licht. Er was van alles te 

koop: kruiden, veel medicijnen op die 

basis en poeders tegen koorts of 

hoofdpijn. In de winkel waren 

toonbanken met houten laden. In die 

laden werden de kruiden bewaard. Maar 

ook werden cosmetica, 

schoonmaakproducten en verf verkocht. 

Verpakte producten waren er eerst 

nauwelijks. Tabletjes en poeders 

werden in papier verpakt en vaak per 

stuk gekocht. Koos had zich ook 

ingeschreven voor de cursus 

apothekersassistent, waarvoor hij in 

mei 1934 slaagde. In de ogen van de 

buurtbewoners was de drogist bijna een 

dokter, die voor elke kwaal wel een 

middeltje had. Pas later kwamen middelen die door de fabriek waren verpakt, zoals Finimal , 

Aspirine, Chefarine 4 (soms uitgesproken als “Scheveningen 4”),of Nefa maandverband. Dat Nefa 

De voorgevel na de eerste verbouwing 



17 
Nieuwsbrief nr. 87 Historische Vereniging Die Goude (februari 2017) 

was in wel vijf soorten te koop, per tien stuks verpakt in kartonnen dozen. Nefa-rood, Nefa-blauw 

etc. die elk een bepaalde dikte hadden. Om die dozen ging heel discreet een effen papier. Deze 

dozen waren weer verpakt in nog grotere dozen. Ze namen zo veel ruimte in, dat de schuur moest 

worden uitgebreid. Op een bepaald moment mochten brandbare spullen, zoals wasbenzine en 

terpentine, niet meer binnenshuis worden opgeslagen. Ook daarvoor moest ruimte gemaakt worden. 

In de winkel stond een grote personenweegschaal en op verzoek werd je gewogen. Dan waren er 

nog de babyweegschalen die gehuurd konden worden. Op de fiets werden de schalen naar de 

klanten gebracht. 

 

Toen de winkel geopend werd was net een paar maanden 

de Winkelsluitingswet van kracht. Die bepaalde wanneer 

en hoe lang een winkel open mocht zijn. Voor die tijd 

waren winkels meestal ook ’s avonds open. Toch klopten 

er ook onder nieuwe wet  nog vaak mensen ’s avonds aan 

de deur. Dat kwam ook omdat de drogisterij een soort 

eerstehulppost was voor mensen die opeens ziek waren 

geworden of voor drenkelingen in de Karnemelksloot.  

Op dinsdagmiddag was de winkel altijd dicht. Dan ging het 

echtpaar Van Elk-de Graaff wel eens op stap, bijvoorbeeld 

naar Den Haag. In de zomer had het gezin twee weken 

vakantie die meestal in Scheveningen werd doorgebracht. 

Een hele verhuizing, waarbij het linnen- en lijfgoed in 

lege Nefa-dozen per bode naar Scheveningen werd 

gebracht. Koos bleef eerst een week thuis om op de 

winkel te passen. Alleen de tweede week was de zaak 

gesloten. 

Elke donderdag (marktdag) hield een homeopathisch arts 

spreekuur bij bakker Raapis, die naast de drogisterij was 

gevestigd. Met het recept dat daar uitgeschreven werd kwamen de mensen vervolgens naar 

drogisterij Van Elk. Als je op donderdag in de winkel kwam, rook je allerlei vreemde luchtjes. De 

kruiden werden onder andere geleverd door groothandel Derksen in de Krugerlaan. 

 

In de Tweede Wereldoorlog bleef de winkel de meeste tijd open, hoewel steeds meer artikelen niet 

meer leverbaar waren. Uit de oorlog is nog een zgn. bewijs van persoonlijke onmisbaarheid bewaard 

gebleven. Koos wordt in een verklaring van 9 augustus 1944 door de Evacuatie-Commissaris van de 

gemeente Gouda onmisbaar verklaard in verband met ‘voorziening achterblijvenden’. 

 

De winkel werd in de loop van de tijd meerdere keren verbouwd. De inrichting werd veranderd en 

de gevel kreeg nog grotere ramen. Ook kreeg Koos vergunning van de gemeente om reclame aan te 

brengen aan de gevel te hangen, zoals een houten reclamefles, een gaper en zelfs lichtreclame met 

‘Asperin helpt, Bayer’. 

 

In 1969 stopten Koos en Annie met de 

drogisterij. De zaak werd eerst 

verhuurd, later verkocht, aan een 

collega-drogist, want er was geen 

bedrijfsopvolger. Zoon Wim van Elk, 

getrouwd met Els IJsselstijn, was 

bouwkundige. Dochter Ria, getrouwd 

met Piet Lafeber, was werkzaam in 

de manufacturenzaak van haar 

schoonvader, destijds gevestigd in de 

Walestraat. Het echtpaar verhuisde 

naar de Nansenstraat en ging 

autotochtjes maken om zo eens wat 

meer van de wereld te zien. Koos van 

Elk overleed in 1976, zijn vrouw 

Annie in 2002.  

Na de tweede verbouwing, met winkelmeisje 
Annie de Pater 

De huidige situatie op de Karnemelksloot 
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Café ’t Zonnetje aan de Keizerstraat 
Een bijdrage van Carel Geverding 
 
Het is best een tijd geleden dat 
onze zoon en zijn (toenmalige) 
partner café ’t Zonnetje aan het 
begin van de Keizerstraat dreven. Ik 
denk van 2000 tot 2008. Iedereen 
kent het pandje met zijn fraaie 
gevelsteen. Erboven staat: ‘IK HEB 
GEBOUWD VAN STEEN EN HOUT; IK 
ZAL ME’R MEE GENEEREN; EN IK 
VERWACHT BIJ DAG EN NACHT, DE 
ZEGEN VAN DE HEERE 1629’. 
Uit liefhebberij ben ik destijds gaan 
speuren naar historische gegevens 
van het café. Ik ben ervoor naar het 
streekarchief geweest. Toen in de Nieuwsbrief de oproep stond om artikelen in te sturen over 
Goudse onderwerpen, dacht ik opeens weer aan dat schriftje met aantekeningen. Diepgravend is 
het niet, maar het laat zien dat je ook als gewone inwoner wel wat te weten kunt komen over een 
huis.  
 

Ik kwam erachter dat ene meneer Matthijs van pand voor pand in de 
binnenstad heeft onderzocht wie vanaf pakweg 1500 tot 1830 de eigenaar was. 
Als je dat wilt bekijken moet je bij het streekarchief vragen naar het 
‘Apparaat-Matthijs’. Over Keizerstraat 4 zijn twee bladzijden volgeschreven. 
De oudste vermelding betreft een document uit 1408 van het Mariaklooster, 
waarin staat dat ene Ghijsbrecht Aerntsz elk jaar ‘3/4 Eng. Nobel’ aan Pieter 
Claesz moet betalen voor het huis. Vanaf 1629 wordt er een relatie gelegd met 
de naastgelegen Remonstrantse kerk. Het wordt aangeduid als het voorhuis van 
de kerk en als huis van de ‘opsienders’. Dat het toen ook al een café was, heb 
ik niet kunnen vinden. In 1830 is het pand kadastraal bekend onder nummer 
D224. Die wisseling van nummers is wel een opgave voor iemand die voor het 
eerst in archieven gaat neuzen. Wanneer veranderde wijknummer S57 in K149 
en dat weer in K138? In 1830 is winkelier Hermanus Wennekes sr. eigenaar van 
het pand, maar of hij er ook woont weet ik niet. Hij had nog vier andere 
panden in de buurt. Uit andere bronnen valt op te maken dat in 1888 bakker 
Herman Hennekes er woont. Een jaar later is het echter Jan van den Hork (of 

Hark?) die bij de gemeente een aanvraag indient tot verbouwing van winkel en woning. De 
bouwtekening van de wijziging van de voorgevel is bewaard gebleven. Deze Van den Hork staat in 
het bevolkingsregister vermeld als koopman en tapper. Zou hij de stichter zijn van het café? Volgens 
het Adresboek Gouda van 1903 wordt het pand Keizerstraat K138 bewoond door L. Hogenelst, tapper 
en slijter, en door de weduwe L. Steenwinkel-Heetman. De buren zijn de Remonstrantse Kerk op 
K137 en de Volksgaarkeuken op K139. Volgens zeggen had die Hogenelst ook een logement in het 
huis waar nu Expert Willemsen zit. Het is moeilijk om het beeld tot op heden compleet te krijgen. 
Zoeken op internet levert gegevens op, die 
samenhangend noch betrouwbaar zijn. Ik heb 
gevonden dat er tot augustus 1940 een meneer P.A. 
Wabbijn gewoond heeft. Theo de Jong noemt de naam 
van D. Ooms als de eigenaar die na WOII de fraaie 
gevelsteen zou hebben laten terugplaatsen. In het 
adresboek van 1950 staat dat de weduwe L.N. Hogenelst-de Gruyl er woont. Vervolgens kom ik de 
naam A. van Schaik tegen als eigenaar in de zeventiger jaren. Hij zet met enige regelmaat een 
advertentie voor een buffetjuffrouw. Het café heeft ook een tijdje de naam Fitzcarraldo gedragen. 
Astrid Burger is er cafébazin geweest. Op 9 mei 2007 was er volgens de politieberichten een 
binnenbrand en zo zijn er nog meer van die feiten. Sedert 2013 prijst het café zich aan als wijn- en 
whiskeybar In het Zonnetje. De originele naam is dus weer terug. Volgens de website 
www.bartrove.com zou het gaan om het oudste café van Gouda. Het is van woensdag tot en met 
zondag open vanaf 16:00 uur.  
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Musea en oudheidkamers in de regio (4) 
Stadsmuseum Woerden 
 
Buurstad Woerden ligt heel dichtbij, maar lijkt 
toch ver weg. Komt dat omdat het in een 
andere provincie ligt of omdat wij in Gouda 
meer belang hechten aan de ontwikkelingen 
rond Rotterdam en Den Haag? Toen ik in de 
kennissenkring vroeg, of ze wel eens in 
Woerden kwamen, kwam er alleen reactie van 
een paar mensen die er gewerkt hebben. Dat 
is jammer, want Woerden heeft een centrum 
dat alleszins de moeite waard is. De 
Nieuwsbrief is geen toeristische folder, dus wij 
gaan het niet hebben over de Romeinse 
opgravingen, over het kasteel en de wallen die 
(anders dan in Gouda) nog wel intact zijn. Wij 
beperken ons tot het Stadsmuseum van 
Woerden, gevestigd in het oude Stadhuis aan 
het Kerkplein. Alleen al het gebouw is een 
bezoek waard, omdat verschillende bouwfasen 
zijn te herkennen. In 1501 werd een nieuw 
raadhuis van steen gebouwd, waar ruim een 
eeuw later verdiepingen in Hollandse 
renaissancestijl bovenop kwamen. Aan de 
voorgevel trekt de zandstenen kaak of 
schandpaal de aandacht. Anders dan bij het 
Goudse Stadhuis bevindt deze schandpaal zich 
op ‘maaiveldniveau’. Binnen zijn het de 
Schout- en Schepenenzaal (beneden) en de 
Vroedschapskamer die de meeste indruk 
maken.  
De ontvangst in het Stadsmuseum is hartelijk. De jas wordt aangenomen en achter de balie 
opgehangen. U krijgt de vraag of u al eens eerder bent geweest en of u een korte uitleg wilt van 
hetgeen er te zien is. Dat kan een verrassing zijn, want er zijn regelmatig wisselende 
tentoonstellingen, die meer dan de helft van het gebouw beslaan. Zo kon het dat wij bij twee 
bezoeken in januari 2017 totaal verschillende indrukken kregen. Tot 15 januari was er een 
tentoonstelling over de Woerdense schilders Leo Gestel en Cornelis Vredenburgh; klasgenoten, 
zonen van huisschilders, die allebei nationale bekendheid kregen, terwijl ze een totaal 
verschillende ontwikkeling doormaakten. Vanaf 21 januari is ruimte gemaakt voor Dutch Design op 
textielgebied. Bij KunstStof 2017 gaat het niet om textiel in dienst van mode of kleding, maar om 
het gebruik als eigenstandige kunstuiting. 
Tot de vaste collectie behoren archeologisch schatten uit de tijd dat Woerden een Romeins 
castellum was met de naam Laurium. Op zolder staat ook ‘Het zwaard van Woerden’, een vondst uit 

de 8e eeuw die bewijst dat er ook tussen de Romeinse tijd en 
de middeleeuwen bewoning was. Het zwaard is pas vijf jaar 
geleden gevonden. Een diapresentatie zorgt voor een goed 
beeld van de historie van deze stad, die honderd jaar later dan 
Gouda zijn rechten kreeg. Het is goed te bedenken dat 
Woerden eeuwenlang een Hollandse stad is geweest. Daarom 
stond het eerste kasteel aan de westkant van de stad en staat 
het huidige kasteel aan de oostkant. Het gaat erom uit welke 
richting je de vijand verwacht. Pas bij de provinciale 
herindeling van 1989 ging het weer over naar Utrecht. (GJJ). 

 
Het Stadsmuseum Woerden is geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en 
op zondag van 13:00 tot 17:00 uur. Het adres is: Kerkplein 6 te Woerden. Zie verder 
www.stadsmuseumwoerden.nl 
  

http://www.stadsmuseumwoerden.nl/
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