
Nieuwsbrief nr. 88, maart 2017                                  
---------------------------------------------------------------------------- 

Van Antheunis tot Arntzenius: aanwinsten van Museum Gouda 

Lezing woensdag 12 april door Josephina de Fouw 
 

Op dit stemmige strandgezicht gaat alle 

aandacht uit naar de vrouwen op de 

voorgrond. De een lijkt verdiept in een brief 

of boek, de ander gaat schuil onder een 

parasol. Beiden wanen zich onder onze 

voyeuristische blik onbespied. Het schilderij 

doet qua sfeer, kleurgebruik en vlakverdeling 

Frans aan, maar dit kleine meesterwerk is van 

de hand van de Haagse schilder Floris 

Arntzenius (1864-1925) en stelt het strand bij 

Scheveningen voor. Vorig jaar werd het 

schilderij verworven door Museum Gouda. Het 

is daar nu te zien op de tentoonstelling ‘Floris Arntzenius en zijn passies’ (tot18 juni). Arntzenius’ 

strandgezicht is maar een van de objecten waarmee Museum Gouda de afgelopen jaren zijn 

collectie heeft weten te verrijken. Conservator Josephina de Fouw neemt u in deze lezing virtueel 

mee door de zalen van het museum en staat stil bij de nieuwe aanwinsten. De rondgang voert langs 

abstract gedecoreerde vazen van de kunstaardewerkfabriek Antheunis en van de zonovergoten 

Goudse stadsgezichten van de Chinese kunstenaar Juane Xue (1962) naar het regenachtige 

polderlandschap door Willem Roelofs (1822-1897). U hoort de verhalen over en achter de werken.  

 

Josephina de Fouw is afgelopen jaar 

begonnen als conservator bij Museum 

Gouda. Ze studeerde museologie aan 

de Reinwardt Academie en 

kunstgeschiedenis aan de Universiteit 

van Amsterdam. Van 2014 tot 2016 was 

Josephina werkzaam als junior 

conservator Nederlandse 18e-eeuwse 

schilderkunst in het Rijksmuseum. In 

Museum Gouda bereidt ze een 

tentoonstelling over de uit Gouda 

afkomstige en in Brugge groot 

geworden schilder Pieter Pourbus 

(1524-1584) voor. 

 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27, voorafgaand aan de Algemene 

Ledenvergadering. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis. 
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Droge voeten onder water 
Lezing maandagavond 24 april door Hans Suijs en Arianne Fijan 
 

Het Gouds Watergilde, werkgroep van Die 

Goude, organiseert in samenwerking met 

de gemeente Gouda een lezing over de 

waterproblematiek waarmee – met name - 

de binnenstad te maken heeft. Centraal 

staat het probleem dat het effect van de 

bodemdaling, die wij in Gouda kennen, 

wordt aangevuld door de 

klimaatverandering, die zich uit in zeer 

zware regenbuien. Hoe zit het probleem in 

elkaar en wat kunnen overheden en 

inwoners eraan doen om het Goudse 

watersysteem beheersbaar te houden? 

Twee inleiders gaan dat toelichten, 

waarna er telkens gelegenheid is tot het 

stellen van vragen. 

 

 

Voor de pauze spreekt Hans Suijs over de gevolgen van de 

klimaatverandering voor de binnenstad van Gouda. Wat is 

de kans op hevige buien in en om Gouda? Hij baseert zich 

daarbij op de berekeningen die eind vorig jaar zijn 

vastgelegd in een rapport dat is aangeboden aan 

hoogheemraad Marco Kastelein van Rijnland en wethouder 

Hilde Niezen van de gemeente Gouda. Hans Suijs zal in 

begrijpelijke termen uitleggen hoe het Goudse 

watersysteem in elkaar zit. De zwakke plekken in de stad 

worden aangewezen alsmede de relatie met wateroverlast 

en het dempen van grachten in het verleden. Ook komt aan 

de orde welke initiatieven er sinds vorig jaar zijn genomen. 

 

 

Na de pauze gaat Arianne Fijan in op de relatie tussen 

bodemdaling en grondwaterstanden. Ruim een jaar geleden 

vroeg zij – ook op een bijeenkomst van Die Goude - 

medewerking van binnenstadsbewoners voor het beter in 

kaart te brengen van de factoren die bodemdaling en 

grondwaterstromen beïnvloeden. Afgesproken is toen via de 

aanpak van een ‘Living Lab’ en met ‘keukentafelgesprekken’ 

te komen tot maatwerkoplossingen. Wat zijn de uitkomsten 

van de metingen en welke studies zijn er nog meer verricht? 

Wat kunnen we nog verwachten?  

 

Hans Suijs is voorzitter van het Gouds Watergilde. Na zijn 

loopbaan in de ICT-sfeer en als consultant is hij als 

vrijwilliger en onderzoeker op veel terreinen actief, met 

accent op de terreinen water en Tweede Wereldoorlog. 

Arianne Fijan is senior-beleidsadviseur water van de 

gemeente Gouda en projectleider van de brede coalitie 

Sterke Stad op Slappe Bodem. 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20:00 uur. Toegang gratis. 
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Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 april 2017 
 

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die op 

woensdagavond 12 april a.s. zal plaatsvinden in sociëteit Concordia, Westhaven 

27. De avond begint om 20:00 uur.  

Het programma voor de pauze ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 Gestart wordt met een mededeling van de jury van de 

Geschiedenisprijs 2017. Naar verwachting worden enkele leerlingen 

van het voortgezet onderwijs die een werkstuk over geschiedenis 

hebben gemaakt in het zonnetje gezet. 

 Daarna stelt Marc de Beyer, de nieuwe directeur van Museum Gouda, 

zich aan u voor. 
 Vervolgens houdt Josephina de Fouw, conservator van Museum 

Gouda, de lezing ‘Van Antheunis tot Arntzenius: aanwinsten van 

Museum Gouda’. Zie de aankondiging op pagina 1.  
 

De eigenlijke ledenvergadering begint na de pauze om omstreeks 21:30 uur. 

De vergaderstukken vindt u op onze website www.diegoude.nl.  

Ter vergadering liggen voor de leden setjes vergaderstukken gereed.  

De agenda: 

 

1. Opening; 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016; 

3. Ingekomen stukken en mededelingen; 

4. Activiteitenverslag over 2016 (zie blz. 4); 

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2016;  

6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur;  

7. Begroting voor het boekjaar 2017; 

8. Benoeming kascommissie 2018;  

9. Bestuurssamenstelling 

Voorzitter Gerard van Ham, penningmeester Hans Hoogenraad en bestuurslid Jan de Haan 

zijn aftredend. Voorgesteld wordt hen te benoemen voor een tweede termijn.  

De bestuursleden Han Breedveld en Ronald van der Wal zijn aftredend na een tweede 

bestuurstermijn en derhalve niet herkiesbaar. Voorgesteld wordt in deze vacatures te 

voorzien door de benoeming van Sjouk Engels en Paul van Horssen. 

10. Rondvraag; 

11. Sluiting. 

 

 

Kort profiel van de kandidaat-bestuursleden 
 

Sjouk Engels 
Sjouk Engels verhuisde op 8-jarige leeftijd van Assen naar Gouda. Na 

de Pedagogische Academie heeft ze in Gouda en Moordrecht als 

leerkracht gewerkt. Daarna heeft zij verschillende onderwijsfuncties 

bij die gemeenten bekleed en als leerplichtambtenaar gewerkt. 

Vanaf haar jeugd heeft Sjouk twee passies: watersport en kunst. Nu 

ze met vervroegd pensioen is, kan zij zich volledig daarvoor inzetten. 

Sjouk is lid van het Gouds Watergilde en organiseert als vrijwillig 

adviseur kunst de exposities Gouds Werk. Samen met haar man Rien 

Prins heeft zij de cursus Goudologie gedaan en de stad nog meer 

leren waarderen. Ze genieten samen van hun vier kinderen, vier 

schoonkinderen en vier kleinkinderen. 

Marc de Beyer 
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Paul van Horssen 
Paul van Horssen werd in 1947 in Rotterdam geboren. Sinds 1978 woont hij in 

Gouda. Na een geschiedenisstudie aan de Universiteit Utrecht is hij leraar 

geworden aan de Rijksscholengemeenschap te Gouda, de huidige GSG Leo 

Vroman. Naast het lesgeven heeft hij zijn tijd vooral besteed aan het mede 

leidinggeven van de school. Bij Die Goude maakte hij een aantal jaren deel uit 

van de Lezingencommissie. Sinds het voorjaar van 2016 is hij hoofdredacteur 

van de Tidinge als opvolger van Ronald van der Wal. Ook al is Paul historicus, 

zijn kennis van de geschiedenis is nog steeds niet voldoende. Vandaar dat hij dit 

voorjaar de cursus Goudologie volgt. 

 

 

Activiteitenverslag Die Goude over het jaar 2016 
 

Dit verslag geeft een beknopt overzicht van 

de activiteiten van Die Goude in 2016. In de 

nieuwsbrieven is meer uitvoerige informatie 

te vinden over de afzonderlijke activiteiten. 

Die Goude ging het jaar in met 876 leden en 

sloot het af met evenveel leden. In 2016 zijn 

11 leden overleden, onder wie onze oud-

secretaris Henk Vente. 38 nieuwe leden 

kwamen erbij. 

 

Bestuur 

Het bestuur vergaderde acht keer. De 

vacature in het bestuur werd ingevuld door 

Patricia Gho. Voor Marian Heeringa en Bart 

Pors begon een tweede bestuurstermijn. Het 

beleidsplan voor de jaren 2016-2019 werd 

goedgekeurd door de ledenvergadering. De 

portefeuilleverdeling in het bestuur was als 

volgt: Gerard van Ham voorzitter; Bart Pors 

secretaris, boekenverkoop, werkgroep 

Gebouwd Erfgoed, contact Stadhuisgroep; 

Hans Hoogenraad penningmeester; Gert Jan 

Jansen vicevoorzitter, communicatie en contact Historisch Platform; Bianca van den Berg werkgroep 

Gebouwd Erfgoed; Han Breedveld werkgroep Ruimte, Watergilde; Jan Willem Eelkman Rooda 

Watergilde, contact Sluiswachtersgilde; Patricia Gho lustrumcommissie; Jan de Haan werkgroep 

Ruimte en contact werkgroep Excursies; Marian Heeringa werkgroep Lezingen; Ronald van der Wal 

nieuwe boeken en contact Streekarchief. De organisatie van het 85-jarig lustrum in 2017 werd ter 

hand genomen. 

 

Vrijwilligers 

Steeds melden zich nieuwe vrijwilligers om 

opengevallen vacatures te vervullen en er komen ook 

vrijwilligers af op nieuwe activiteiten. Ongeveer 10% 

van onze leden zet zich in om de verschillende 

activiteiten van de vereniging mogelijk te maken. Voor 

de vrijwilligersborrel aan het begin van het jaar 

konden wij dan ook meer dan 80 leden uitnodigen.  

 

Communicatie 

De communicatie kreeg veel aandacht. De nieuwsbrief verscheen zeven keer met een inhoud die 

niet onderdeed voor de ambitieuze standaard die in 2015 is gezet. De website www.diegoude.nl 

bood voor het eerst sinds jaren weer actuele informatie. Het boek Duizend Jaar Gouda, dat is 

Secretaris Bart Pors 
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uitverkocht, werd toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt op de 

website. Overlegd werd over behoud van de inhoud van de 

website Goudanet die stopt. Op Facebook werd vrijwel 

dagelijks nieuwe informatie geplaatst. Daar wordt gretig kennis 

van genomen. Zo bezochten 3900 verschillende personen onze 

Facebookpagina in een tijdsbestek van vier weken.  

 

Tidinge 

De redactie bracht vier interessante nummers uit van het blad 

Tidinge. Wegens drukke werkzaamheden droeg hoofdredacteur 

Ronald van der Wal in de loop van het jaar zijn functie over aan 

Paul van Horssen. De redactie stelde een richtlijn op om 

eenheid van schrijfwijze te realiseren. Deze richtlijn werd door 

het bestuur overgenomen voor alle publicaties van Die Goude. 

 

Lezingen 

De lezingencommissie organiseerde acht lezingen. 

Samen met Open Monumentendag Gouda werd in de 

Monumentenweek een lezing gehouden. De 

lezingencommissie nam het initiatief nieuwe leden van 

Die Goude uit te nodigen voor een lezing. Dat initiatief 

was een succes. Met de Stichting Goudse St.-Jan werd 

samengewerkt ten behoeve van een symposium over 

Coornhert. De lezingencommissie maakte naast de 

lezingen vier extra bijeenkomsten in Concordia 

mogelijk. 

 

Excursies 

De excursiecommissie organiseerde twee excursies. Vijftig personen gingen op 9 april naar 

Monnickendam, Volendam en Edam. Op 8 oktober bezocht een gezelschap Steenwijk en Vollenhove.  

 

Stadhuis 

De medewerkers van Die Goude ontvingen ‘s zaterdags in totaal 1.693 bezoekers in het stadhuis. Op 

veel zaterdagen kon het publiek niet door Die Goude ontvangen worden als gevolg van andere 

activiteiten in het stadhuis. Was dit in 2015 nog 18 keer het geval, in 2016 betrof het de helft van 

de zaterdagen. In oktober werd meegewerkt aan Zotte Zaterdag. 

 

Publicaties 

De kroon van Gouda, de biografie over Anna 

Barbara van Meerten-Schilperoort, werd 

uitgegeven. Het boek werd tijdens een extra 

lezing gepresenteerd. Eind november werd een 

boekenmarkt georganiseerd in het stadhuis. In 

september startte in het weekblad deGouda.nl 

een serie waarin de historische achtergrond van 

allerlei objecten in Gouda uit de doeken wordt 

gedaan. 

 

Geschiedenisprijs 

De geschiedenisprijs voor middelbare scholieren 

werd voor het eerst verleend. Voorafgaand aan de ledenvergadering werd de prijs uitgereikt voor de 

categorieën VWO en HAVO. 

 

Projecten in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland 

Met het streekarchief werd het genealogieproject uitgevoerd dat in 2015 was voorbereid. Dat 

resulteerde in drie cursussen, een verhalenwedstrijd en een genealogisch café. Daarna werd 

begonnen met de voorbereiding van een cursus bouwhistorie en archeologie. 
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Watergilde 

Het Watergilde gebruikte 2016 om nieuwe plannen 

te maken. Besloten werd zich te concentreren op 

de grondwaterproblematiek als gevolg van een 

zakkende bodem en een oude fundering van de 

binnenstad. Samen met de gemeente en de 

Omgevingsdienst Midden-Holland werd een extra 

lezing georganiseerd over dit onderwerp. Aan de 

wethouder en een hoogheemraad werd een rapport 

aangeboden over de waterbergingsproblematiek bij 

toenemende regenbuien. Een nieuwe brochure 

werd begin 2017 gepresenteerd aan de 

gemeenteraad. Na de presentatie van het 

onderzoek door studenten van de Hbo-opleiding 

Landscape & Environment Management van 

Hogeschool Inholland over inrichtingsmogelijkheden 

van de Oostpolder werd een nieuw onderzoek 

gestart. Het gaat deze keer over de polders 

Middelburg en Tempel in de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk. In een brief aan de gemeente Zuidplas 

en het hoogheemraadschap werd aangedrongen op 

behoud van de Snelle Sluis in Moordrecht. 

 

Sluiswachtersgilde 

Het Sluiswachtersgilde trok veel publiek met 24 demonstraties van de Donkere 

Sluis waarvan twee in de Engelse taal. In juni werd door ICOMOS Nederland een 

Water Heritage Awareness Shield uitgereikt voor de Donkere Sluis. 

 

Ruimtelijke advisering 

De werkgroep Ruimte besloot zich de komende jaren te concentreren op de 

Omgevingswet die naar verwachting in 2019 wordt ingevoerd. Samen met de 

gemeente en de Omgevingsdienst Midden-Holland werd een voorlichtings- en 

discussieavond georganiseerd waarop de wet werd toegelicht en aandacht werd geschonken aan 

burgerparticipatie. Deze bijeenkomst kreeg veel waardering. De bevindingen werden gerapporteerd 

aan de gemeenteraad. 

 

Monumenten 

De nieuwe werkgroep Gebouwd Erfgoed onderzocht welke onderwerpen vooral verbetering 

behoeven en hoe dit het beste kan worden bereikt. Eind 2016 werd een brief gestuurd aan de 

gemeente met zorg over de herbestemming van het weeshuis en betrokkenheid bij dat proces. 

 

Samenwerking met andere organisaties 

Er werd met diverse Goudse organisaties samengewerkt: 

deelname aan het Historisch Platform, meewerken aan de 

plaatsing van een bord bij het vluchtelingenkamp uit de 

Eerste Wereldoorlog, gezamenlijke organisatie van lezingen 

met Open Monumentendag Gouda en Goudse St.-Jan, 

boekenmarkt met Open Monumentendag Gouda en Vrienden 

van Archief en Librije, samen optrekken met het Platform 

Binnenstad bij ruimtelijke advisering, meewerken aan 

Goudologie-cursussen, deelname aan de redactie van Het 

leven in Gouda, gezamenlijke projecten met het 

Streekarchief Midden-Holland. 

  

Verhalenwedstrijd voorouders, opgezet samen 
met SAMH. Wim Cornelis (r.) overhandigt eerste 
prijs aan Arie ter Steege (l.) 
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De financiële jaarstukken 
 

Op de Algemene Vergadering van 12 april a.s. komen ook de 

financiële jaarstukken aan de orde. Het bestuur stelt voor om de 

jaarrekening 2016 en de begroting 2017 vast te stellen. De 

volledige tekst staat op de website. 

 

Jaarrekening: klein tekort. 

De jaarrekening toont een tekort van € 1.548,-, terwijl een tekort 

van € 300 was geraamd. Het belangrijkste verschil zit in de post 

Tidinge. Niet alleen waren enkele nummers extra dik; ook drukt 

(eenmalig) de aanschaf van een nieuwe partij enveloppen (voor de 

verzending van Tidinge en Nieuwsbrief) op deze post. Verder is in 

de begroting geen rekening gehouden met een bijdrage voor het 

bord Vluchtoord 1914-1918. Op de andere posten zitten kleine 

afwijkingen die elkaar opheffen. Het bestuur stelt voor dit tekort 

ten laste te brengen van de algemene reserve, die per ultimo 2016 

ruim anderhalve ton groot was. 

Op het terrein van het uitgeven en verkopen van boeken was geen 

rekening gehouden met de uitgave van de biografie van Anna 

Barbara van Meerten-Schilperoort. Een deel van de baten zal in 

2017 terugkomen. Het resultaat ‘boeken’ komt uit op ruim 

€2.000,- negatief. Het bestuur stelt voor om dit ten laste te brengen van de reserve Fonds Boeken, 

waarin ultimo 2016 een bedrag van € 11.774,- zat.  

 

Begroting: twee grote eenmalige activiteiten 

In de begroting 2017 is zoveel mogelijk aangesloten bij de uitkomsten van het jaar 2016, met dien 

verstande dat er dit jaar weer een waterconferentie is gepland. Verder is rekening gehouden met 

de kosten van de viering van het lustrum (85 jaar!) begin oktober. De hiervoor reeds gereserveerde 

bedragen (in beide gevallen € 1.000) zullen niet voldoende zijn. De ontwerpbegroting 2017 sluit 

daarom met een tekort van € 7.800,-. Het bestuur vindt dat gezien de reservepositie verantwoord 

en hoopt dat de ledenvergadering die redenering zal volgen. 

 

Herbestemming Weeshuis (vervolg) 
 

In Nieuwsbrief 86 is melding gemaakt van de brief die het 

bestuur van Die Goude aan het college van B&W van Gouda 

stuurde over de herbestemming van het voormalige 

Weeshuis aan de Spieringstraat/Patersteeg/Groeneweg. 

Het college benadrukt in een reactie d.d. 30 januari dat 

grote zorgvuldigheid bij de herbestemming moet worden 

betracht. De planontwikkelaar, White House Development 

(WHD), moet inzicht geven in de aanpassingen die hij wil 

aanbrengen in gemeentelijke en rijksmonumenten en 

daarvoor een nadere deskundige onderbouwing geven. 

Daarvoor zal hij een (nader) bouw- en cultuurhistorisch 

onderzoek uitvoeren. De gemeente heeft aan de 

planontwikkelaar gevraagd om contact op te nemen met 

Die Goude en te bespreken op welke wijze onze expertise 

bij de planvorming betrokken kan worden.  

Een delegatie van de Werkgroep Gebouwd Erfgoed heeft 

vervolgens overleg gevoerd met White House Development. 

WHD heeft aangegeven open te staan voor participatie 

vanuit de samenleving. De gemeente moet aangeven welke 

partners representatief zijn, een standpunt dat Die Goude 

begrijpt. 

Penningmeester Hans Hoogenraad 
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In een nadere brief van 28 februari heeft het bestuur daarom aan het college gemeld dat met WHD 

een constructief gesprek heeft plaatsgevonden en dat Die Goude wat WHD betreft mee kan kijken 

bij de cultuurhistorische verkenning die momenteel door een bureau wordt uitgevoerd. WHD plaatst 

de regievoering terecht bij de gemeente. Daarom hoopt Die Goude snel van B&W te horen hoe en op 

welke termijn dat vorm gaat krijgen. 
 

Werkgroep Gebouwd Erfgoed: advies over aanpak 
 

De Werkgroep Gebouwd Erfgoed van Die Goude heeft 

een verkenning uitgevoerd van de rol van de historische 

vereniging bij de bescherming van het gebouwd erfgoed 

in Gouda. De werkgroep, die bestaat uit Bianca van den 

Berg, Bart Pors, Jaap van Driel, Erik Kooistra en Gerard 

Reussink, heeft gesprekken gevoerd met de Bond 

Heemschut, de Vereniging Oud Leiden, Erfgoed Leiden 

en Omstreken, de gemeente Gouda en de 

Omgevingsdienst Midden-Holland. De oriëntatie heeft 

geleid tot een advies, een startdocument dat op 15 

februari jl. in het bestuur is besproken. Het bestuur 

neemt het advies geheel over. Dat houdt in dat de 

werkgroep een permanent karakter gaat krijgen. De 

aandacht moet zich niet alleen richten op het 

‘gebouwde’, maar ook op de cultuurhistorische context 

daarvan.  

 

De werkgroep heeft enkele inhoudelijke overwegingen 

geformuleerd die richtinggevend zijn voor de 

activiteiten van de werkgroep. Zo wordt ervoor 

gekozen aandacht te schenken aan het totale 

ontwikkelingsproces van de waardevolle stedelijke 

omgeving, dus niet alleen aan de oorspronkelijke 

toestand van een gebouw of object, maar ook aan de 

betekenis van latere invullingen en ingrepen. De 

werkgroep vindt ook dat waardering op zijn plaats is 

voor de rol van veel eigenaren die de laatste dertig jaar 

hebben gezorgd voor schitterende restauraties. Het 

komt echter voor dat er omgevingsvergunningen 

worden aangevraagd die de waarden van een 

monument of van een waardevol pand teniet kunnen 

doen. Over het geheel gezien gaat het om incidenten. 

Verder kan niet voorbij gegaan worden aan het feit dat 

maatschappelijke ontwikkelingen herbestemming nodig 

kunnen maken en aan de noodzaak tot verduurzaming 

van gebouwen én de stad. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan energiebesparing. 

 

De werkgroep onderscheidt actiepunten die zich richten 

op het beïnvloeden van het beleid van de gemeente en 

actiepunten die een waakhondfunctie vervullen. Bij het 

eerste hoort het bevorderen van een beleid voor 

zorgvuldige verduurzaming van monumenten en het opnemen van een onderhoudsplicht voor 

gemeentelijke monumenten, inclusief intensivering van de handhaving. Ook zal worden 

aangedrongen op meer aandacht voor gebouwd erfgoed buiten de binnenstad. Onder de 

waakhondfunctie valt het volgen van de vergunningverlening ten aanzien van monumenten, zowel 

bij aanpassingen als bij herbestemming. Ook hoort hier periodiek overleg met toezichthouder ODMH 

bij, naast het periodieke bestuurlijk overleg tussen Die Goude en de wethouder.  
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Het hofje, bouwsteen van de Hollandse stad 
Lezing door Willemijn Wilms Floet 
 

De grote zaal van Concordia zat alweer vol 

toen Marian Heeringa van de 

Lezingencommissie op maandagavond 6 maart 

jl. het woord gaf aan Willemijn Wilms Floet. 

Het begrip hofje spreekt veel mensen aan, 

omdat er rust en schoonheid van uitgaat in 

een drukke stadsomgeving. Ook in Gouda zijn 

er nog een paar. Met name de inwoners van 

het Hofje van Cinq waren goed 

vertegenwoordigd. 

Willemijn Wilms Floet heeft vanuit haar 

vakgebied – ze is architect - onderzoek 

gedaan naar de ontwikkeling van hofjes in 

acht Hollandse steden, waaronder Gouda. Ze 

richt zich speciaal op de hofjes van 

liefdadigheid, woonvoorzieningen die zijn 

opgericht voor minvermogenden door 

particuliere meervermogenden. De weldaad 

van de stichter is op verschillende manieren 

terug te zien in de architectuur. De definitie 

van Willemijn leidde later op de avond tot 

een discussie of Gouda nog twee of drie 

hofjes van liefdadigheid kent die in gebruik 

zijn. Ze noemde het Hofje van Cinq en het 

Zwanenburgshofje, maar het hofje van het 

Willem Vroesenhuis had zij tot op heden niet meegeteld, want dat zou gesticht zijn als oude 

mannenhuis. Ze baseerde zich daarbij op het boek Hofjes van barmhartigheid van de hand van oud-

streekarchivaris Geselschap dat Die Goude in 1972 uitgaf. Met de souplesse van een balletdanseres 

gaf Willemijn zich gewonnen: we hebben er nog drie! Dat steekt overigens mager af tegenover 

steden als Haarlem of Leiden, waar er van de pakweg veertig hofjes nog 18, resp. 28 in gebruik zijn. 

De Goudse hofjes waren ook – gelijk onze aard – bescheiden van opzet. Ze had daar fraaie foto’s 

van, ook van het niet meer bestaande Hofje van Elisabeth Buytenwech. De eerste kaart van Gouda, 

waarop ze goed te zien zijn, is de kadastrale minuut van 1811. 

De hoofdmoot van het betoog ging over de bouwkundige typering van de hofjes in Holland, die zich 

kenmerken door duurzaamheid en hun meegaan met 

stedenbouwkundige ontwikkelingen. Bijna altijd gaat het 

om groepen kleine woninkjes met een aantal 

gemeenschappelijke elementen, zoals een tuin, een pomp 

en een regentenkamer. Uitgebreid in beeld kwamen de 

verschillende bouwblokken, waarin de hofjes zijn 

gesitueerd, met een gesloten buitenkant en de trucs om de 

toegang te maskeren. Willemijn sprak van de haarvaatjes 

van de binnenstad. Tegenover de archetypische hofjes 

staan voorbeelden waar vermaarde architecten zijn 

ingeschakeld, zoals Pieter Post. Die hofjes spiegelen zich 

aan het woonhuis van patriciërs. Een dergelijke 

monumentale aanpak met een open portico en een fronton 

was echter aan Gouda niet besteed.  

“Heel interessant om zo een keer op een andere manier 

naar het hofje te kijken”, zo stelde Marian Heeringa in haar 

dankwoord. De echte liefhebbers konden daarna het boek 

kopen waarin Willemijn Wilms Floet haar studie naar de 

hofjes heeft vastgelegd. (GJJ) 
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Overig verenigingsnieuws 
 

Extra lezing maandag 6 november over criminaliteit in Gouda  
 

De Lezingencommissie organiseert op maandagavond 6 november 2017 een extra lezing. Ronald van 

der Wal zal het dan hebben over veiligheidszorg in Gouda in de laatste decennia van de vorige 

eeuw. Zijn boek over twee eeuwen veiligheidszorg in Gouda komt in oktober uit. 

 

Nieuwe leden Die Goude 
 

In de periode van 1 januari tot 15 februari hebben zich veertien nieuwe leden aangemeld: 

 De heer en mevr. F. Vandenhende/L. De Buck te Wortegem-Petegem (België) 

 Mevrouw J. van Leeuwen te Akersloot 

 De heer P. Prins te Waddinxveen 

 De heer C.P. Schermers te Gouda 

 De heer E. Boers te Gouda 

 De heer H. Timmer te Gouda 

 De heer S.I.C. van Golden te Gouda 

 Mevr. M.A.L. ten Tusscher te Gouda  

 De heer P. van Zoest te Gouda 

 De heer A.P. de Bruine te Gouda 

 De heer B. Groen te Gouda 

 De heer H. van Oorschot te Gouda 

 De heer G.A.G. Jansen te Gouda 

 De heer M. van den Berg te Gouda 

 

Excursies 
 

Op zaterdag 1 april gaat de voorjaarsexcursie van Die Gouda naar het Land van Thorn. 

Op zaterdag 2 september gaat de najaarsexcursie naar Doesburg. 

 

Lustrum Die Goude op 6 oktober. 
 

Het programma van de lustrumviering op vrijdagavond 6 oktober is praktisch rond. In de volgende 

Nieuwsbrief wordt u daarover uitgebreid geïnformeerd. 

 

Die Goude ook op Instagram 
 

Die Goude laat zien dat aandacht voor de historie niet betekent 

dat voorbijgegaan wordt aan nieuwe ontwikkelingen. We hebben 

al geruime tijd een account op Facebook. Daar is sinds enkele 

dagen een account op Instagram bij gekomen. Instagram is een 

sociaal platform waar gebruikers foto’s kunnen publiceren, die 

met een filter verfraaid kunnen worden. Natuurlijk gaat het bij 

ons om foto’s van Gouda; nieuwe foto’s, maar ook oudere foto’s. 

Instagram geeft de mogelijkheid om van een ‘saaie’, onbewerkte 

foto plots een waar kunstwerkje te maken. Het medium is vooral 

populair onder jongeren, die Facebook steeds vaker links laten 

liggen. Het heeft inmiddels wereldwijd 600 miljoen gebruikers. 

Maar het zijn zeker niet alleen jongeren die Instagram gebruiken.  

U kunt Instagram vinden op het internet (www.instagram.com) of 

downloaden als gratis app voor uw smartphone. U vindt ons account door binnen Instagram te 

zoeken naar ‘Die Goude’. Aan ons welbekende logo herkent u ons piepjonge account (KL).  

Een van de nieuwe leden: Gijs Jansen 
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De oude bruggen over de Hollandse IJssel 

In de vorige Nieuwsbrief schreef Hans du Pré over de vroegere Statensluis die de Turfsingel met de 

Hollandse IJssel verbond. In de discussie daarover op onze Facebookpagina kwam een andere versie 

van de rivierkaart 1902 van Rijkswaterstaat boven, bijgewerkt naar de situatie van 1919. Hans du 

Pré wijst erop dat die kaart duidelijk maakt waar precies de spoorbrug van het spoor Gouda- 

Schoonhoven lag. Tot op heden wordt in de literatuur vermeld dat die spoorbrug lag op de plek 

waar nu de Haastrechtsebrug ligt. De kaart van 1919 laat echter zien dat de spoorbrug iets 

westelijker lag, dus tussen de huidige Haastrechtsebrug en de oude Haastrechtsebrug voor het 

wegvervoer. Die laatste lag (logisch natuurlijk) in het verlengde van de huidige Oudebrugweg. Op 

het spoorwegtracé is aan de 

Stolwijkersluiszijde later de 

elektriciteitscentrale gebouwd, waar nu 

Wijngo kantoor houdt.  

 

Het vroegere tolgaardershuis aan de Goejanverwelledijk zat als het ware ‘ingeklemd’ tussen de 

spoorlijn en de oude verkeersweg. Waar Hans du Pré zich over verbaasd is, dat er geen duidelijke 

foto is van de draaibrug die terplekke in de spoorlijn zat. Hij kent alleen foto’s waarop een 

fragment te zien is. Komt het doordat die brug er maar zo’n dertig jaar gelegen heeft? Hans hoopt 

dat iemand een foto heeft van die twee bruggen naast elkaar, het liefst met een rokende 

locomotief erbij.  

 

Misschien levert deze oproep in de Nieuwsbrief iets op? 
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Modeatelier Rob Veenhof in IJsselhuis 
Een bijdrage van Hans du Pré 

 

Het IJsselhuis, het 

voormalige 

Schipperswachtlokaal in 

het park bij de 

Mallegatsluis, heeft 

verschillende perioden 

gekend. Zo is het ook een 

tijdlang een bloeiend 

kunstencentrum geweest. 

Dat was na de Blauwe-

Knoopperiode, toen men 

de schippers wilde 

behoeden voor 

drankmisbruik, maar vóór 

de tijd dat 

Museumhavenclubgebouw 

en café-restaurant werd. 

Veelzijdig kunstenaar Rob 

Veenhof had hier van 

begin jaren '70 tot eind 

jaren '80 zijn 

modeatelier. Omdat er 

ook veel andere 

kunstenaars kwamen, 

bruiste het kruisvormige 

gebouwtje van 

creativiteit. Gouda was in 

die tijd een echte 

modestad met ontwerpers als Ank van der Wal, Hilde Zeubring en Bedie Gevaart. In 1986 brachten 

zij, samen met Rob, een avondvullende modeshow in club So What. De modellen werden gevonden 

onder de leden van de club. Rob ontwierp veel in leer. Hij maakte exclusieve kleding voor 

particulieren, waaronder in het oog springende showkleding voor artiesten. Het ontwerp van een 

functioneel en opvallend regen-fietspak bezorgde hem een ministeriële onderscheiding. De verkoop 

van Robs creaties vond plaats in zijn winkel Via-Via op Westhaven 31. In het IJsselhuis zoemden de 

naaimachines. In het parkje bij de sluis kon je Rob ook op de saxofoon horen met zijn band The 

Titz. Daarmee trad hij op in het hele land, zoals in de 'hotte' club Mazzo aan de Rozengracht in 

Amsterdam en in het voorprogramma van Herman Broods Wild Romance. Waar nu in het IJsselhuis 

de keuken is, was toen een verhoogd podium waar permanent de apparatuur van de band stond 

opgesteld. Dat was reuzepraktisch voor de vele feestjes die Rob organiseerde. De overburen, de 

sluiswachters van Provinciale Waterstaat en hun gezinnen, genoten mee van de muziek, maar 

klaagden nooit over geluidsoverlast. De sfeer was gemoedelijk. In de zomer hielden de sluiswachters 

's nachts het hoge water van de Hollandsche IJssel vast, waardoor de Mallegatsluis voor het weekend 

in een zwembad veranderd kon worden. Het water stond dan veertig centimeter onder de rand en 

de hele buurt kwam zwemmen. Rob werkte niet alleen in het IJsselhuis, hij woonde er ook, tussen 

de naaimachines en de muziekinstrumenten. De voordeur van het IJsselhuis zat in die tijd aan de 

kant van de dijk en de deur die nu het IJsselhuis verbindt met het park, was toen een raam. 

Daarboven was het meest huiselijke onderdeel van het huisje: een groot bed. Het park was destijds 

dicht begroeid met struikgewas. Nadat Rob een paar keer bezoek van inbrekers had gehad, kwam 

hond Koos waken over het IJsselhuis. Tegen mensen die aanklopten als Rob niet thuis was, kon Koos 

vreselijk tekeer gaan. De as van trouwe vriend Koos is uitgestrooid rond het IJsselhuis. Eind jaren '80 

verhuisde Rob vanwege de liefde naar Arnhem en later naar Costa Rica. Daar verdiende hij de kost 

met beeldhouwen en het schilderen van grote doeken. Tegenwoordig woont Rob Veenhof weer in 

Gouda. Bij de Julianasluis heeft hij (weer) uitzicht op de scheepvaart. 
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Mogen wij voorlopig blijven? Opzet onderzoek naar Emiel De 
Bruyne, Belgische vluchteling in Gouda (1915-1919) 
Een bijdrage van Frans Vandenhende 

 

Sinds de zomer van 2014 herdenkt en her-denkt men in 

België de Eerste Wereldoorlog. Een globale oorlog die 

alles en iedereen hard trof, niet in het minst de 

burgerbevolking. Allerlei initiatieven zien het daglicht 

en laten zien wat ‘verborgen’ of ‘vergeten’ is. Dat is 

een goede zaak. De nadruk ligt evenwel op de 

Westhoek en het kleine stukje vrij België. Andere 

interessante thema’s krijgen niet de aandacht die zij 

verdienen. Eén van die thema’s is de problematiek van 

de Belgische vluchtelingen in het buitenland. Je moet 

al bijna kind of kleinkind zijn van een vluchteling om 

hier aandacht aan te besteden, laat staan onderzoek 

naar te verrichten. 

 

Door mijn interesse in de Eerste Wereldoorlog kom ik 

vaak in het Kenniscentrum van het In Flanders Field 

Museum (I.F.F.M.) in Ieper. Zo kwamen mijn vrouw, 

Lieve De Buck, kleindochter van de Belgische 

vluchteling Emiel De Bruyne, en ik in contact met Leo 

van Maaren, geboren Gouwenaar. Hij werkte aan het 

boek Hoop op Toekomst en een documentaire rond 

Belgische vluchtelingen. Dit was voor mij de aanzet om 

een sluimerend project van onder het stof te halen: 

het te boek stellen van het verhaal van de exodus van 

onze grootouders, Emiel De Bruyne en Blondina De 

Volder. Wij werden door het Historisch Platform Gouda 

uitgenodigd om op 16 september 2016 aanwezig te zijn 

bij de onthulling van het herdenkingsbord van 

Vluchtoord Gouda. Bij die gelegenheid heeft mijn vrouw Lieve De Buck op het minisymposium een 

schets gegeven van het leven van vluchteling Emiel De Bruyne en zijn gezin.  

 

Bij aanvang van mijn onderzoek stelde zich de vraag welke methodiek te volgen. Uiteindelijk had ik 

enkel een fotoalbum, zeven notaboekjes, een aantal door Emiel geschreven essays en verhalen die 

zijn jongste dochter Martha, mijn schoonmoeder, verteld had aan haar dochter Lieve en mij. Na 

veel overleg en aftasten van mogelijkheden op bijkomende informatie leek de beste oplossing om 

via de persoonlijke anekdote uit te zoomen naar het Grote Verhaal. Hierbij word ik als het ware de 

Belgische vluchteling Emiel De Bruyne. Ik probeer te denken als hij, te voelen als hij, te handelen 

als hij. Op die manier kom ik voor alle moeilijkheden te staan die hij ervaren moet hebben. Die 

probeer ik dan op te lossen. Hierbij heb ik het voordeel terug te kunnen keren in het verleden, 

waarbij ik volop gebruik maak van zowel Belgische als Nederlandse historiografie. Het resultaat is 

dat het individuele verhaal ingekapseld en ondersteund wordt door objectieve historische feiten. Dit 

Grote Verhaal reflecteert enkel die facetten die Emiel als vluchteling raken. Zo komt de situatie 

van de Gouwenaar in de periode 1915-1919 uitvoerig aan bod, omdat Emiel als inwoner van de stad 

dezelfde moeilijkheden ondervindt. In deze wordt het geen globale schets van de Grote Oorlog. 

Uiteindelijk wordt een aantal onduidelijkheden in het verhaal van Emiel opgelost door de 

historische feiten.  

 

Vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek is het boeiend te zien dat er in de Belgische en 

Nederlandse historiografie minieme, maar opmerkelijke, verschillen in visie zijn met betrekking tot 

het thema Belgische vluchtelingen in Nederland. Wat mij betreft, ik ben de Belgische vluchteling en 

schrijf de zaken soms anders neer dan mijn Nederlandse gasten. Het onderzoek moet eind 2017 

afgerond zijn, zodat het voorjaar van 2018 gepubliceerd kan worden. 

 

Lieve De Buck en Frans Vandenhende op 16 
september 2016 in Gouda 
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Emiel De Bruyne, Belgische vluchteling in Gouda 
Een bijdrage van Frans Vandenhende 

 

Emiel De Bruyne wordt geboren op 20 februari 1873 in Oostakker bij 

Gent. Vader is schoenmaker en moeder heeft een winkeltje. Hij heeft 

het geluk dat hij mag studeren. Zo haalt hij in 1892 zijn diploma van 

onderwijzer aan de bisschoppelijke normaalschool in Sint-Niklaas, 

gekend voor haar Vlaams en katholiek karakter. Hij wordt aangenomen 

als onderwijzer in de gemeenteschool van Cruybeke in de buurt van 

Antwerpen. Daar huwt hij in 1909 Blondina De Volder, dochter van 

binnenschippers. In Cruybeke is hij actief als dirigent van het kerkkoor 

en de plaatselijke fanfare Sinte-Cecilia. 

Wanneer op 4 augustus 1914 de oorlog uitbreekt, vluchten zijn 

schoonouders met hun schip naar Nederland. Belgische soldaten hebben 

hun woning in brand gestoken, omdat deze in het schootsveld ligt van 

het fort van Cruybeke, dat deel uitmaakt van de binnenste fortengordel 

rond Antwerpen. Het is pas begin oktober dat Cruybeke de oorlog aan den lijve ondervindt. Vanaf 6 

oktober ligt Antwerpen onder zwaar vuur van het Duitse leger. Emiel ziet duizenden vluchtelingen 

en het uitgedunde en vermoeide Belgische leger richting Belgische kust trekken. Op 8 oktober 

vlucht Emiel met zijn gezin, zijn zwangere vrouw en drie kinderen, noordwaarts naar Nederland. Hij 

laat zich als vluchteling registreren in Hulst. Het gezin verblijft er ongeveer vijf maanden. In die 

periode zoekt hij als gedreven onderwijzer contact met andere Belgische onderwijzers in een poging 

onderricht te verschaffen aan de kinderen van de gestrande vluchtelingen.  

Zijn toekomst als onderwijzer houdt hem in die mate bezig dat hij contact opneemt met het 

Ministère Belge de Sciences et Arts in Le Havre om zich te informeren of een verlengd verblijf in 

Nederland zijn loopbaan kan schaden. Er wordt namelijk sterk aangedrongen dat de vluchtelingen 

naar huis terugkeren. Ondanks het feit dat Emiel er geen goed oog in heeft om naar België terug te 

keren, laat hij zich uitschrijven in Hulst op 17 februari 1915 met bestemming Cruybeke. Daar is hij 

echter niet aangekomen. De onzekerheid over zijn toekomst wordt vanuit onverwachte hoek 

weggewerkt. De Belgische regering in ballingschap vindt het niet kunnen dat Belgische kinderen zich 

goed integreren. Assimilatie met het gastland past niet in het lange termijnperspectief van de 

Belgische overheid. De kinderen moeten hun vaderland boven alles liefhebben en zij moeten instaan 

voor de heropbouw van het verwoeste thuisland. De oplossing lijkt eenvoudig: een ‘copy-paste’ van 

het onderwijssysteem uit België naar het gastland: Belgische scholen, Belgische onderwijzers, het 

Belgisch leerplan, Belgische leerboeken en toepassing van de Belgische schoolwet uit 1914. De 

ideale oplossing voor Emiel. Zonder zorgen voor zijn toekomst kan hij in Nederland les blijven 

geven. 

Na een oponthoud van twee maanden in Moerdijk bij zijn schoonouders, die met hun schip 

aangemeerd liggen in het Hollands Diep, treedt hij op 8 april 1915 in dienst van het Vluchtoord 

Gouda. Hij gaat niet in het kamp wonen, maar in de stad. Eerst in de Keizerstraat 73, vervolgens 

aan de Groeneweg 73. Zoals blijkt uit briefwisseling en foto’s heeft hij goed contact met de 

Gouwenaars. Hij speelt een actieve rol in het Vluchtoord, beroepsmatig als onderwijzer in het lager 

onderwijs, en als actieve speler in het ontspanningsleven. Hij richt fanfare Hoop op Toekomst op. 

Op velerlei manieren werkt hij samen met andere verenigingen in het kamp en in de stad. Bij het 

overlijden van de dirigent van de Goudse harmonie Caecilia, de heer Baghuis, neemt hij die rol over 

tot zijn vertrek naar België in januari 1919. Dit tot grote tevredenheid van iedereen met wie hij 

samenwerkt. Emiel laat zich kennen als een plichtsbewust, erudiet en consequent persoon die hoge 

eisen stelt aan zichzelf en zijn medewerkers. Soms leidt dit tot spanningen. Na de wapenstilstand 

op 11 november 1918 moet hij, als zovele vluchtelingen, wachten tot begin 1919 om naar huis te 

kunnen terugkeren. In een schrijven aan IJssel de Schepper en zijn echtgenote drukt hij zijn dank 

uit voor de manier waarop zij in Gouda werden opgevangen. 

 

Frans Vandenhende is voorzitter van de Heemkundige Kring Bouveloo, de historische vereniging van 

de gemeente Wortegem-Petegem (tussen Oudenaarde en Waregem). Frans is ook een gekend 

geitenfokker. Frans en zijn vrouw Lieve De Buck zijn lid van de Historische Vereniging Die Goude. 
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Herinneringen aan de lange, koude winter van 1944-1945 
Een bijdrage van Els van Elk-IJsselstijn 

 

Op een ochtend word ik om 5 uur wakker. Het is koud en donker in ons huis aan de Fourieweg. Het 

is oktober 1944. De kachel gaat alleen aan om eten te koken. Het zuiden van Nederland is bevrijd 

door de geallieerden, maar het westen wordt nog bezet door de Duitsers. Ik kan niet zo snel weer in 

slaap komen. Ik ben de oudste van vier kinderen. Vader woont niet meer thuis. Hij is gedwongen om 

in Duitsland te gaan werken. Ik heb gehoord dat de omstandigheden daar slecht zijn. Bovendien zijn 

de wapenfabrieken van Mauser in Berlijn doelwit van geallieerde bommenwerpers. Mijn moeder 

moet alles alleen doen. Al piekerend val ik toch weer in slaap. Ik hoef niet vroeg naar school. In de 

Julianaschool aan de Burgemeester Martenssingel wonen Duitse soldaten en daarom zijn onze lessen 

verplaatst naar de Groen van Prinstererschool aan de Groenendaal. De kinderen van die school 

krijgen ’s morgens les; wij ’s middags. Echt vrij heb ik ’s morgens niet, want vaak moet ik 

boodschappen doen bij de Coöperatie of bij de winkeltjes aan de dr. Leydsstraat of op de hoek 

Martenssingel/Reitzstraat. De voorraden worden maar af en toe aangevuld en dan staat er al vroeg 

een rij. Ook al heb je distributiebonnen, dat wil niet zeggen dat er voor iedereen genoeg is. Moeder 

staat ook vaak in de rij, maar dan moet ik op mijn kleine broertje passen. Hij zat op de 

kleuterschool aan de Krugerlaan, maar daar is een bom op gevallen. Als de sirenes waarschuwen 

voor vliegtuigen, kruipen we in een kast onder de trap. Het valt niet mee om daar met zijn allen te 

zitten, zeker niet als er vriendjes of vriendinnetjes bij ons spelen.  

Zo nu en dan komt er een brief van vader uit Berlijn. De laatste 

tijd minder. De brieven tonen gaten; er zijn woorden uitgeknipt. 

Van de Duitsers mag er niets in staan over de omstandigheden of 

over het verloop van de oorlog. Aan steeds meer spullen komt 

gebrek; niet alleen aan eten, maar ook aan kleding. De 

bloementuin is omgespit om groenten te telen, maar nu staat er 

alleen nog wat boerenkool en andere koolsoorten. Die kun je niet 

te lang laten staan, want dan wordt het door anderen geoogst. 

Vlees is er al helemaal niet meer. Moeder maakt kinderkleren 

door afdankertjes te ‘keren’ van Oma of van een neef die ze echt 

niet meer aan kan. Meestal lopen we op klompen, waar stro in 

gestopt wordt om de voeten warm te houden. 

Ook brandstof wordt een steeds groter probleem. Om aan kolen 

voor de kachel te komen worden soms kinderen over het hek van 

het Van Iterson ziekenhuis gezet. De Duitsers hebben daar in de  

tuin kolen opgeslagen. Ik ben er ook een keer naar toegegaan 

met mijn broertje en een buurjongen. Het was al vroeg donker 

die middag. We hebben mijn kleine broertje opgetild en over het 

hek gezet. Toen hij de tas vol had met kolen, namen wij hem over. Erg gevaarlijk en spannend 

natuurlijk; er werd daar wachtgelopen. Maar goed dat moeder hier niets van afgeweten heeft. Ook 

bomen in het Houtmansplantsoen en in het plantsoentje aan de Fourieweg moeten eraan geloven. 

Ze worden in de nacht, hoewel niemand buiten mag komen, omgehakt en meegenomen. Zelfs de 

bielzen van de spoorlijn naar Schoonhoven worden gesloopt. Maar wie betrapt wordt, krijgt een 

zware straf. Er worden zelfs mensen dood geschoten.  

Vroeg in het voorjaar zegt moeder op een dag dat wij bij tante Jo moeten logeren. Ze heeft een 

fiets verborgen op de zolder van het schuurtje. Hij heeft houten banden. Samen met de buurvrouw 

wil ze naar Gelderland of Overijssel rijden, want daar schijnen de boeren nog aardappels en tarwe 

te hebben. Dat willen ze ruilen voor het tafelzilver en lakens. De expeditie lukt, al moeten ze 

onderweg bedelen, slapen in schuren en vooral oppassen voor Duitsers die ook honger hebben. 

Boter, vlees en zakjes graan worden op het lichaam gedragen, in zakken die op schorten zijn 

genaaid. Bij terugkomst denken andere buren dat ze in verwachting zijn, zo dik zijn ze geworden. 

Maar het wordt nog slechter met eten. Mijn kleine broertje en zusjes gaan bedelen bij de scholen 

die door Duitsers bezet zijn. Ze vragen om ‘Kuch’, want ze denken dat dat het Duitse woord voor 

brood is. Dat lukt wel eens, want die mannen hebben thuis ook kleine kinderen. Samen met moeder 

sta ik vaak in de rij voor een pannetje gemeentesoep bij de gaarkeuken aan de Jan Luykenstraat. 

Verzwakt en ondervoed halen we het eind van de oorlog.  
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Eind april zijn er gelukkig 

voedseldroppingen. In grote dozen daalt 

per parachute eten neer: het heerlijke 

Zweedse wittebrood, het stinkende 

eierpoeder en nog veel meer. Bij de 

bevrijding delen de Canadezen chocolade 

en sigaretten uit. Een paar weken later 

komt mijn vader terug uit Duitsland. Het 

gezin is weer compleet.  

Maar het duurt nog een hele tijd voor het 

normale leven op gang komt. Veel huizen 

en gebouwen zijn verwoest. Er rijden nog 

geen gewone treinen en bussen. In de 

trein zit je op kale banken en de kinderen 

liggen in het bagagenet. Iedereen wil 

weten hoe het gaat met familie die elders 

in het land woont. Onderduikers komen 

uit hun schuilplaats. Er worden heel veel 

straat- en buurtfeesten georganiseerd. 

Onze familie doet graag mee. Op de 

Hokey Pokey wordt vaak gedanst. Van 

lieverlee kunnen we weer normaal naar 

school. Aan de ene kant vind ik dat fijn, maar aan de andere kant weet ik dat de tijd van spannende 

avonturen voorbij is.  

 

 

 

Lezing 20 april over ‘Natuur dicht bij huis’ 
 

In de vorige 

Nieuwsbrief 

heeft u – van 

de hand van 

Alexandra 

Cornelisse - 

de recensie 

gelezen van 

het boek 

Natuur dicht 

bij huis, 35 

jaar 

ecologisch 

groenbeheer 

in Gouda. Het 

boek is 

geschreven 

door André 

van Kleinwee 

en Bonnie van Doorn. De schrijvers van het boek gaan op donderdagavond 20 april a.s. weer met 

elkaar in gesprek, maar nu met publiek. Ze vertellen over het schrijfproces, de samenwerking en de 

totstandkoming van het boek, maar natuurlijk ook over het Gouds ecologisch groen. U kunt erbij 

zijn. Het groen ligt misschien dichter bij huis dan u denkt. Bovendien komt aan de orde wat u zelf 

dicht bij huis kunt laten groeien en bloeien. 

 

De bijeenkomst op 20 april vindt plaats in de Chocoladefabriek op Klein Amerika en begint om 

20:00 uur. Leden van de Goudse bibliotheek betalen € 5,50, andere belangstellenden € 7,50. 
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De Rijks H.B.S. te Gouda als militair hoofkwartier 
Een bijdrage van Paul van Horssen 

 

Eind december plaatste Die Goude in haar maandelijkse rubriek ‘Oud Gouda’ 

in het weekblad deGouda.nl een aflevering over de voormalige Rijks H.B.S. aan 

de Burgemeester Martenssingel. U kunt het artikel teruglezen op 

www.diegoude.nl onder ‘Die Goude in de pers’. Naar aanleiding van het artikel 

nam Philip den Hertog (rector van de HBS tussen 1975 en 1993) contact met 

mij op. 

 

“Weet je waarom op de eerste verdieping de docentenkamer zo’n hoog 

plafond heeft gekregen?” Nu had ik me dat weleens afgevraagd en bedacht dat 

het wel iets met de status van de leraar in die tijd te maken zou hebben. 

Tegelijkertijd vond ik dat ook weer vreemd, omdat ik wist, dat de rectorskamer zich vóór de oorlog 

in de latere conciërgeloge had bevonden; een ruimte van een derde van een klaslokaal. “Wel”, zei 

Philip, “toen de school werd ontworpen en gebouwd, was het de tijd van de Eerste Wereldoorlog. 

Rijksgebouwen werden in die tijd ontworpen om meerdere functies te vervullen. Zo’n schoolgebouw 

was geschikt om in oorlogstijd als hoofdkwartier te dienen van de militaire staf. Belangrijk was, dat 

de grote stafkaarten goed konden worden opgehangen. Wat was daarvoor een betere plaats als de 

docentenkamer die daarvoor hoge muren kreeg.” 

 

De Eerste 

Wereldoorlog is wat 

betreft 

oorlogshandelingen 

aan ons land 

voorbijgegaan, maar 

de meidagen van 

1940 werden een 

vuurproef voor het 

Nederlandse leger. 

Onuitputtelijke bron 

voor de 

geschiedschrijving 

van die tijd is 

natuurlijk het 

magnum opus van dr. 

L.de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. In deel 3 lezen we:  

“Om half vier (13 mei, PvH) waarschuwde kolonel Schimmel de drie legerkorpscommandanten dat 

het veldleger ‘hedenavond’ terug zou gaan op de Vesting Holland. Ruim een uur later werd hun per 

telex een uitgewerkt bevel geseind dat nog schriftelijk bevestigd werd: de terugtocht moest ’s 

avonds om half negen beginnen, voorposten of gelijkwaardige onderdelen moesten hem dekken door 

in de frontlijn van de Grebbelinie (voorzover niet doorbroken) achter te blijven, het hoofdkwartier 

veldleger zou naar het stafkwartier oostfront Vesting Holland, te Gouda, verplaatst worden.  Om 

zeven uur ’s avonds werd Zeist door generaal van Voorst tot Voorst verlaten. Hij reed naar Utrecht  

(…….) en vertrok vervolgens naar het hbs-gebouw te Gouda waar het stafkwartier van de 

commandant oostfront Vesting Holland gevestigd was.”  

 

In het door Rinus van Dam geschreven Gouda in de Tweede Wereldoorlog staat een aanvulling:  

“De Goudse burgemeester James bracht hem (die avond, PvH) een beleefdheidsbezoek. Het viel 

hem op hoe zenuwachtig Voorst tot Voorst was. James had zich een situatie voorgesteld zoals hij 

die ooit gezien had op foto’s uit de Eerste Wereldoorlog, waarbij beroemdheden als de Duitse 

generaal Hindenburg gewichtig over grote stafkaarten leunden om hun strategie te bepalen. Het 

werd hem spoedig duidelijk, dat Van Voorst tot Voorst en zijn staf de zaak zeer somber inzagen.” 

 

De docentenkamer van de HBS heeft zijn beoogde functie als stafkwartier met hoge stafkaarten aan 

de wand dus niet vervuld. 

http://www.diegoude.nl/
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Het Gouda van………………..Wilma Jongeneel 
 

Wilma Jongeneel is een oud-collega, waarvan ik weet dat ze in Gouda geboren en getogen is. Na 

Marco Slagboom en Erik Kooistra ga ik weer op zoek naar een vrouw die aan deze rubriek wil 

meewerken. Ik ga de draaideur van het Midden Holland Huis door en vraag aan Wilma welke panden 

of plekken in Gouda voor haar belangrijk zijn. Ze somt er zo drie, vier op. Op de vraag of ik haar 

daarover mag interviewen zegt ze: “Lijkt me leuk! Zullen we afspreken in Central op de Markt, 

want dat staat ook op het lijstje”. Dus zit ik op een zonnige dinsdagmiddag in de achterzaal te 

noteren dat Wilma Jongeneel in 1962 in de Tristanstraat in de wijk Achterwillens geboren is. Ze is 

een nakomertje in een arbeidersgezin, dat al drie jongens en een meisje kent. Haar vader werkte 

als heier bij de Gebr. Leeflang aan de Emmastraat in Gouda.  

 

Achterwillens is nog weinig aan bod geweest in de 

Nieuwsbrief. Vertel eens wat van de wijk. 

“Mijn ouders zijn in 1960 in Gouda komen wonen, in 

een nieuw gebouwde flat aan de Tristanstraat. In de 

wijk waren de winkeltjes van kruidenier Verboom en 

groenteboer Van der Starre, terwijl melkboer Van 

den Akker aan de deur kwam. Veel vergelijkbare 

jonge gezinnen; voor kinderen plezierig. In de wijk 

stond kleuterschool het Hummeltjeshonk. Mijn 

ouders hadden een tuin bij Volkstuinvereniging 

Nieuw Leven, waarvan de tuinen een stukje verder 

aan de Achterwillenseweg lagen. In de zomer sliepen 

we vaak in het huisje daar; net vakantie, maar dan 

dichtbij huis.”  

 

Was er ook een lagere school in Achterwillens? 

“Nee, ik ging naar de Prof. P.H.A. Kohnstammschool 

op de hoek van de Willem en Marialaan en de Graaf 

Florisweg, tegenover de ambachtsschool. 

Tegenwoordig zit daar Auris Taalplein. Aan dat 

gebouw heb ik herinneringen van verschillende aard. 

De sfeer in deze openbare school werd bepaald door 

het hoofd en zijn vrouw, meneer en mevrouw 

Keuken: strak, streng, netjes, alles volgens vaste lijnen. Je mocht niet over het gras lopen. Een 

meisje moest naar de les nuttige handwerken; een jongen mocht figuurzagen. Dat beeld is later 

scherper geworden toen mijn zonen Friedo en Menno in hetzelfde gebouw naar school gingen. Toen 

was het de Carrousel, een Jenaplan-school. Wat een verschil in ruimte voor creativiteit. Overal zag 

je tekeningen en werkstukken; het gebouw leefde! Van de lagere school herinner ik me ook de 

laatste klas, toen we belangstelling begonnen te krijgen voor de ‘grote jongens’ van de 

ambachtsschool. Die stonden wel eens aan de weg naar binnen te kijken en dan ging ik door de 

grond als we blokfluitles hadden.” 

 

Keuze voor ‘Bijzondere woonvormen’ 

“Na de lagere school deed ik de Willem de Zwijger-mavo aan de Burgemeester Martenssingel. Dat is 

later het brugklasgebouw van het GSG geworden. Na de mavo ging ik al snel het huis uit. Ik kreeg 

een vriend. Samen gingen we aan de Vest een eigen zaak, een aannemersbedrijf, beginnen. Dat was 

op nummer 4 – tussen de Kleischuur en de Guldenbrug – waar de meubelfabriek van Borsje had 

gezeten. Er zaten nog oude glas-in-loodramen in en een tegeltableau van de vroegere 

meubelfabriek. Het oude kantoor hebben we gedeeltelijk verbouwd tot woning. In de werkplaats 

beneden konden kozijnen en dergelijke gemaakt worden. Ik ging de administratie van de zaak doen. 

We trouwden en in 1984 werd onze eerste zoon, Friedo, geboren. Het wonen in de stad beviel 

prima, maar het wonen boven een timmerwerkplaats en met een klein kind had zijn nadelen. We 

verhuisden naar een nieuwbouwhuis aan de Ingelandslag in Achterwillens, mijn vertrouwde buurtje. 

Daar hebben we jaren met plezier gewoond, maar het aannemersbloed van mijn man bleef 

borrelen. Zijn oog viel op de oude wasserij Het Wapen van Amsterdam aan de Blekerssingel. Het 
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stond op de nominatie om gesloopt te worden en er zou een flatgebouw voor in de plaats komen. 

Het pand was helemaal vervallen; niemand zag er een gat in om het op te knappen. Dat werd voor 

ons juist de uitdaging. Meer dan twee jaar hebben we er dag en nacht aan gewerkt. Eerst moesten 

er nog krakers uitgekocht worden. Alleen al het ontruimen kostte weken werk, want alles was er 

gedumpt wat de kringloop niet interessant vond, zoals fietswrakken en honderden matrassen. Eerst 

hebben we het ketelhuis aan de kant van de Boelekade gerestaureerd, waar nauwelijks een dak op 

zat en binnen de bomen groeiden. Eerst zouden we een paar maanden op de zolder van dat 

ketelhuis gaan wonen, maar het duurde meer dan anderhalf jaar voor we het woonhuis van de oude 

wasserij konden betrekken. Ik denk er met uiteenlopende gevoelens aan die tijd terug. Enerzijds 

trots dat we erin slaagden om dit pand met respect te restaureren en het op de monumentenlijst te 

krijgen. Anderzijds droeg het eraan bij dat ons huwelijk vastliep. Na tien jaar ging ik met onze 

jongste zoon, Menno, naar een huis aan de Drossaardslag in – inderdaad - Achterwillens. Friedo ging 

in het ketelhuis wonen. Tegenwoordig woont Menno daar, dus de relatie met Het Wapen van 

Amsterdam is er nog altijd.” 

 

Welke Goudse panden kwamen er nog meer in je leven? 

“Ik ging werk zoeken 

en in 2002 kreeg ik 

een vaste baan bij de 

receptie van het 

Midden-Holland huis. 

Ik werk daar dus 

alweer vijftien jaar en 

steeds met genoegen. 

Een enkele keer tref 

je me nog aan de balie 

aan, maar ik ben 

meestal in het facility 

management 

coördinerend en 

assisterend bezig. Het 

was een belangrijke 

stap naar 

zelfstandigheid en 

naar een beetje rust. 

Vanuit die positie ben 

ik betrokken bij een 

pand in Gouda, waar 

ik ook bijzonder aan 

gehecht ben. In Loet 

de Groot van Café 

Central kreeg ik een 

nieuwe partner. We 

wonen heerlijk in het 

Beijersche in de 

Krimpenerwaard, 

maar Gouda is onze werkplaats. Ik heb geen functie in de zaak, maar ik ondersteun waar ik kan. Een 

van mijn hobby’s is koken en daarmee inspireer ik Loet. Hij ‘vertaalt’ mijn gerechten voor de 

keuken van Central. Ook ben ik actief met de geschiedenis van Café Central bezig, zeker toen het 

honderdjarig bestaan in zicht kwam. Hier op zolder lag het vol met foto’s en paperassen van drie 

generaties De Groot. Aangevuld met gegevens van het streekarchief en met gesprekken met 

familieleden is het materiaal bijeengebracht dat oud-journalist André Vermeulen heeft omgezet in 

een boek. Een proces apart, maar het gaat lukken. In de maand april komt het uit. 

 

De panden en straten die ik heb genoemd zijn bepalend geweest voor mijn Gouda-gevoel. Wat ik 

jammer vind is dat Gouda soms zo negatief wordt neergezet, terwijl ontzettend veel mensen bezig 

zijn om er iets moois van te maken. Je mag wel zeggen, dat Gouda in mijn hart zit.” (GJJ) 
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