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‘Jan Wier, ketterse arts voor heksen en zijn band met Gouda’ 
Lezing maandag 29 januari 2018 door Vera Hoorens 
 

De arts Jan Wier (1515-1588) staat bekend als de eerste grote 

tegenstander van de heksenvervolging. In zijn boeken Over duivelse 

begoochelingen (1563) en Over de heksen (1577) noemt hij het onzin 

dat oude vrouwen een verbond sluiten met de duivel en daaraan een 

tovermacht ontlenen, waarmee ze anderen de duivel aandoen. De 

heksenprocessen vindt hij onrechtmatig, omdat ze over niet-

bestaande misdrijven gaan en omdat verdachten gefolterd worden, 

vernederd, onderworpen aan de waterproef en opgesloten in 

mensonwaardige omstandigheden. Toch is heksen verdedigen niet 

zijn uiteindelijke doel. Naast het blootleggen van wat hij misstanden 

acht in de Katholieke Kerk – waaronder de heksenvervolging – wil hij 

vooral beroemd worden als auteur en arts. Zijn boeken leveren hem 

talloze bewonderaars op, waaronder de uit Gouda afkomstige priester 

Cornelis Loos. Maar ook doen ze meerdere van zijn vriendschappen 

verzuren – zoals die met ze Goudse stadsarts Boudewijn Ronsse. Ze 

leveren zelfs enkele gezworen vijanden op. Vera Hoorens noemt hem 

een van de boeiendste figuren uit de zestiende eeuw. In haar lezing 

komen de banden van Wier met de Goudse stadsarts en andere bekende figuren uit Gouda ook voor 

het voetlicht. 

 

 

Vera Hoorens (*1963 Wevelgem, West-Vlaanderen) is hoogleraar 

sociale psychologie aan de KU Leuven. Eerder was ze ‘visiting 

scholar’ aan de universiteit van Oxford, universitair docent aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, universitair hoofddocent aan de 

Universiteit van Tilburg en gasthoogleraar aan de Université Savoie 

Mont Blanc (Chambéry, Frankrijk). Ze is zowel doctor in de 

psychologie (KU Leuven, 1990) als in de letteren, meer bepaald de 

geschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen, 2011). Op het vlak van de 

psychologie bestudeert ze vooral hoe mensen zich een indruk 

vormen van zichzelf en anderen; op het vlak van de geschiedenis 

bestudeert ze 16e-eeuwse wetenschaps- en godsdienstgeschiedenis. 

Met haar proefschrift over Jan Wier won ze in 2012 de Jan 

Gillisprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor de 

Wetenschappen en de Kunsten.  

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. 

Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis. 



2 
Nieuwsbrief nr. 93 Historische Vereniging Die Goude (januari 2018) 

Inhoudsopgave 
Lezing maandag 29 januari 2018 door Vera Hoorens ............................................................................. 1 
Lezing maandag 19 februari 2018 door Frans Vandenhende ................................................................. 3 
Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers Die Goude...................................................................................... 4 
Gerard Struijk overleden ......................................................................................................................... 4 
Waterconferentie 2017 groot succes ...................................................................................................... 5 
Hollandsche IJssel .................................................................................................................................... 7 
Eindpresentatie studieproject ‘de Wiericke’ ........................................................................................... 7 
Excursie op 26 mei a.s. naar Lier (B) ........................................................................................................ 8 
Elke maand een Stamboomcafé .............................................................................................................. 8 
Cursus ‘Wonen in een historisch pand’ ................................................................................................... 9 
Tabaksnijverheid in Gouda op website Die Goude ............................................................................... 10 
Lezing door Sophie Oosterwijk, 27 november 2017 (verslag) ............................................................... 11 
Het Gouda van …………..Aart van den Tooren ........................................................................................ 12 
Een Schagense messenmaker in Gouda ................................................................................................ 14 
Dirk Dullemond en het Gouds Stadslied ............................................................................................... 15 
Nog meer ‘Goudse’ liederen ................................................................................................................. 16 
Tweemaal Knoops en de relatie met Gouda ......................................................................................... 17 
Barry Wittich, mevr. Kruls en Ortskommandant Schmidt II .................................................................. 18 
Stichting Open Monumentendag Gouda zoekt organisatietalenten met hart voor Gouds erfgoed .... 20 
 
 
 
 

Verantwoording illustraties 
Nico J. Boerboom: blz. 4, 5, 6, 7 en 11(o) Collectie-Hoorens: blz. 1 

Collectie-Vandenhende: blz. 3(b) Gert Jan Jansen: blz. 3(o) en 10 

Alfnir/ Wikipedia: blz. 8(b) Stadsarchief Rotterdam: blz. 8(o) 

Collectie SAMH: blz. 9, 16 en 19 Collectie-Oostenrijk: blz. 11(b) en 12 

Maria ten Tusscher: blz. 13 Fred Timmer: blz. 14 

Collectie-Boerboom: blz.15 Collectie-Knoops: blz. 17 

RTV Gouwestad: blz.17 Collectie-Wittich: blz. 18 

Stichting OMD Gouda: blz. 20  

 b = boven; m = midden; o = onder 

 
 
 

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

Redactie: Gert Jan Jansen (hoofdredacteur), Nico Boerboom 

(fotoredacteur), Kenny Louwen (tekstredacteur) en Maria ten 

Tusscher (redacteur). 

Oplage: 900, waarvan 220 op papier  

Druk papieren versie: Rijnvicus BV 

Redactie afgesloten op 6 januari 2018. 

De Nieuwsbrief is een uitgave van de  

Historische Vereniging Die Goude. 

Redactieadres: Postbus 307, 2800 AH Gouda 

Mailadres:  gertjanjansen@xs4all.nl 
Telefoon:  0182-539297; 

Instagram: die_Goude; 

Websites:  www.diegoude.nl en www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl; 

Facebook: pagina’s ‘Historische-Vereniging-Die-Goude’ en ‘Gouds-Sluiswachtersgilde’. 

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/HV%20die%20Goude/Nieuwsbrief/INHOUDSOPGAVE%202%20Nieuwsbrief%2092.docx
mailto:gertjanjansen@xs4all.nl
http://www.diegoude.nl/
http://www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/
https://www.facebook.com/Historische-Vereniging-Die-Goude-1532856827001744/?fref=ts


3 
Nieuwsbrief nr. 93 Historische Vereniging Die Goude (januari 2018) 

‘Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens WO I’ 
Lezing maandag 19 februari 2018 door Frans Vandenhende 
 

‘In het spoor van Emiel De Bruyne’ is de ondertitel 
van de lezing die Frans Vandenhende geeft. Hij 
volgt deze onderwijzer uit Kruibeke die na de val 
van Antwerpen in 1914 met zijn gezin vlucht naar 
Nederland. Na maanden van onzekerheid komt hij in 
Gouda terecht, waar hij wordt aangesteld als 
onderwijzer in het Vluchtoord aan de Graaf 
Florisweg. Daar verblijven zowat 2500 landgenoten. 
Hij zet zich in om de kinderen een degelijke 
opvoeding te geven en zorgt voor de nodige 
ontspanning voor de volwassenen. Als gepassioneerd 
musicus neemt hij muziekonderricht op in het 
lessenpakket en richt hij met de Belgische 
vluchtelingen de fanfare Hoop op Toekomst op. Hij 
woont met zijn gezin in het centrum van Gouda, 
waar hij uitstekend inburgert. Samen met zijn 
muzikanten luistert hij er vele festiviteiten op. Zijn 
vakmanschap wordt bijzonder geapprecieerd, zelfs 
zo dat hij ook dirigent wordt van harmonie St.-
Caecilia. Hij ziet van nabij hoe de Gouwenaars 
lijden onder allerlei tekorten. Hij maakt kennis met 
de maatregelen die de burgemeester uitvaardigt om 
het hoofd te bieden aan de gevolgen van de 

economische blokkade van het neutrale Nederland. Na jaren van ballingschap keert hij in 1919 met 
zijn gezin terug naar Kruibeke. 
Zijn verhaal over Emiel De Bruyne, de grootvader van zijn vrouw Lieve De Buck, is exemplarisch 
voor de vele Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog op eigen houtje wisten te 
overleven, maar ook voor de manier waarop de Goudse gastvrijheid een eigen gezicht gaf aan het 
Belgisch Vluchtoord. 
 
Frans Vandenhende (*1954) is stichter en 
voorzitter van Heemkundige Kring Bouveloo, 
zeg maar de historische vereniging van 
Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen. Hij 
is bijzonder geïnteresseerd in het 
menselijke aspect van de Eerste 
Wereldoorlog in Vlaanderen en publiceert 
daarover regelmatig. Hij leverde een 
bijdrage aan de documentaire Hoop op 
Toekomst over Belgische vluchtelingen in 
Nederland. Van zijn hand zijn publicaties 
over de lokale geschiedenis en de daar 
aanwezige monumenten, zoals over de 
Bibliotheca Elseghemensis, over de 
jongensschool van Moregem en over de 
abdij van Beaulieu. Een apart 
aandachtsveld is het ‘levend erfgoed’, zoals 
blijkt uit zijn boek Geitenmannen, verenigt 
u over het ontstaan in Vlaanderen van 
geitensyndicaten, geitenverzekeringen en 
geitenbonden. Ook is hij medeauteur van 
een boek over boerderij- en neerhofdieren 
uit zijn streek. 
 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.  
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Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers Die Goude 
 

Zaterdagmiddag 6 

januari jl. kwam de 

vereniging voor het 

nieuwe jaar in beweging. 

Voor de tientallen 

vrijwilligers die actief 

zijn in commissies, 

gildes, redacties en 

werkgroepen 

organiseerde het bestuur 

een 

nieuwjaarsbijeenkomst 

in sociëteit Concordia. 

Naast het gezellig 

samenzijn keek 

voorzitter Gerard van 

Ham met genoegen terug 

op het afgelopen 

verenigingsjaar, waarin 

het lustrum en de 

Waterconferentie 

hoogtepunten waren. 

Ook de ‘vaste’ 

activiteiten getuigen van 

een organisatie waarvoor 

de leden zich graag 

blijven inzetten met de kanttekening dat het ook ‘leuk’ moet blijven om te doen. Ook keek Gerard 

vooruit naar het nieuwe verenigingsjaar en naar het jaar 2022, waarin niet alleen Die Goude een 

jubileum viert, maar de hele stad.  

Daar liet hij het bij, in de wetenschap dat de tekst van het bericht over de bijeenkomst in deze 

Nieuwsbrief al opgemaakt was. Het wachten was alleen nog op de foto die Nico Boerboom zou 

maken. 

 

Gerard Struijk overleden 
 

Vlak voor kerst, op vrijdag 22 december 2017, is Gerard Struijk 

overleden. Gerard (*1936) was een van de redactieleden van Stad van 

de Gouwenaars, onze vierdelige uitgave uit de jaren 2011-2014, waarin 

niet alleen alle straten van onze stad zijn vastgelegd, maar ook de 

ruimtelijke ontwikkeling die aan hun aanleg voorafging. Op beide 

aspecten bracht hij een schat aan ervaring in. Als stedenbouwkundige 

bij de gemeente Gouda had hij zich op allerlei manieren met de 

ruimtelijke ordening beziggehouden. Daarnaast werkte hij al in de 

jaren zeventig mee met dr. A. Scheygrond, toen die zijn 

straatnaamboeken van 1979 en 1981 ontwikkelde. Ook zijn jarenlange 

activiteiten voor de Goudse commissie voor de straatnaamgeving was 

van groot belang. Gerard liet zich kennen als een zeer sympathieke en 

bescheiden man die op een geheel eigen wijze een prachtige bijdrage 

leverde aan de serie. Samenwerken met andere redacteuren en 

afstemmen met het fotowerk was voor hem vanzelfsprekend. Na Nico 

Habermehl is Gerard de tweede van het groepje dat de boekenserie 

Stad van de Gouwenaars heeft gemaakt, die is ons is ontvallen. Gerard 

was al enige tijd ziek. De uitvaart heeft zaterdagmiddag 30 december 

jl. plaatsgevonden op de IJsselhof. Het bestuur heeft zijn echtgenote, 

Ellen Struijk-Termaat, en familie gecondoleerd met dit verlies. 
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Waterconferentie 2017 groot succes 

 

Op donderdag 23 november jl. organiseerde het Gouds Watergilde voor de elfde keer een 

waterconferentie. Het Watergilde werd beloond met een forse opkomst. Ruim 300 deelnemers 

hadden zich ingeschreven: een record.  

Voorafgaand aan het officiële programma konden bezoekers onder leiding van het Gouds 

Gidsengilde deelnemen aan een historische waterwandeling in de binnenstad. In Arti Legi was een 

voortreffelijke lunch georganiseerd voor de deelnemers van de waterconferentie. Een mooie 

gelegenheid om te netwerken. 

Het was een Gouds feestje in de Sint-Janskerk met sprekers uit Gouda (één uit Waddinxveen), 

hoewel het thema verre van feestelijk was.  De combinatie van de met gemiddeld 3 mm per jaar 

dalende bodem en de toenemende gevaren van clusterbuien, die steeds meer water in steeds 

kortere tijd loslaten, mag gerust een serieuze bedreiging genoemd worden in onze versteende stad. 

 

Na een welkomstwoord door dagvoorzitter 

Gerard van Ham werd de officiële opening in 

de Sint-Janskerk verricht door wethouder 

Hilde Niezen. Daarna gaf Cor Revet (foto 

links), lid van het Gouds Watergilde, een 

inleiding over bodemdaling aan de hand van 

een dwarsprofiel van de bodem onder de stad. 

Goed zichtbaar waren de hoogteverschillen en 

de diktes van de veenlagen. Jeroen van 

Leuken, meteoroloog bij het RIVM, gaf een 

beeld van de buien, de kansen op steeds 

heftiger weer en de invloed van 

broeikaseffecten via de opwarming op de 

verhoogde regenval. Marco Kastelein, 

voormalig wethouder en thans hoogheemraad 

van Rijnland, gaf een toelichting op de 

peilbesluiten en hoe het komt dat de Goudse 

binnenstad zo’n laag peil heeft en niet nog 

verder verlaagd kan worden. 
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Na een korte pauze droeg Hanneke Leroux stadsdichter van Gouda, een prachtig gedicht voor met 

als titel Hollandse IJssel. (zie blz. 7) Daarna gaf Piet van ’t Wout, directeur van een specialistisch 

bedrijf in funderingsherstel, aan wat er aan zakkende huizen te doen is. Hij pleitte vooral voor een 

integrale oplossing van huis, huizenblokken en straat. Tenslotte mocht de voorzitter van het 

Watergilde, Hans Suijs (foto links) de rekenmethode uitleggen die ten grondslag ligt aan het rapport 

Watermodel binnenstad Gouda. Dit rapport werd door het Watergilde in 2016 aangeboden aan de 

gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hans Suijs sloot af met een voorstel van 

aanpak. Hij ging ervan uit dat op de volgende waterconferentie (in 2019) het accent is verschoven 

van de problemen naar de oplossingen.  

Na een korte wandeling waarin enerzijds aandacht werd besteed aan bodemdaling, maaiveld- en 

waterhoogte en anderzijds aan lokale kunst, werd in de Spiegeltent aan de Turfmarkt nagepraat 

onder het genot van een drankje. 
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Hollandsche IJssel 
(voorgedragen tijdens de Waterconferentie 2017 op 23 november jl.) 

 

Terwijl ik hier stroom en 

de weilanden hierachter nog loeiend groen zijn 

de sloten daartussen nog kwakend kroos zijn 

de reiger op de dijk lijkt te twijfelen of hij zal dalen  

 

 

Terwijl ik hier stroom en 

de regen niet hoost, het water niet stijgt 

de nacht toch verdwijnt, de zon alweer schijnt 

de bodem niet verrast of vermoerast 

het veen niet inklinkt of oxideert tot wat het ooit 

was 

 

Terwijl ik hier stroom en jij 

aan een dis van zuurstof en klei, 

je stadsgezicht weergaloos laat spiegelen in mij 

je verwonderend over het komen en gaan van het tij 

 

Terwijl ik hier stroom 

langs natuurlijke oevers en Schielands hoge dijk 

het hoogteverschil ongelijk maar toch in een evenwicht  

als een weegschaal met aan weerszij het juiste gewicht 

en het koud zorgvuldig wordt ingewisseld voor goud 

 

daalt de reiger precies in dit ogenblik 

 

 

Hanneke Leroux 

Stadsdichter Gouda 2016-2017 
 
 
 
Eindpresentatie studieproject ‘de Wiericke’ 
 

Op dinsdag 23 januari a.s. wordt het zevende 

studieproject afgerond, waarvoor het Gouds 

Watergilde opdracht heeft verstrekt aan studenten 

van de opleiding Landscape & Environment 

Management van Hogeschool Inholland in Delft. In 

Nieuwsbrief 91 is verslag gedaan van de 

startbijeenkomst 

in Driebruggen. De 

vraag was om ruimtelijke scenario’s voor het gebied op te stellen en 

uit te werken, met speciale aandacht voor natuurontwikkeling, 

toekomstbestendige landbouw, water, recreatie en vrije 

tijdsbesteding. De studenten zijn ondersteund door Freerk Kiesow, 

stedenbouwkundige van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, en door 

leden van het Gouds Watergilde. Het Gouds Watergilde is benieuwd 

met welke ideeën de studenten komen voor het veengebied tussen 

(globaal) de Enkele en de Dubbele Wiericke, de Hollandsche IJssel 

en de Oude Rijn. De bijeenkomst in het gemeentenuis van 

Bodegraven-Reeuwijk is alleen voor genodigden.  
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Excursie op 26 mei a.s. naar Lier (B) 
 

Op zaterdag 26 mei 

2018 gaat de excursie 

van Die Goude naar 

Lier, een stadje ten 

zuidoosten van 

Antwerpen. Lier heeft 

met zijn begijnhof en 

belfort de typische 

sfeer van een Vlaamse 

stad. Het krijgt al in 

1212 stadsrechten. In 

de prachtige Sint-

Gummaruskerk vindt 

in 1496 het huwelijk 

plaats van Filips de 

Schone en Johanna 

van Castilië, 

bijgenaamd de 

Waanzinnige. Aan deze 

verbintenis danken de 

Nederlanden hun 

relatie met Spanje. 

Een andere trekpleister van Lier is de Zimmertoren, waarin zich een astronomisch uurwerk bevindt, 

ook wel de Jubelklok genoemd. Schrijver Felix Timmermans sprak van ‘Lierke – Plezierke’. 

De excursiecommissie hoopt dat jullie allemaal nieuwsgierig worden naar dit prachtige plaatsje 

Lier. De datum kunt u vast reserveren. Het programma komt in de Nieuwsbrief en op de website te 

staan. 

 

Elke maand een Stamboomcafé  
 

Wilt u aan uw stamboomonderzoek werken en vindt u het leuk om dit gezamenlijk met andere 

onderzoekers te doen? Kom dan naar het stamboomcafé, dat het Streekarchief Midden-Holland 

(SAMH) gaat organiseren in de Chocoladefabriek. Het is een informele bijeenkomst op initiatief van 

enkele enthousiaste cursisten stamboomonderzoek. U kunt aan uw eigen stamboomonderzoek 

werken, andere onderzoekers ontmoeten en tips en trucs uitwisselen. Een medewerker van het 

Streekarchief  is aanwezig als vraagbaak. Of nu beginner bent of vergevorderd in de genealogie, een 

klein of een groot onderzoek doet, iedereen is welkom. U kunt uw laptop meenemen. Het eerste 

rondje koffie is voor rekening van het 

Streekarchief.  

 

Data, tijden en plaats stamboomcafé: 

Vrijdag 12 januari |10:00-12:00 

Vrijdag 16 februari | 14:00-16:00 

Vrijdag 16 maart | 10:00-12:00 

Vrijdag 13 april | 14:00-16:00 

Vrijdag 18 mei | 10:00-12:00 

 

Het café vindt plaats in zaal Melk/Wit op de 

eerste verdieping van de Chocoladefabriek. 

 

Info bij Cristel Stolk c.stolk@samh.nl. 

Aanmelden gewenst via info@samh.nl 
  



9 
Nieuwsbrief nr. 93 Historische Vereniging Die Goude (januari 2018) 

Cursus ‘Wonen in een historisch pand’ 
 

 
 
Voor iedereen die is geïnteresseerd in (bouw)geschiedenis van historische panden, is dit voorjaar de 
cursus ‘Wonen in een historisch pand’ te volgen. De cursus is ontwikkeld door de Historische 
Vereniging Die Goude, de Archeologische Vereniging Golda en Streekarchief Midden-Holland en 
wordt gegeven door diverse deskundigen, zoals historici, bouwkundigen, architecten, archeologen 

en archivarissen.   
Op zes vrijdagochtenden in maart en april 2018 belichten deze experts alle kanten van onderzoek 

naar een historische woning. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde: 

• Wat is de bebouwingsgeschiedenis en welke type huizen vind je in steden als Gouda? 

• Wat vertellen archeologische vondsten? 

• Wat vertelt het huis over vroegere leefgewoontes en bouwstijlen? 

• Hoe doe je bewoners- en eigenarenonderzoek? 

• Hoe lees ik een bouwvergunning? 

• Hoe verbouw ik mijn woning met respect voor de historische waarden? 

 

Elke cursusochtend bestaat uit een college van twee uur én een excursie of activiteit van één uur. 

De cursus vindt plaats in de Chocoladefabriek in Gouda en op diverse historische locaties. 

 

De cursus is breed opgezet en bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de (bouw)geschiedenis 

van historische panden. Of u nu bewoner bent van een historisch pand, vanuit uw beroep betrokken 

bent bij bouwen en wonen, of historisch geïnteresseerd bent: voor iedereen is er iets van zijn 

gading te vinden in deze cursus. Verleden en heden, theorie en praktijk worden afgewisseld, er 

worden interessante casussen besproken en ook is het mogelijk uw eigen casusvragen te stellen. 

 

Deelnemers worden uitgenodigd om na de cursus de uitkomst van hun huisonderzoek te presenteren 

als bijdrage aan de historie van Gouda en omgeving, bijvoorbeeld als publicatie in Tidinge of als 

presentatie tijdens een lezing. 

 

Programma: het uitgebreide programma kunt u vanaf half januari 2018 vinden op de websites van 

het streekarchief www.samh.nl en de historische vereniging www.diegoude.nl. 

Wanneer: vrijdagochtend 9 maart, 16 maart, 23 maart, 6 april, 13 april en 20 april 2018 

Tijd: 10.00 - 13.00 uur 

Kosten: € 195,- inclusief koffie en thee en cursusmap 

Aanmelden via info@samh.nl (Streekarchief Midden-Holland).  

Let op, er is plaats voor maximaal twintig deelnemers, dus meld u snel aan! 
  

http://www.samh.nl/
http://www.diegoude.nl/
mailto:info@samh.nl
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Tabaksnijverheid in Gouda op website Die Goude 
 

Bert Bohnen is de maker van het dossier 

Tabaksnijverheid dat sinds kort op de website van 

Die Goude staat. Het komt uit de boedel van het 

opgedoekte Goudanet. Webmaster Nico Boerboom 

heeft zich erover ontfermd. Bert Bohnen (*1946 

Gorinchem) heeft meteen twee hoofdstukken 

toegevoegd, die hij nog op de plank had liggen. 

Wat is de achtergrond van zijn belangstelling voor 

tabak en sigaren? 

 

Bert Bohnen, ondertussen een wilde Havana 

opstekend: “Het is begonnen met het sparen van 

sigarenbandjes. Ik was een jaar of zes. Er werd 

thuis gerookt: Captain Grant of Golden Fiction. 

Geen sigaren, die waren te duur. De stimulans 

kwam van een oom die professioneel verzamelaar 

was. Het werd een echte hobby. Ik ging ze overal 

vragen, bijvoorbeeld op de koeien- en 

paardenmarkt in Gorinchem. Ik maakte een speciaal opbergsysteem met uitsneden in een schrift, 

waardoor de bandjes niet beschadigd konden worden. Naast het verzamelen was het ordenen van de 

bandjes van belang: naar herkomst per provincie, per plaats en per merk. Voor plaatsen als 

Kampen, Eindhoven, Valkenswaard en Gouda legde ik speciale mappen aan, omdat daar zoveel 

sigarenmakerijen waren. Door mijn opleiding tot grafisch vormgever richtte zich mijn belangstelling 

ook op het druktechnische en artistieke aspect van de vitolfilie.  

Toen ik in 1972 met mijn vrouw Marijke naar Gouda verhuisde, ging de verzameling mee. Die werd 

gigantisch uitgebreid, toen ik koffers vol materiaal van mijn inmiddels overleden oom kreeg. In 

Gouda raakte ik geïnspireerd door het feit dat er tussen 1850 en 1950 maar liefst 185 verschillende 

sigarenmakerijen waren geweest. Dan gaat het zowel om fabrieken als om huisnijverheid. Ik ben dat 

gaan onderzoeken. In welke panden hebben de fabriekjes gezeten? Wanneer ontstonden welke 

merken? Wie waren de eigenaren? Welke families van sigarenmakers waren er? Bouwhistorie en 

genealogie werden onderdeel van het onderzoek. Ik ging naar het streekarchief, deed veel 

interviews en maakte foto’s. Op een bepaald moment ben ik de gegevens per fabriek gaan bundelen 

in een brochure. De eerste ging over de fabriek Borneo die C.A. Spruijt voor 1886 aan de 

Geuzenstraat begon. Na een brand ontwierpen de Gebr. Dessing een nieuwe fabriek aan de 

IJssellaan. Ik werd lid van twee verenigingen van sigarenbandjesverzamelaars. Met een aantal 

mensen, die op verschillende manieren betrokken waren bij de tabaksnijverheid, hebben we de 

Stichting Nederlandse Tabakshistorie opgericht. Ik was secretaris-penningmeester. Voor die stichting 

schreef ik diverse artikelen in het Jaarboek, dat vanaf 2004 verscheen. Die artikelen werden 

gebundeld in brochures die op beurzen te koop werden aangeboden. Ik heb in de voorbije jaren ook 

lezingen over het ontstaan en de ontwikkeling van de lokale sigarennijverheid gegeven.  

Op een bepaald moment werd gevraagd of ik het materiaal via Goudanet digitaal beschikbaar wilde 

stellen. Dat heb ik gedaan. Het is een stukje Goudse historie dat het verdient om bewaard te 

blijven. Sinds ik gepensioneerd ben als docent bedrijfskunde en maatschappijleer aan het ID-college 

heb ik meer tijd. Er ligt nog heel wat materiaal op bewerking te wachten. Op de website vind je de 

Goudse tabaks- en sigarennijverheid ingedeeld in vier tijdvakken. Uit de periode 1815-1860 stamt 

de fabriek van Van Vreumingen, waarvan de winkel aan de Wijdstraat resteert. Daar heeft Loet van 

Vreumingen in 2011 zelf een prachtig boek over uitgegeven. Het tijdvak 1860-1918 telt vier 

hoofdstukken: over Van der Garde & Vrijlandt (aan de Kleiweg), over H.M.G. de Moree, over J.C. 

Dorlas en over het eerder genoemde Borneo. Het eerste vond ik zo boeiend omdat je via de familie 

Ribbius Peletier terechtkomt bij het tabaksimperium van Philips in Zaltbommel. Uit de laatste eeuw 

staan nu de verhalen erop van Koenraad I van A.A. Slootjes, van Constant en van Joh. Vet aan de 

Groeneweg. Een hele grote speler was natuurlijk Donker. Die was zo groot; dat durf ik nog niet af te 

ronden. Ik ben nog steeds blij met aanvullende informatie. Daarom een OPROEP: Mensen, bekijk het 

dossier Tabaksnijverheid op www.diegoude.nl (onder de knop ‘Historie Gouda’) en geef gegevens 

door die daar niet op staan of dingen die niet kloppen. Graag naar bbohnen@telfort.nl.“ (GJJ)  

http://www.diegoude.nl/
mailto:bbohnen@telfort.nl
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‘Het beeld van het kind in de Westerse kunst’ 
Lezing door Sophie Oosterwijk, 27 november 2017 (verslag) 
 

Kinderen vertederen. Van de vroege Oudheid tot nu zijn 

kinderen afgebeeld. In eerste instantie waren het vooral de 

adellijke families die hun kinderen lieten schilderen. Het zijn 

vaak staatsieportretten die niet de reële werkelijkheid 

weergeven maar bedoeld zijn als statussymbool. De invloed 

van de tijd is altijd zichtbaar: conventies, verwachtingen en 

ideaalbeelden bepalen vaak hoe kinderen worden afgebeeld. 

Pas in de 20e eeuw zien we aandacht voor hoe het kind zich 

voelt en wat het denkt.  

Sophie Oosterwijk voert ons mee langs vele schilderijen. Ze 

opent haar lezing met een schilderij dat in Museum Gouda te 

zien is. Het is het schattige portret van het meisje Péronne 

Arntzenius, geschilderd door W.B. Tholen (1860-1931). “Het 

schattige is heel belangrijk,” geeft Sophie aan, “omdat het 

inspeelt op het sentiment.” Maar we laten ons door dat 

schattige ook snel manipuleren en schilders maakten soms 

bewust gebruik van dit effect.  

 

Als voorbeeld van visuele manipulatie zien we het schilderij 

van Paul van Somer ‘Kind met een rammelaar’ uit 1611. Het 

kind met het kleine gezichtje en de grote gesteven kraag doet 

ons verzuchten: “Ach, wat zielig!” We zien hier een 

staatsieportret. Het is bedoeld om de buitenwereld te laten zien dat het kind van hoge afkomst is. 

Ook de verhoudingen op het schilderij geven aan dat het om een belangrijk kind gaat. Alles is zo 

geproportioneerd dat het kind groter lijkt.  

 

Hoe zien we of het om een jongen of om een 

meisje gaat? Tot het vijfde of zelfs zevende 

jaar ongeveer dragen ook jongetjes jurkjes. Als 

kinderen nog niet zindelijk zijn, is dat 

praktischer. Dat het portret ‘Kind met een 

rammelaar’ een jongetje betreft, kunnen we 

zien aan de gouden ketting die als een sjerp 

schuin gedragen wordt: een meisje draagt de 

ketting om haar hals. Het hondje op het 

schilderij geeft ook aan dat het om een 

jongetje gaat; bij meisjes zien eerder we 

strikjes, kantjes en bloemetjes. 

 

Afstandelijkheid of oog voor de werkelijkheid? 

Uit het oude Griekenland zijn kleine Chous 

kruikjes bewaard gebleven; op deze kruikjes 

vaak afbeeldingen van kinderen. De kinderen 

kregen de kruikjes als ze drie jaar werden, om 

te vieren dat de eerste kwetsbare periode 

voorbij was. Veel kinderen overleefden die 

eerste jaren niet. Kindersterfte speelt tot ver 

in de 19e eeuw.  

In de middeleeuwen wordt er streng onderscheid gemaakt tussen gewone kinderen en het goddelijk 

kind. Christus wordt vaak afgebeeld als een miniatuurvolwassene met een boek in zijn hand, als 

teken van wijsheid. Christus mag geen gewoon kind zijn. Officiële kinderportretten blijven tot de 

laat-13e eeuw sowieso zeer afstandelijk. Pas dan krijgen kunstenaars aandacht voor de speelsheid 

van kinderen en wordt ook het Christuskind steeds meer een echt kind. Langzaamaan wijkt de 

afstandelijkheid voor de werkelijkheid. 
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Van Rembrandt (1606 -1669) is een 

schetsboekje met tekeningen van kinderen 

bewaard gebleven. Beroemd is de tekening 

van het ondeugende jongetje. Ook van Jan 

Steen (1626-1679) mogen kinderen 

ondeugend zijn. Hij gebruikt zijn eigen 

kinderen vaak als model voor zijn 

schilderijen. De werkelijkheid beperkt zich 

niet tot het vrolijke. Ook zieke kinderen en 

kindersterfte worden vastgelegd. In Museum 

Gouda hangt ‘Het portret van een overleden 

kind’ van Bartholomeus van der Helst uit 

1645.  

De 19e eeuw, de Victoriaanse tijd, kenmerkt 

zich door een romantische weergave van de 

werkelijkheid. De portretkunst wordt zeer 

bewust ingezet om de werkelijkheid mooier 

te laten lijken dan zij is. We zien in die tijd 

schilderijen 

met veel romantische taferelen van geïdealiseerde families met lief 

spelende kinderen. In museum Gouda hangt het schilderij ‘De 

gezusters Arntzenius’ van W.B. Tholen van 1895, waarop twee 

meisjes rustig een boek lezen. In de 19e eeuw zijn de 

tegenstellingen groot. Het is ook de tijd van armoede, zoals 

weergegeven in de romans van Charles Dickens. Ook die armoede 

wordt geromantiseerd, zoals we zien op een portret van een vrolijk 

grijnzend schoorsteenvegertje. Het mannetje vertedert, maar de 

situatie is tegelijkertijd schrijnend. 

Het laatste schilderij dat Sophie laat zien is een afbeelding van 

Picasso’s zoon Paulo uit 1924. Dit schilderij is nooit afgemaakt en 

het roept de vraag op hoe lang Paulo moest poseren en wat er in 

zijn hoofd omgaat. Dit maakt dit schilderij ongrijpbaar en 

natuurlijker dan alle andere afbeeldingen. (Maria ten Tusscher) 

 
 

Het Gouda van …………..Aart van den Tooren 
 

“De Willem en Marialaan is vrij uniek,” aldus Aart van den Tooren, eigenaar van de 

tabakszaak/boekhandel, gelegen in het rijtje gespecialiseerde winkels. Dit is tegelijk het unieke: 

“Alle voorzieningen op een rijtje, iets wat je niet vaak meer ziet.” Kwaliteit en service zijn volgens 

Aart het handelsmerk. 

Aart werd in 1950 geboren aan de Krugerlaan, waar zijn ouders bij de ouders van zijn moeder 

inwoonden. Na de Tweede Wereldoorlog was er woningnood en moesten mensen met grote huizen 

vreemden onderdak verschaffen. Aarts grootouders voorkwamen dat door hun dochter en 

schoonzoon in huis te nemen. Aart leerde fietsen op de grote zolder van het grote huis. 

Aarts vader betrok met zijn gezin het nieuw gebouwde winkelpand met bovenhuis aan de Willem en 

Marialaan in 1955 en begon daar zijn sigarenzaak. Oorspronkelijk had hij, 18 jaar oud, een 

postzegelhandel in de Lange Groenendaal, maar toen de Duitsers in de school ertegenover werden 

ingekwartierd, vond zijn moeder het beter dat hij zijn handel thuis voortzette. Daar richtte hij 

samen met zijn vader de Eerste Goudse Postzegelhandel op. Het was een groothandel waar 

postzegelpakketjes gemaakt werden die door zijn grootvader aan de postzegelhandelaren verkocht 

werden.   

Zijn grootouders van moederskant hadden een banketbakkerij op de hoek van de Komijnsteeg en de 

Peperstraat, waar koekjes gemaakt werden voor de horeca en de broodbakkers. In dit bedrijf 

werkten voor de oorlog zo’n dertig mensen.  

In die tijd was er in Gouda veel handel. Aart noemt de plateelfabrieken Goedewagen en Plazuid, de 

vele kleine plateelfabriekjes aan de Raam, de Kaarsenfabriek, de Goudse verzekeringsmaatschappij, 
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de machinefabrieken en de Garenspinnerij. In de jaren zestig komt er een einde aan veel van deze 

bedrijvigheid door concurrentie vanuit het buitenland. Ook aan de banketbakkerij van zijn 

grootouders komt dan een einde. Op de plaats van het bedrijf komt sociale woningbouw: “Het 

Trespapaleis”, zo zegt Aart.  

Intussen lag daar Gouda Noord. De wijk werd van 1953-1960 als het ware rond het Jozefziekenhuis 

heen gebouwd. Er bevond zich een groenteveiling op de hoek van de Bodegraafse Straatweg. Eerder 

bestond dit stukje Gouda uit weiland en tuinbouw. “Alle kinderen uit Gouda hebben wel in de 

witlofkwekerij gewerkt,” aldus Aart en de meeste hielden het niet lang vol. De witlofwortels 

kwamen uit Zeeland en werden geplant in de kassen op de Bloemendaalseweg. In de witlofkwekerij 

op de plaats waar nu de Plusmarkt staat, werd de witlof gewassen en gekoeld.  

Aart zag de stad 

uitdijen: na Gouda 

Noord, Oud 

Achterwillens, dan 

Oosterwei en daarna 

Bloemendaal. Met de 

bouw van Bloemendaal 

steeg volgens Aart de 

welvaart van de stad. 

Bloemendaal trok 

vanwege de centrale 

ligging van Gouda 

mensen aan vanuit het 

hele land met een hoger 

opleidingsniveau en een 

hoger inkomen. Met de 

welvaart steeg in de 

jaren zeventig ook het 

historisch besef: er 

kwam weer geld voor 

particulier initiatief, 

voor restauratie en 

nieuwbouw. Aart 

herinnert zich de 

verpaupering op de 

plaats van het 

overdekte 

winkelcentrum en in 

stukjes van de 

Zeugstraat de 

onbewoonbaar 

verklaarde woningen. Dat er jaren geen geld was geweest had wel als voordeel dat de historische 

stad in behoorlijk oorspronkelijke staat behouden bleef.  

Wat het uitgaansleven betreft herinnert Aart zich So What en zijn bezoeken aan de Thaliabioscoop 

en de schouwburg waar ook films werden gedraaid. De schouwburg lag in die tijd wat meer naar 

achteren en op de plaats waar nu de schouwburg ligt, stond De Kunstmin, waar sociëteit Ons 

Genoegen gehuisvest was.   

Aart noemt Gouda een redelijk groot dorp: “Veel mensen kennen elkaar.” De leegstand in de 

binnenstad baart hem niet heel veel zorgen. Hij vertelt hoe in de jaren dertig pandjes vanwege de 

leegstand de eerste drie maanden gratis werden verhuurd. “Ook nu zal de tijd het probleem 

oplossen.” Aan de Willem en Marialaan gaat het goed. Dat het kleine supermarktje twintig jaar 

geleden verdwenen is, betekende de redding van de andere winkels. De nieuwe bewoners van de 

oude ambachtsschool en in de toekomst van het Jozefziekenhuis zorgen ook weer voor klandizie.  

Na afloop van het interview deed ik mijn boodschappen bij groenteboer, bakker en slager aan de 

Willem en Marialaan. Leuk die aparte, mooi ingerichte winkels met een breed assortiment. 

Inderdaad bijzonder voor deze tijd. Ik dank Aart voor dit interview. (Maria ten Tusscher) 
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Een Schagense messenmaker in Gouda 
 

Hebben jullie meer informatie over Arien Jansz. Burgh, een 

messenmaker uit Schagen die voor 1650 naar Gouda 

verhuisde om daar het vak te gaan uitoefenen? Dat is – kort 

gezegd – de vraag die Fred Timmer in november in een e-

mail stelde. Fred doet onderzoek naar messen die in 

vroeger eeuwen in het Noord-Hollandse Schagen zijn 

gemaakt. Hij heeft inmiddels ruim 100 Schager messen 

gezien, geïnventariseerd en gefotografeerd. In zijn 

onderzoek stuit hij nu op de relatie met Gouda. Zijn 

plaatsgenoot Arien Jansz Burgh (of Aerjaen Jansz. Burger) 

is in de eerste helft van de 17e eeuw naar Gouda 

getrokken. In 1650 kreeg hij toestemming om het merk 

Claverblad te gaan voeren. Aan de Raam heeft een 

uithangbord gehangen met daarop een klaverblad. Fred Timmer heeft inmiddels een bezoek 

gebracht aan Museum Gouda en aan Streekarchief SAMH. Het museum heeft drie messen in de 

collectie. Een is waarschijnlijk een Gouds mes, de andere een Solinger mes en eentje uit Sheffield. 

In het streekarchief ligt het gildearchief en de collectie-Van der Kraats. Daaruit blijkt dat er tussen 

1657 en 1661 contact is tussen de Schager en Goudse messenmakers. Tussenpersoon is genoemde 

Arien Jansz. Burgh. 

 

Fred Timmer herinnert ons hiermee aan het feit 

dat ‘messen uit Gouda’ ooit een begrip waren. 

Oud-stadsarchivaris Geselschap schreef erover 

in de Tidinge 1990, nr.1, maar na die tijd was 

de kennis ingedampt tot een korte vermelding 

bij het Messemakerssteegje in Stad van de 

Gouwenaars,deel 1. Volgens Fred Timmer waren 

er rond 1650 in Gouda 38 messenmakers en 9 

heftenmakers. In Schagen werkten 33 

messenmakersbazen. Hun gemeenschappelijke 

probleem was dat zij veel last ondervonden van 

de goedkope messen die vanuit Solingen op de 

markt kwamen. In Solingen werden de Schager 

messen nauwkeurig nagemaakt, voorzien van 

het stadsteken en de meesterkeuren. Het waren 

dus valse messen, zou je kunnen zeggen. Of de 

Goudse messen ook nagemaakt werden, heeft 

Fred Timmer niet onderzocht. In die tijd 

trokken jaarlijks honderden seizoenmaaiers 

vanuit Westfalen naar Holland en West-

Friesland, de zgn. Hannekemaaiers, om bij de 

oogst te helpen. Daartussen mengden zich 

marskramers die langs de boerderijen en in de 

dorpen hun goedkope messen aan de man 

probeerden te brengen. De Schager 

messenmakers willen dat de Staten van Holland 

maatregelen nemen om deze oneerlijke 

concurrentie te stoppen en in dat kader nemen ze contact op met Gouda. De originele oproep 

bevindt zich in het streekarchief. Inderdaad vaardigen de Staten in 1661 een plakkaat uit tegen het 

verkopen van messen uit Solingen en andere plaatsen buiten het gewest, die voorzien zijn van 

merken die inheemse (Schager en Goudse!) messenmakers gebruiken. Controle en sancties blijven 

echter uit. Het effect van de maatregel is nihil. Zowel de Schager als de Goudse messenmakers 

moeten uiteindelijk het onderspit delven. Wel is nog de naam Hendrik Areijnse van der Burgh terug 

te vinden die in 1697 in Gouda zijn meesterproef aflegt als messenmaker. Zou dat een zoon van 

Arien Jansz. Burgh zijn geweest? Wie kan Fred Timmer van dienst zijn? 
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Dirk Dullemond en het Gouds Stadslied 
 

In het artikel ‘Geschiedenis van het 

Gouds Stadslied I’ (in Nieuwsbrief 

92) is aangekondigd dat de redactie 

terugkomt op de maker van dit 

stadslied, Dirk Dullemond. (op de 

foto rechts). Zijn naam komt tussen 

1930 en 1955 vaak voor in de 

Goudsche Courant: als onderwijzer, 

als bestuurslid van verenigingen en 

als organisator van diverse 

activiteiten. Dirk wordt vlak voor de 

vorige eeuwwisseling geboren in 

Hekendorp, maar een groot deel van 

zijn leven heeft hij in Gouda 

gewerkt, voor het eerst in 1919. In 

1941 wordt hij hoofd van de 

openbare school voor Buitengewoon 

Lager Onderwijs in Gouda, de Frans Lafeberschool, toen nog gevestigd aan het Paradijs. In de jaren 

vijftig gaat hij op een Berini – het zgn. eitje – naar zijn werk, maar in 1955 komt hij te overlijden, 

pas 55 jaar oud. Dirk Dullemond is getrouwd met Gijsberta Hendrika Slingerland (*1901 Hekendorp - 

†1978 Gouda). Het gezin, waartoe zes kinderen gaan behoren, woont vanaf 1942 op twee 

verschillende adressen aan de Krugerlaan. 

 

Dirks opleiding en loopbaan laten een speciale aandacht zien voor kinderen met een beperking, 

terwijl hij daarnaast veel waarde hecht aan creativiteit en ontplooiing in en buiten de klas: 

handenarbeid, tekenen, zingen en spelen. Zijn naam is verbonden aan een maquette van de 

Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassen, die hij op verzoek van dr. Scheygrond maakt voor de 

Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. De maquette is op Pinksteren 1931 in Arnhem te zien op 

de Vierde Biologische Tentoonstelling en wordt later overgedragen aan de VVV. Dirk Dullemond is 

actief bij het opzetten van collectes voor de Vereniging tot bevordering van de belangen der Tbc-

patiënten in Nederland. Hij is bestuurslid van Speeltuinvereniging Oost en – bij het vijftigjarig 

bestaan in 1936 - van GC & FC Olympia. In de periode dat hij in Oegstgeest werkt is Dullemond 

penningmeester van de Vereniging voor Zwakzinnigenzorg en staat hij (in 1941, vlak voor zijn 

terugkeer naar Gouda) te boek als regisseur van de kinderoperette Jantje in Modderstad. Daarmee 

is de lijst nog niet compleet. 

 

Het Gouds Stadslied (of Volkslied) is rond 1931 ontstaan. Dirk Dullemond heeft het geschreven voor 

het Goudse Vacantie Kinderfeest (GVK), dat waarschijnlijk in 1932 van start is gegaan. Kinderen 

tussen de 9 en 14 jaar kunnen er een paar dagen uit. Dirk Dullemond is hoofdleider van het kamp. 

Het is een evenement dat met beperkte middelen wordt georganiseerd en waaraan veel ouders, 

vrijwilligers en leerkrachten meewerken. De kinderen moeten er wel voor sparen, maar ook de 

Goudse bevolking draagt bij. De administratie van de GVK huist op Kattensingel 62. In 1932 is het 

kamp in Huizen. Voor dat evenement heeft Dirk Dullemond (onder de naam D. Lemond) het Gouds 

Stadslied geschreven dat gedurende de week met volle borst door iedereen wordt meegezongen. In 

1937 – de Goudsche Courant van 2 augustus meldt dat de avond tevoren het eerste lustrum is 

gevierd – gaan 200 Goudse kinderen op kamp in Katwijk. 

 

Dirk Dullemond schrijft ook een lied ter ere van het huwelijk op 7 januari 1937 van prinses Juliana 

met Bernhard zur Lippe-Biesterfeld. Het wordt die dag, aldus de Goudsche Courant, gezongen door 

1400 schoolkinderen na het planten van een lindeboom op het Oranjeplein in Korte Akkeren. Van dit 

‘Plantlied’ is muziek noch tekst bewaard gebleven, terwijl de boom tijdens een storm in de jaren 

‘80 is omgewaaid. Gelukkig hebben we de boomomheining en het gedenkteken nog. Die zijn in 2014 

herplaatst bij de kroningslinde die een jaar eerder voor Willem-Alexander in het Houtmansplantsoen 

is geplant. (NJB/GJJ) 
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Nog meer ‘Goudse’ liederen 
 

In het vorige nummer (Nieuwsbrief 92) 

bracht Hans du Pré het Gouds Stadslied 

in herinnering, dat bij verschillende 

Goudse koren op het repertoire heeft 

gestaan. Bij die gelegenheid wees hij 

ook op een ander ‘Gouds’ lied dat een 

plaats verdient in het repertoire van een 

(nog op te richten) Gouds Muziekgilde: 

Gouda sterk aan de IJssel. Daarnaast 

wees Joke Radstaat van streekarchief 

SAMH op het bestaan van  een ander 

loflied op Gouda. 

 

Gouda sterk aan de IJssel is min of meer 

de herkenningsmelodie van de stichting 

met dezelfde naam. Hieraan is een 

groep Gouwenaars verbonden die het 

weer terugbrengen van Gouda als stad 

aan de rivier promoot. Het lied prijkt 

ook op hun website: 

http://goudasterkaandeijssel.nl. 

De melodie van dit van oorsprong Engelse shantylied komt van The Liverpool Packet. De tekst is in 

2012 geschreven door havenbewoner Albert Thijink en Jean Marie Dosogne, toenmalig dirigent van 

het shantykoor West Zuidwest. Peterpaul Kloosterman maakte op 26 juni 2012 een liveopname van 

de uitvoering van dit lied. Zie :https://www.youtube.com/watch?v=ONbVK9-uJIs. Solist: Hans du 

Pré. 

Verder heeft, aldus Hans du Pré, ook het Gouds Viswijvenkoor een loflied op Gouda op het 

repertoire staan. Het heet Gouda wat ben je mooi. Frank Edam van de muziek groep Onstuimig 

schuim schreef het in 2016 tijdens een muzikale vaartocht door het Groene Hart. De melodie is 

bekend: My Bonny is over the ocean. 

Het werd overgedragen aan het 

Viswijvenkoor en de eerste keer op 4 

augustus 2016 gezongen tijdens een 

samenzang bij schipperswachtlokaal 

het IJsselhuis.  

 

Joke Radstaat meldt dat recent op de 

zgn. Gelukkige Vondstendag een 

loflied op Gouda is opgedoken met de 

titel Gouda, uw luister kent geen 

grenzen. Het SAMH had daarvan al 

een anonieme versie. Uit de 

ontvangen vondst (ingeschreven onder 

inv.nr. 0200. 19512) blijkt dat dit lied 

is uitgegeven en wellicht ook 

uitgevoerd door Henri Orvan. Orvan 

was een revue-artiest uit Amsterdam, 

later ook leider van diverse 

gezelschappen, die voor de Tweede 

Wereldoorlog regelmatig in Gouda 

optraden, bijvoorbeeld het 

Nederlands Revue en Kluchtspel-

ensemble dat op zondag 25 januari 

1920 in Concordia stond. 
  

http://goudasterkaandeijssel.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ONbVK9-uJIs
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Tweemaal Knoops en de relatie met Gouda 
 

In de vorige Nieuwsbrief kwam – bij toeval – de naam 

Knoops in twee artikelen aan de orde. Leo Knoops als 

schrijver van het gedenkboek De militaire wielrijders en 

Wim Knoops als spreker op het symposium in de Sint-Jan 

over De Lange van Wijngaerden. 

In een reactie spreekt José Bloom-Knoops  van een 

surprise. Het artikel over neef Wim Knoops heeft ze met 

genoegen gelezen; het artikel over haar vader Leo 

Knoops met groeiende trots. Zij waardeert het dat de 

redactie het boekje ook echt gelezen heeft en zo 

zorgvuldig met de feiten is omgegaan. Ook Wim Knoops 

stuurde een reactie. Hij bevestigt dat L.J.P. (Leo) 

Knoops een jongere broer was van zijn vader D.J.(Dick) 

Knoops (1913). Zelf heeft Wim Knoops als jong historicus 

een bescheiden redactionele bijdrage geleverd aan het 

boek De militaire wielrijders. Nadat het boek was 

uitgekomen bleef oom Leo bezig met aanvullingen en 

correcties, want er bleven telkens nieuwe details 

opkomen. Van een tweede druk is het echter niet meer 

gekomen. Wim Knoops heeft twee pagina’s ‘errata’ 

toegestuurd aan Die Goude. Ze kunnen bij de redactie 

worden opgevraagd. 

 

De belangrijkste lijn van de familie Knoops met Gouda loopt via de rooms-katholieke Goudse familie 

Verzijl. Wim Knoops geeft aan dat er in Gouda twee families Verzijl waren: protestant (van de 

drukkerij) en katholiek (slagers, op de Kleiweg). De stamhouder van de katholieke familie Verzijl 

vertrok eind 1922 naar Rotterdam. Dat is de grootvader van Wim Knoops van moeders kant. Dochter 

Corrie Verzijl trouwde met Dick Knoops, die behoorde tot een familie die in Rotterdam een 

fietsenhandel had opgezet en ook een eigen merk voerde: de Saturnus. Corrie en Dick kregen zeven 

kinderen, waarvan Wim Knoops (*1959) de jongste is. Vader Dick begon al in de oorlog met 

genealogie. Het geslacht Knoops bleek niet zo boeiend, maar Verzijl was wel de moeite waard: 

honkvast te Gouda, vele eeuwen 

achtereen. Wim Knoops schrijft 

hierover: “En zo begon vader te 

speuren in het Goudse archief, 

vaak geholpen door de ‘custos’, 

meneer Van der Kraats, die een 

goede vriend werd van mijn 

vader.” Wim Knoops erfde de 

liefde voor het vak geschiedenis 

van zijn vader. Toen hij na de 

studie wilde promoveren, lag de 

keuze voor de hand: de 

patriottentijd te Gouda, waarin de 

familie Verzijl een prominente rol 

speelde.Naar aanleiding van het 

boek Gouda 1787 werd hij in 

september 2011 voor RTV Gouwestad geïnterviewd door Jane ter Steege. Dit is te zien op 

https://www.youtube.com/watch?v=m58PHhmQ2z0. Handig was ook dat hij de zeer omvangrijke 

bibliotheek van zijn vader erfde, met daarin meters planken vol ‘Goudana’. Met zijn oudste broer, 

ook een Leo (*1946), schreef Wim Knoops vele verhalen. Enige daarvan gaan over Gouda. Onder 

http://www.knoops-producties.nl/kerstverhalen.html zijn te vinden Verraad aan de Vlist (2000) en 

Kroningsmis (2010) en onder http://www.knoops-producties.nl/overige-publicaties.html De 

Patriotten (2011). 
  

https://www.youtube.com/watch?v=m58PHhmQ2z0
http://www.knoops-producties.nl/kerstverhalen.html
http://www.knoops-producties.nl/overige-publicaties.html
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Barry Wittich, mevr. Kruls en Ortskommandant Schmidt II 
 

Het artikel in Nieuwsbrief 92 met bovenstaande titel 

heeft veel losgemaakt. Het ging om een oproep van de 

83-jarige Barry Wittich, een oud-KNO-arts, alpinist en 

cembalist, die tegenwoordig in Frankrijk woont. Van 

december 1943 tot juli 1945 woonde hij als pleegkind bij 

mevr. Kruls-Jansen op de Burgemeester Martensstraat 15 

in Gouda. Hij is op zoek naar feitelijke informatie over 

die periode. Hij vraagt zich af hoe het gezin daar – 

wonend naast de Duitse Ortskommandant Schmidt - 

doorheen is gekomen. Ook heeft hij nooit begrepen 

waarom mw. Kruls kort na de bevrijding werd 

gearresteerd. Zij was op dat moment nog de echtgenote 

van generaal Kruls, die als hoogste man van het Militair 

Gezag in het bevrijde Nederland was teruggekeerd.  

 

De redactie is –met steun van Erik Kooistra en het 

streekarchief SAMH – gaan speuren. Er is contact 

opgenomen met Rinus van Dam, schrijver van Gouda in 

de Tweede Wereldoorlog (G2WO)en met Jaap 

Hoogenboezem, die in 2010 de biografie H.J. Kruls. Een 

politieke generaal uitbracht. Vervolgens nam journalist 

Maarten Molenaar van het AD Groene Hart contact op 

met de redactie. Daaruit vloeide op 25 november jl. een groot artikel voort in het Goudse katern, 

waarin de vragen van Barry Wittich werden herhaald. Ook daar kwamen weer reacties op. Verder 

zijn de (niet gepubliceerde) memoires bestudeerd die burgemeester James na zijn pensionering in 

1964 is gaan schrijven. Dat alles resulteert in deze rapportage, ingericht naar de twee vragen van 

de heer Wittich. 

 

Wat weten we van de rol van de vriendelijke Ortskommandant Schmidt? 

Het antwoord is simpel: weinig. Het is zelfs de vraag of hij wel Schmidt heette. De woningkaarten 

van de Burgemeester Martensstraat zijn geraadpleegd. Duitse namen komen in de hele straat die 

periode niet voor. Met Martensstraat 13 is iets opmerkelijks aan de hand. Volgens de woningkaart 

zou het pand van december 1942 tot juli 1945 niet bewoond zijn geweest! Op dat adres stonden de 

vier leden ingeschreven van het gezin van de Joodse dokter Arnold Beek tot zij in 1942 het besluit 

namen (zie Joods Gouda II, blz. 95) om afzonderlijk onder te duiken. “v o w” staat er op de kaart: 

vertrokken onbekend waarheen. We weten – ook dankzij een stolperstein – hoe het dochter Edith 

Rosey Beek is vergaan. 

Ook opmerkelijk is de ervaring bij het raadplegen van het archief van de Goudse 

Ortskommandantur: de naam van Major Schmidt als Ortskommandant komt in deze primaire bron 

niet voor, maar ook het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) kan zijn bestaan niet 

bevestigen. De eerste vermelding die van deze naam is teruggevonden betreft de memoires van 

James die rond 1970 zijn afgerond. Daarna komen we de naam steeds vaker tegen in artikelen in de 

Goudsche Courant en uiteindelijk ook (met foto) in het boek G2WO.  

Het blijft de vraag waarom de buurman, een Duitse militair, geen actie onderneemt, wanneer hij 

weet dat er bij de buren Joden zijn onder gedoken. Dat er Joden op BMstraat 15 zaten, staat vast. 

Karel en Jules zijn in vrouwenkleren meeverhuisd vanuit Den Haag naar Gouda. Ook Kruls’ biograaf 

Jaap Hoogenboezem bevestigt op grond van gesprekken met Attie Kruls hun aanwezigheid. Volgens 

Rinus van Dam liep de Ortskommandant met die wetenschap een enorm risico. Als zijn superieuren 

erachter waren gekomen, zou hij zeker naar het Oostfront zijn gestuurd, of erger. De redactie 

speurt verder naar Schmidt en de Ortskommandanten vóór hem en zal daarover in de loop van 2018 

verslag doen.  

 

Wat is er met mevrouw Kruls gebeurd? 

De woningkaart van Burgemeester Martenstraat 15 geeft veel informatie. Er staat dat mevrouw 

Wilhelmina G. Kruls-Jansen van 14 december 1943 tot 13 december 1945 hoofdbewoner is geweest. 

Poldy & Barry Wittich en Attie Kruls 
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Tot haar gezin behoort een tweede 

persoon, waarvan de naam niet op de 

kaart is vermeld. Dat moet haar dochter 

Agatha (Attie) Kruls zijn. Op de 

achterzijde worden de twee inwonende 

pleegkinderen genoemd: de broertjes 

Barend (Barry) en Leopold (Poldie) 

Wittich. Zij worden echter al op 13 

augustus 1945 uitgeschreven op dit 

adres. Barry Wittich herinnert zich dat 

zijn broer en hij op een zomerdag 

thuiskwamen en dat hun pleegmoeder 

verdwenen was. Een paar dagen later 

worden zij door de adjudant van 

generaal Kruls met een Rolls Royce afgehaald en naar Wassenaar gebracht, waar de ouders van de 

generaal wonen. Na een medische check worden ze doorgestuurd naar hun moeder die in Den Haag 

blijkt te wonen. Pas veel later hoort Barry dat ‘Maatje’, zoals mevrouw Kruls wordt genoemd, is 

gearresteerd, maar het wordt hem nooit duidelijk waarom. Daarbij wordt gefluisterd dat generaal 

Kruls ook een rol heeft gespeeld.  

 

Feit is dat generaal Kruls op 9 mei 1945 een bezoek 

brengt aan Gouda. Rinus van Dam schrijft in G2WO: 

“Hij werd met veel eerbetoon op het stadhuis 

ontvangen en voor zijn huis aan de Burgemeester 

Martensstraat was een erewacht opgesteld.” Het is 

echter ook een feit dat Kruls op dat moment al 

enkele jaren een verhouding heeft met de kapitein 

weduwe M.E. Rowland-Dijxhoorn. Hij wil graag 

trouwen met Rietje. In maart 1946, een maand na de 

scheiding, treden zij in het huwelijk. 

Burgemeester James meldt dat hij “enkele weken na 

de bevrijding” bezoek krijgt van de Rotterdamse 

Officier van Justitie. Deze wil mw. Kruls discreet 

verhoren op het stadhuis. Zij wordt ervan beschuldigd 

sieraden, afkomstig van een kraak door ‘illegalen’, 

zelf te zijn gaan dragen. In juli 1945 melden 

meerdere kranten, waaronder De Waarheid, dat 

generaal Kruls ontslag heeft gevraagd omdat zijn 

naam betrokken zal worden bij een gerechtelijk 

onderzoek. Het betreft “tijdens zijn afwezigheid 

voorgevallen betreurenswaardige feiten en 

omstandigheden.” De regering willigt het verzoek 

niet in, omdat Kruls vijf jaar afwezig is geweest en 

ook na de bevrijding weinig contact heeft gehad met 

zijn gezin. 

Eind 1945 verschijnt er twee keer een rechtbankverslag in Het Vrije Volk. Op 4 december staat 

“mevr. W.G. Kr.-J., een zeer bekende figuur uit Gouda” terecht. Zij had vele relaties met de 

ondergrondse en heeft vaak steun verleend aan de verzetsbeweging. De familie T. had haar sieraden 

toevertrouwd om aan onderduikers te geven. Ze heeft echter ook haar dochter een armband 

gegeven, haar pleegkinderen een horloge en verder de sieraden niet alleen aan onderduikers, maar 

ook aan leden van de Binnenlandse Strijdkrachten gegeven. Mw. Kruls zit op dat moment vanaf 7 

augustus in voorarrest. De OvJ acht diefstal bewezen. Hij wil er rekening mee houden dat celstraf 

voor mw. Kruls zwaarder te verduren is dan voor “iemand van minder ontwikkeling”. Daarom eist hij 

slechts vier maanden gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis. De president van de 

arrondissementsrechtbanklaat laat zichtbaar blijken “met het geval” verlegen te zijn. Na beraad 

wordt mevr. Kruls onmiddellijk in vrijheid gesteld. De uitspraak op 18 december 1945 is gelijk aan 

de eis. 

 

Mevr. W.G. Kruls-Jansen op de Markt in Gouda 
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Jaap Hoogenboezem is wat betreft het privéleven van generaal Kruls terughoudend geweest, omdat 

hij stuitte “op een web van leugens, halve waarheden, geruchten en misschien bewuste 

stemmingmakerij”. Dat Kruls zijn macht zou hebben misbruikt om zijn wettige echtgenote gevangen 

te zetten, kan hij zich niet voorstellen. Dat paste niet in zijn karakter. Mevrouw Kruls-Jansen 

verdient het volgens Hoogenboezem om schoon de geschiedenis in te gaan.  

 

Slot: Oom Frits 

Volgens de woningkaart komen er in december 1943 nog twee mensen in het huis aan de 

Martensstraat wonen: de uit Enschede afkomstige Christiaan F. Hintzbergen en zijn dochter Maria 

(Kitty) Hintzbergen. Barry Wittich kent de achtergrond van hun aanwezigheid niet, maar omschrijft 

‘oom Frits’ als een Tukker met een gouden hart. Met zijn handel zorgt hij voor inkomsten. Zij waren 

hier ongenoemd gebleven als niet Wilhelmine Gertrude Jansen in 1952 in Enschede was hertrouwd 

met Christiaan Frederik Hintzbergen. Barry Wittich heeft ze daar nog een aantal keren ontmoet, 

maar toen nooit naar de gebeurtenissen in de periode ’43-‘45 gevraagd. Nu kan dat niet 

meer.(GJJ/KL) 

 

 

 

Stichting Open Monumentendag Gouda zoekt 
organisatietalenten met hart voor Gouds erfgoed  
 

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in september waarbij 
duizenden monumenten door heel Nederland hun deuren openen voor 
het publiek. In Gouda vindt Open Monumentendag plaats op zaterdag 8 
september. Open Monumentendag wordt georganiseerd door een 
enthousiast team van vrijwilligers die hart hebben voor de stad Gouda 
en zijn monumentale panden. Ieder jaar zoekt de stichting naar 
nieuwe en creatieve ideeën om de monumenten aan een zo divers 
mogelijk publiek te presenteren.  

 
Bent u een 
organisatietalent 
met goede ideeën?! 
Help dan mee met  
het organiseren van 
de Goudse editie  
van Open 
Monumentendag 2018! 
U kunt als  
comitélid een 
bijdrage leveren aan 
educatie, 
programmering, 
communicatie, 
redactie, 
fondsenwerving en 
relatiebeheer.  
Kijk voor  
de volledige  
vacature  
op 
https://monumentenstad.nl/over-ons/vrijwilliger-worden/ 
Bent u het nieuwe erfgoed- en/of organisatietalent van Open Monumentendag Gouda?  
Voor vragen of reacties op deze vacature kunt u contact opnemen via info@monumentenstad.nl  

 

https://monumentenstad.nl/over-ons/vrijwilliger-worden/
mailto:info@monumentenstad.nl

