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‘De ontwikkeling van de Nederlandse steden’ 
Lezing maandag 28 mei 2018 door Reinout Rutte 
 

De cartograaf Jacob van Deventer tekende tussen 1545 

en 1575 honderden plattegronden van Nederlandse 

steden. De prenten die hij van Gouda maakte kent u. Ze 

zijn afgedrukt in elk geschrift over de geschiedenis van 

onze stad en vormen een belangrijke onderlegger voor 

de Stadsmaquette 1562 in Museum Gouda. Historicus 

Reinout Rutte heeft - samen met Bram 

Vannieuwenhuyze - digitale opnames van de kaarten 

samengebracht in een luxe stedenatlas. In de lezing 

neemt hij deze prenten als uitgangspunt voor een 

beschouwing over de ontwikkeling van de Nederlandse 

steden, waarbij hij de stad Gouda de plaats geeft die 

vergelijkbaar is met de positie aan het eind van de 

middeleeuwen. Aan de hand van het kaartbeeld zal hij 

gedetailleerd aangeven welke factoren in Gouda de 

meeste invloed uitoefenden op het uiterlijk van de stad. 

De bijzondere 

waterhuishouding 

wordt gekarakteriseerd met windmolengemalen en 

uitwateringskrullen. Maar Reinout Rutte laat ook zien welke 

vergelijkbare ontwikkelingen zich in andere steden 

voordeden en waarom. Waar stond de havenaanleg ook 

centraal en speelden adellijke families een belangrijke rol?  

 

Reinout Rutte (*1972 Roelofarendsveen) is stads- en 

architectuurhistoricus. Hij promoveerde op Stedenpolitiek en 

stadsplanning in de Lage Landen (12e - 13e eeuw). Sinds 

2004 werkt hij als docent en onderzoeker op de Faculteit 

Bouwkunde van de Technische Universiteit in Delft. Samen 

met Jaap Evert Abrahamse en een groep jonge onderzoekers 

maakte hij de Atlas van de verstedelijking in Nederland. 

Recent verscheen dus de Stedenatlas Jacob van Deventer die 

hij samen met Bram Vannieuwenhuyze samenstelde. 

 
De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. 

Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.  
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Collectie-Rutte: blz. 1. Nico J. Boerboom: blz. 3, 4, 13(b), 16(b), 19 en 

20. 

Gert Jan Jansen: blz. 5, 6(o), 7(b), 8(o), 9(o), 

10(o), 12(o) en 16(o). 

Collectie-Metaal: blz. 6(b), 11 en 12(b). 

Marian Heeringa: blz. 7(o). John Geul: blz. 8(b). 

De Utrechtsche Dom: blz. 9(b). Collectie-van der Torren: blz. 13(o). 

Leni van den Band: blz. 14. Sigfried Janzing: blz.15. 

Gouda Vestingstad: blz. 17. Rijksmuseum Amsterdam: blz. 18. 

  

b = boven; o = onder.  
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Hoofdpunten Algemene Ledenvergadering 11 april 2018 

Door het boeiende voorprogramma begon de Algemene Ledenvergadering 2018 iets later dan 

gebruikelijk. Voorzitter Gerard van Ham opende rond kwart voor tien. Hij deelde mee dat de 

boekenvoorraad van Die Goude recent verhuisd is van de school aan de Herpstraat naar de tweede 

verdieping van het voormalige HBS-gebouw aan de Burgemeester Martenssingel. Bij die gelegenheid 

zijn ook de voorraden elders opgeschoond.  

De traditionele jaarstukken, het activiteitenverslag en de jaarrekening 2017 werden met waardering 

tegemoet getreden. Namens de kascommissie gaf Ton Wools aan dat de controle tot een positief 

oordeel leidt. Een kanttekening werd gemaakt bij het boekhoudsysteem dat de penningmeester 

heeft ontwikkeld. Het geeft vele mogelijkheden tot uitsplitsen en doorkijkjes, maar een opvolger 

zal er moeite mee hebben. De voorgenomen opmerking over de hoge kosten van opslag van het 

boekenbestand kwam te vervallen omdat het bestuur daarvoor al maatregelen heeft genomen. De 

kascommissie suggereerde het bestuur om te kijken naar mogelijkheden om een deel van het flinke 

eigen vermogen ten goede van alle leden te laten komen, bijvoorbeeld door bij de ledenvergadering 

geen bijdrage voor koffie/thee te vragen. De ledenvergadering verleende de penningmeester en het 

hele bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Marianne Lint zat voor het derde jaar in de 

kascommissie en trad daarom af. In haar plaats stelde William Bik zich beschikbaar. 

Aan de begroting 2018 had het bestuur enkele vragen en 

voorstellen gekoppeld, waarmee de ledenvergadering instemde: 

het verhogen van het aandeel in de beleggingen (in plaats van de 

spaarrekeningen die nauwelijks rendement opleveren) en het 

voornemen om in de komende jaren € 25.000 tot € 30.000 van het 

eigen vermogen aan te wenden voor projecten in het jubileumjaar 

2022, waaronder een populair geschreven geschiedenisboek over 

Gouda. Aanvullend op de begroting ging de vergadering ook 

akkoord met het voorstel om zelf een groter diascherm en een 

beamer te kopen voor gebruik in Concordia.  

In het bestuur hadden de leden Bianca van den Berg, Jan Willem 

Eelkman Rooda en Gert Jan Jansen hun eerste bestuursperiode erop 

zitten. Zij werden met applaus herbenoemd. Sjouk Engels trad in 

verband met drukke werkzaamheden tussentijds af. In reactie op 

het dankwoord van de voorzitter benadrukte zij hoe goed zo’n 

bestuursfunctie is om bekend te raken met de wereld van de 

Goudse cultuurhistorie. 

Achter de bestuurstafel v.l.n.r.: Gert Jan Jansen, Hans Hoogenraad, Gerard van Ham en Bart Pors 

Sjouk Engels 
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Apart geagendeerd stond het voorstel van het bestuur om de Nieuwsbrief alleen nog digitaal te 

verspreiden. De vergadering had begrip voor de argumenten van het bestuur, maar gaf ook aan dat 

een (weliswaar kleiner wordende) groep leden op deze manier verstoken blijft van 

verenigingsnieuws. Met de toezegging van de voorzitter dat er een papieren nieuwsvoorziening blijft 

voor leden die expliciet aangeven geen kennis te kunnen nemen van een digitale nieuwsbrief, ging 

de vergadering akkoord met het voorstel. Het bestuur beraadt zich nog op de vraag welke vorm dat 

krijgt. Ook wordt nagedacht over vernieuwing van de (digitale) Nieuwsbrief. 

 

In de rondvraag riep Jan de Haan belangstellenden op zich aan te 

melden voor de Werkgroep Ruimte, terwijl William Bik vroeg of 

Die Goude in mailberichten aan de leden informatie wil geven 

over interessante bijeenkomsten van de Stichting Oude 

Begraafplaats. Na enige discussie gaf de voorzitter aan daarvoor 

weinig te voelen. Dergelijke informatie kan in beginsel plaats 

krijgen in de Nieuwsbrief of op de Facebookpagina. Die Goude 

stuurt zelf ook geen mailberichten aan de leden, behoudens voor 

het toezenden van de Nieuwsbrief. Verder vroeg Jan de Wilde het 

woord, die constateerde dat de historie vandaag begint. Daarom 

maakte hij melding van het gereedkomen van de nieuw ingerichte 

Kattensingel. Ook wilde hij het bestuur graag complimenten 

maken voor de vele activiteiten die de vereniging ontplooit. 

Tenslotte bekende hij te behoren tot de kleine groep mensen die 

niet via internet kan kennisnemen van het nieuws.(GJJ) 

 
 

Werkgroep Ruimte zoekt versterking 
 

De werkgroep ‘Ruimte’ van Die Goude zoekt versterking. De werkgroep heeft als doel om binnen de 

gemeente Gouda vanuit cultuurhistorisch perspectief invloed uit te oefenen op de ruimtelijke  

beleidsvorming en -uitvoering.  Het kan zijn dat commentaar wordt geleverd op 

bestemmingsplannen, of, zoals thans, dat gewerkt wordt aan een inbreng van Die Goude in de 

Omgevingsvisie die de gemeente Gouda binnenkort gaat opstellen. De vier leden (Bregje de Wit, 

Han Breedveld, Cor Verhulsdonk en Jan de Haan) zouden de werkgroep graag willen uitbreiden met 

enkele medeleden van Die Goude, die interesse hebben in ruimtelijke ordening. Belangstellenden 

kunnen bellen met Han Breedveld (06-24679297) of Jan de Haan (0182-526534, of mailen: 

jdehaan19@kpnmail.nl) 

 

 

 

Tidinge 2018 nummer 2 verschenen 
 

Ongeveer tegelijk met deze Nieuwsbrief is half mei weer een Tidinge verschenen: jaargang 36 

nummer 2. Hoofdredacteur Paul van Horssen kondigt in zijn 

voorwoord vier artikelen aan. Jean-Philippe van der Zwaluw 

gaat verder met het levensverhaal van Anna van Hensbeek. Uit 

zijn onderzoek komt naar voren dat haar opstelling als 

vroedvrouw minder heroïsch was dan tot op heden wordt 

aangenomen. Geert Post doet verslag van een onderzoek naar 

“Een verloren gevel aan de Hoge Gouwe”, een fraai voorbeeld 

van Hollands Classisisme dat op nummer 129 heeft gestaan. 

Paul Abels brengt Daniel de Lange (1665-1734) in herinnering 

als “Een vergeten Goudse historicus en muntenkenner”. Ook 

dit nummer wordt weer afgesloten met een Gouwe Verhaal; 

een interview met een inwoner van Gouda die de tachtig jaar 

is gepasseerd. Gert Jan Jansen ging deze keer naar Gerda 

Paans, geboren in 1936. 
  

Jan de Haan 

mailto:jdehaan19@kpnmail.nl
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Geschiedenisprijs 2018 toegekend 
 

Voor de derde keer is de Geschiedenisprijs van Die 

Goude voor middelbare scholieren toegekend en 

uitgereikt. Juryvoorzitter Paul van Horssen maakte 

op woensdag 11 april jl. bekend dat er vijf 

werkstukken waren ingediend: twee in de categorie 

vwo en drie in de categorie havo. Ze zijn afkomstig 

van twee van de vier middelbare scholen in Gouda. 

Het gaat om: 

• ‘The experience of the Netherlands in the Cold 

War’ van Henriëtte Paul (Driestar College); 

• ‘Apartheid’  van Maureen Hoffman, Luka Jansen 

en Susanne Moolenaar (GSG Leo Vroman); 

• ‘Nationalisme’ van Daan van Leeuwen (Driestar 

College); 

• ‘Spaanse verovering van het Azteekse Rijk’ van 

Kiara Hardus en Jorien Veenis (GSG Leo Vroman); 

• ‘Wat is het verschil in de levenswijze van de 

Grieken en de Romeinen?’ van Floor Fonteijn en 

  Sascha van Tok (GSG Leo Vroman). 

Nieuw was deze keer dat de leerlingen waren uitgenodigd om een korte presentatie te geven over 

hun werkstuk, zonder dat die presentatie overigens zou meetellen in de beoordeling. Bij drie 

werkstukken konden de aanwezige leden en fans zo kennis nemen van het onderzoek, zowel van de 

aanpak als van de inhoud en de conclusies. 

De jury, waarvan ook Anja Roelofs en Maarten van der Linde deel uitmaakten, gaf in zijn rapport 

een korte beschrijving van de werkstukken. Na vermelding van de overwegingen die bij de 

beoordeling hadden meegeteld, kwam de uitslag. 

De eerste prijs in de categorie vwo ging naar Henriëtte Paul, waarvan het onderzoek materiaal 

opleverde dat de juryleden (oude rotten uit de tijd van de Koude Oorlog) wist te verrassen. Bij de 

havowerkstukken ging de eerste prijs naar Kiara Hardus en Jorien Veenis. Hun werk viel op door zijn 

uitgebreide 

aanpak. 

Ook over de 

drie andere 

werkstukken 

sprak de jury 

met 

waardering. 

Die eervolle 

vermelding was 

vastgelegd in 

een oorkonde, 

die ter plekke 

werd 

overhandigd 

door Die 

Goude-

voorzitter 

Gerard van 

Ham.  

De ceremonie 

vond plaats in 

het 

‘voorprogramma’ van de Algemene Ledenvergadering van Die Goude. (GJJ) 

  

Gerard van Ham reikt de oorkondes uit; rechts Paul van Horssen 

Henriëtte Paul 
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Gouda in de zestiger jaren, gezien door De Lattenkoning 
 

Henk Metaal, beter bekend als De Lattenkoning, 

heeft in de zestiger jaren honderden dia’s 

gemaakt van Gouda, overdag en ’s avonds. 

Dankzij een tip van Wim Scholten spoorde Gert 

Jan Jansen ze op. Met toestemming van de 

huidige eigenaren, Ria de Bruin-Metaal en Kees 

Metaal, eveneens bekend als De Lattenkoning, 

heeft Nico Boerboom ze op lange winterse dagen 

gedigitaliseerd.  

Op woensdagavond 11 april jl. presenteert hij 

een eerste selectie; met name van foto’s 

waarvan plaats en tijd niet helemaal duidelijk 

zijn. Met enthousiasme wordt ingegaan op zijn 

uitnodiging om commentaar bij de beelden te 

geven. De eerste dia is meteen raak: een 

uitslaande brand in de binnenstad. Maar waar? 

Vrij vooraan zit oud-brandweerman Wim van 

Wijk, die - met een stem die geen microfoon 

nodig heeft – roept: “Dat is op de hoek van de Raam en de Vlamingstraat. Ik heb daar staan blussen. 

We hadden die dag drie grote branden, die we moeilijk onder controle kregen, omdat we zo laat 

gealarmeerd waren. Het was op een eerste april, op een dag dat er iets omgezet moest worden in 

het PTT-net en de alarmcentrale niet bereikbaar was. De andere branden waren aan de Peperstraat 

en aan de Lem Dulsteeg. Op de hoek was Jan Jongerius, daarnaast in de Vlamingstraat de 

werkplaats van Borsje.” Een rood pand voor de Kleiwegkerk wordt aangeduid als de weegbrug van 

garage Hulleman, naast de achterkant van warenhuis Bruns of Raming, daarover verschilden de 

meningen. Vanaf de toren van de Kleiwegkerk zijn diverse foto’s gemaakt. De arbeidershuisjes aan 

de Slappendel worden herkend, maar ook de vroegere gaarkeuken naast de Agnietenkapel, waar 

later de politiegarage in kwam. Zo trekt Nico zijn toehoorders geruime tijd mee op een reis door 

een Gouda dat ten dele verdwenen is, maar vaak nog wel herkenbaar. Denk aan de Bogen, waar een 

actuele doorkijk naar de Raam toont dat veel gevels nog herkenbaar zijn. Een foto van een half 

openliggende Nieuwehaven roept veel reactie op. Is dit nog voor de oorlog, toen aan de demping 

werd begonnen of is het veel later toen de grasstrook in het midden weggehaald werd voor de 

aanleg van een riool? Het stalen karkas van het Bleulandziekenhuis in aanbouw wordt snel herkend, 

net als de krijtfabriek van Vingerling die later naar Haastrecht werd verplaatst.  

De dia’s zorgen voor een 

feest van herkenning en 

voor onverwacht gedolven 

informatie over de historie 

van Gouda. Nico Boerboom 

leidt het gesprek als een 

professioneel presentator, 

maar houdt de tijd in de 

gaten. De laatste dia’s van 

de afgebroken huisjes aan 

de Baanstraat gaan er in 

sneltreintempo doorheen. 

Marian Heeringa sluit 

namens de Lezingencommis-

sie af met een dankwoord 

aan Nico en een vraag aan 

de zaal: “Zou u zo’n 

presentatie nog wel eens 

willen?” De reactie is maar 

voor één uitleg vatbaar. 
(GJJ)  Nico Boerboom 
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Lezingen Die Goude in het tweede halfjaar 2018 
 

Het lezingenprogramma ziet er na de zomervakantie als volgt uit: 

 

Maandag 3 september 2018 (Concordia 20:00 uur) 

‘In Europa’, lezing door Sigfried Janzing, directeur 

van het Streekarchief Midden-Holland.  

Deze lezing over het thema van Open 

Monumentendag 2018 organiseren wij weer samen 

met de stichting Open Monumentendag Gouda. 

 

Maandag 15 oktober 2018 (Concordia 20:00 uur) 

‘Onrust aan de Gouwe in 1672; de rol van de 

burgerbeweging’, lezing door Wouter Troost. 

Deze lezing vindt plaats in het kader van De Maand 

van de geschiedenis 2018. Het thema is dit jaar 

‘Opstand’. 

 

Zaterdag 27 oktober 2018 (Sint-Janskerk 14:00 

uur) 

‘Anna van Meerten-Schilperoort’ door Jean-Philippe 

van der Zwaluw en 'De plaats van de vrouw toen en 

nu' door Cisca Dresselhuys. Dit symposium is het 

vierde in de reeks ‘Beroemde Nederlandse van de 

Sint-Jan’. Het wordt georganiseerd door de Stichting Goudse Sint-Jan in samenwerking met Die 

Goude. 

 

Maandag 26 november 2018 (Concordia 20:00 uur) 

'Bombardementen op Gouda" door Erik Kooistra. 

 

 

AED apparaat in Concordia 
 

Onze lezingen vinden plaats in sociëteit Concordia aan de 

Westhaven. Sinds kort is Concordia in het bezit van een 

AED apparaat: een Automatische Externe Defibrillator. 

Maandag 30 april jl. hebben vrijwilligers van Concordia 

informatie gekregen hoe met een AED om te gaan. Ook 

twee leden van Lezingencommissie van Die Goude waren 

daarbij aanwezig. De AED hangt op het eerste bordes van 

de trap met de rode loper (foto). Het bestuur en de 

commissie hopen dat we het apparaat niet nodig zullen 

hebben, maar het is fijn dat Concordia er een heeft 

aangeschaft.  

Een AED is, zo schrijft de Hartstichting, “een draagbaar 

apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een 

hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een 

elektrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart 

meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De 

hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, 

waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet 

ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te 

resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten 

noemen we defibrilleren.” 

  

Sigfried Janzing, directeur streekarchief 
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Boekenvoorraad Die Goude verhuisd naar oude HBS 
 

Begin dit jaar kreeg Die Goude 

bericht dat de gemeente Gouda 

een andere bestemming ging 

geven aan de voormalige 

Emmaschool aan de Herpstraat. 

Daar had Die Goude twee ruimten 

in gebruik voor de opslag van 

boekenvoorraden, zowel van 

eigen uitgaven als van 

tweedehandswerken die door 

leden ter beschikking worden 

gesteld voor verkoop. Ook kon 

Die Goude zeven keer per jaar 

gebruik maken van een van de 

lokalen om daar een soort 

postkantoor in te richten. Ten 

behoeve van verzending aan de 

leden werden daar enveloppen 

van een adressticker voorzien en werden daarin vervolgens de Tidinge (4x per jaar), de Nieuwsbrief 

(7x per jaar) en de Contributiebrief (1x per jaar) gestopt. Vervolgens worden die enveloppen 

bezorgd bij de leden, deels via een eigen bezorgdienst, deels met PostNL. Secretaris Bart Pors heeft 

in goed overleg met de gemeente een contract gesloten voor alternatieve ruimte. Op 15 maart 

bracht een aantal vrijwilligers de hele voorraad – nadat deze flink was uitgedund - over naar de 

derde verdieping van het voormalige HBS-gebouw aan de Martenssingel. Daar was vroeger de 

schoolbibliotheek gevestigd. De operatie onder leiding van Bart verliep voorspoedig. Het 

verhuisteam werd door 'buurman' John Geul van E.E.N. Zorg uitgenodigd voor een koffiepauze.  

 

Gouds toponiemenproject bijna klaar 
 

In januari kreeg Die Goude een verzoek van het 

kadaster in Apeldoorn: willen jullie voor het 

grondgebied van Gouda de zgn. toponiemen 

controleren en aanvullen die vermeld staan in de 

Basisregistratie Topografie? Iris Delwel van de afdeling 

Geo-Informatie stuurde zowel digitaal als op papier een 

kaart van Gouda met daarop de ontbrekende namen 

van zo’n vijftig wateren, gebouwen en gebieden. Via de 

Nieuwsbrief en de website hebben wij gevraagd om 

mee te zoeken. Die Goude-lid, Arie Dullaart, werkzaam 

geweest in de ICT, was bereid om de reacties te 

verzamelen en om ontbrekende gegevens op te sporen. 

Dat deed hij enerzijds door speurwerk op internet en 

anderzijds door op de fiets te stappen en ter plekke te 

gaan kijken. Ingewikkeld was het niet volgens Arie. Een 

sportpark heeft altijd een eigen naam, los van de clubs 

die er actief zijn. Lastig was eigenlijk alleen de 

aanduiding ‘woonwagencentrum’ die op zes plekken stond ingetekend. Maar dan geeft de Nota 

woonwagenbeleid Gouda de oplossing. Ze heten naar de straat waaraan ze staan: van Goudkade tot 

Walmolenerf. Arie Dullaart stapt nog één keer op de fiets; ook om zeker te stellen dat alle 

genoemde panden er nog steeds staan. Op de achterhand zit nog een deskundige. Die Goude-lid, 

Maarten Peters, werkzaam bij de gemeente Gouda, heeft laten weten dat hij bereid is een aantal 

gegevens te checken vanuit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dat geeft een gerust 

gevoel. Arie Dullaart gaat zijn rapportage op de afgesproken datum insturen. (GJJ) 

Koffiepauze voor de verhuisploeg 
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Cursus woonhuisonderzoek zeer geslaagd 
 

“Wat jammer dat het alweer voorbij 

is”, was de verzuchting op vrijdag 20 

april jl. van diverse deelnemers aan 

de cursus ‘Wonen in een historisch 

pand’. Zij hadden toen net – in de 

tuin van Guesthouse De Utrechtsche 

Dom aan de Geuzenstraat – het 

certificaat van deelname ontvangen 

uit handen van de wethouder van 

cultuur, Thierry van Vugt. De 

zesdelige cursus, een initiatief van 

het Streekarchief Midden-Holland, 

de Historische Vereniging Die Goude, 

Archeologische vereniging Golda en 

de Omgevingsdienst Midden-Holland, 

was op 9 maart geopend door 

Coretta Bakker, adjunct-directeur 

van SAMH. Telkens werd begonnen 

met een inleiding door een 

deskundige uit de kring van de 

initiatiefnemers, waarna de 

bijeenkomst werd vervolgd met een 

excursie of een praktische opdracht. 

Van de kant van Die Goude werd het belang benadrukt van het vastleggen van de geschiedenis van 

het (eigen) historische pand. Al tijdens de cursus kwamen de eerste producties ter tafel, o.a. van 

Lage Gouwe 166 (Bas van Beukering) en Tuinstraat 85 (Arnout Menkveld), maar ook Jaap de Vries 

(Hoge Gouwe 97) en Gerard van Domselaar (Geuzenstraat 6) waren al ver. 

In de eerste ‘les’ leidde Henkjan Sprokholt de ruim twintig deelnemers door de ruimtelijke 

ontwikkelingen die bepalend zijn geweest voor het Goudse woonhuis in de binnenstad. Een bezoek 

aan de Stadsmaquette 1562 in Museum Gouda vormde de afsluiting.  

Bianca van den Berg ging een week later door met de ontwikkeling van het woonhuis van de 

Middeleeuwen tot nu, zowel van buiten als van binnen. Marc Broch zoomde in op de 18e eeuw, 

enerzijds als kunsthistoricus, anderzijds als mede-eigenaar en restauratie-opdrachtgever van 'De 

Roos' aan de Oosthaven 56. De theorie werd aangevuld met een bezoek aan het woonhuis van 

deelnemer Bas van Beukering; een huis dat ooit gebouwd werd voor warenhuiseigenaar Bruns. Mark 

Broch toonde vervolgens hoe een 

monument ervoor kan staan na een 

jaar restauratie. Buiten zie je een 

bovenlicht geplaatst en de ramen 

met originele roede-indeling terug, 

maar binnen moet nog heel wat 

gebeuren voor hij en zijn partner in 

dit historische pand kunnen wonen. 

Marilou Remmelts, architect en 

bouwhistoricus, sprak op de derde 

bijeenkomst over ‘Bouwsporen, wat 

vertelt het gebouw?’ Alle zichtbare 

aspecten kwamen aan de orde: van 

kortelingen en klezoren tot sporen- 

en gordingkappen. Diverse 

voorbeelden uit Gouda kwamen in 

beeld, waarvan bouwkundige 

‘detectives’ kunnen zeggen welke 

ingrepen er zijn gedaan. Marilou trok 

met de deelnemers de stad in om Marilou Remmelts 
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bouwsporen daadwerkelijk te 

aanschouwen. Bezocht werd het pand 

Lange Groenendaal 85 dat op dit 

moment verbouwd en ingericht wordt 

als rustruimte voor SPA Gouda. Op 

Westhaven 12 konden de deelnemers 

een kijkje nemen in de kelder en ook 

het woonhuis op Westhaven 15 liet 

diverse verrassende bouwsporen zien, 

waaronder telmerken en korbelen. 

Bij aanvang van de vierde les bleken er 

onder de deelnemers opeens twee 

gemeenteraadsleden te zitten: Beatrijs 

Lubbers en Harold Hooglander. Coretta 

Bakker leidde de deelnemers die 

morgen langs verschillende bronnen 

die in het archief geraadpleegd kunnen 

worden, maar ook daarbuiten. Voor en 

na 1800, de Goudse ‘eigenboeken’ met 

transportakten, het kadaster, het 

apparaat van Matthijs, 

boedelomschrijvingen, adresboeken en nog veel meer kwam aan de orde. Het praktische deel 

bestond uit een aantal zoekopdrachten rond de vier panden die in de afgelopen lessen waren 

bezocht. Zo lagen er bouwtekeningen, adresboeken en eigen boeken klaar en konden de beroemde 

microfiches bekeken worden. Er was ook een ‘mystery-guest’ in de vorm van een boedelbeschrijving 

van een niet nader aangeduid pand. De deelnemers tekenden het pand uit en concludeerden dat het 

om Oosthaven 53 ging.  

Restauratie was het thema van de vijfde cursusmorgen 'Wonen in een historisch pand'. Martin Netten 

van ODMH was de deskundige inleider. De voorschriften kwamen ter tafel, maar ook talloze 

voorbeelden van ‘verkeerd’ onderhoud of reparatie. Voor het praktische gedeelte liepen de 

deelnemers naar het Weeshuis.  

Geoloog/archeoloog Marcel van Dasselaar was de inleider op de laatste bijeenkomst. Hij bracht 

diverse opgravingen in de binnenstad in beeld, die inzicht geven in de ontwikkeling van woningen en 

werkplaatsen. Ook Westergouwe kwam aan de orde, waar al 5000 jaar voor Christus mensen hebben 

gewoond. Deelnemer Jaap de Vries nodigde het gezelschap uit om te zien hoe het is om in de 

praktijk in een rijksmonument te wonen, waarna de laatste sessie plaats vond in Guesthouse De 

Utrechtsche Dom. Gerard van Domselaar - ook deelnemer - vertelde over drie-en-een-halve eeuw 

uitspanning aan de Geuzenstraat met oorspronkelijk de hoofdingang aan de Lange Tiendeweg. Na de 

certificaatuitreiking door de wethouder dankte Coretta Bakker de inleiders, maar ook de 

deelnemers voor hun enthousiasme. Na een lunch in Kruim ging het gezelschap uit elkaar. (GJJ) 

 

Aantal ‘volgers’ Facebookpagina Die Goude boven de 1000 
 

Het aantal ‘volgers’ van onze Facebookpagina is boven de 1000 gekomen. Hiervan hebben 965 

mensen aangegeven de pagina ‘leuk’ te vinden. Hieronder ziet u de top tien van onderwerpen die in 

de maanden maart en april de meeste ‘betrokkenheid’ lieten zien.  

 onderwerp 

1. Foto’s 1957 werkzaamh. tussen Mallegatsluis en Havensluis 

2. Aankondiging SAMH-cursus ‘Archiveren kun je leren’ 

3. Vraag over hoek Crabethstraat/Stationsplein 

4. Foto van bijna gedempt Nonnenwater 

5. Afbeeldingen Remonstrants Poortje op pot en fotoo 

6. Vergunningaanvraag ‘Handelen in strijd met regels R.O.’ 

7. Uitreiking Geschiedenisprijs 2018 Die Goude 

8. Tegeltableau Potterspoort 

9. Tegeltableau Lazaruspoortje 

10. Bouwtekening Duitse betonnen muur Bodegraafsestraatweg 

Bouwornamenten op Lange Groenendaal 85 
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De Lattenkoning: een begrip in Gouda 
 

Sinds eind vorig jaar is in elke Nieuwsbrief geschreven 

over de ‘dia’s van de Lattenkoning’. Nico Boerboom heeft 

op 11 april jl. in Concordia een selectie van die inmiddels 

gedigitaliseerde dia’s vertoond. De kwaliteit is goed, alle 

kijkers waren enthousiast. Toch kwam ook de vraag: “De 

Lattenkoning? Wat is dat?” De Lattenkoning is de naam 

van een doe-het-zelfwinkel aan de Zeugstraat 6-8, waar 

later modelspoortreinen en technisch speelgoed werden 

verkocht. Officieel heet de zaak ‘H. Metaal & Zn’. Henk 

Metaal is de vader, Kees Metaal de zoon. Met 

laatstgenoemde is de redactie gaan praten. 

 

Henk Metaal is de zaak voor de oorlog is begonnen. 

“Wanneer precies? Dat is eigenlijk niet te zeggen, want 

het ging heel geleidelijk”, aldus Kees Metaal. Vader Henk 

is geboren in 1908 en groeit - met een broer en een zus - 

op in het Weeshuis aan de Spieringstraat. In de crisistijd 

gaat hij van klusje naar klusje. Voor zo’n karwei koopt hij 

dan iets meer hout dan hij nodig heeft. Dat wordt door 

zijn moeder aan huis verkocht, waardoor langzamerhand 

een winkel ontstaat. Zo is de naam Lattenkoning 

geboren. Aanvankelijk wordt een pand aan de Zeugstraat 

van de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk 

gehuurd. Later kan dat – zij het met enige moeite – 

gekocht worden, inclusief het veelbesproken Hofje van Jongkind. Het assortiment is heel breed, 

naast latjes bijvoorbeeld metalen klompenbandjes en lekstoppen. Dat zijn dingen om gaatjes in 

pannen mee te dichten, met asbest erin. De naam De Lattenkoning raakt al snel bekend. In de 

Goudsche Courant van 21 augustus 1937 staat: “Een Gouwenaar heeft geen wichelroede nodig om 

de Lattenkoning op te sporen”. En op 18 juni 1938 staat er “Voor raamhorren, groot en klein, moet 

men bij de Latten-koning zijn”. Zoon Kees Metaal, geboren in 1941, wijst op de grote betekenis van 

de zgn. huisvlijt, waarvan de populariteit pas inzakt met de komst van het televisietijdperk. 

Iedereen zit thuis te knutselen. Formica gaat veel over de toonbank. Figuurzagen is enorm populair 

maar ook zelf maken van vliegers. 

In Café De Beursklok, waar nu de 

Wibra zit, worden 

huisvlijttentoonstellingen 

gehouden. In 1954 wint Kees 

Metaal op zo’n tentoonstelling een 

eerste prijs met de tekening van 

een molen. In de bouwvakvakantie 

wordt er geen hout geleverd, maar 

is de winkel gewoon open. De hele 

poort, achter de deur naar het 

Hofje van Jongkind, wordt dan vol 

gestapeld met latten; zeker vijftig 

soorten in alle denkbare dikte, 

lengte en breedte. Vader Henk 

Metaal moet al vrij jong stoppen 

met werken in verband met 

nierproblemen. Dat heeft een 

positieve keerzijde. Hij trekt dagelijks de stad in om foto’s te maken.  

 

Kees Metaal heeft op de technische school het vak van meubelmaker geleerd. Zijn eerste baan is bij 

jachtwerf Koos Boot in Reeuwijk. Daar is zijn liefde voor schepen en varen begonnen. In 1960 wordt 

de zaak officieel op zijn naam gezet. Kees onderscheidt drie fases. In het begin is het een doe-het-

Henk Metaal 

Kees Metaal 
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zelfzaak, waar speelgoed bij komt. Dan gaat het geleidelijk over op modelbouw en tenslotte wordt 

het gespecialiseerd technisch speelgoed, vooral boten en vliegtuigen. Je kunt zeggen dat Kees van 

zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt. Met technisch speelgoed is hij nog steeds bezig. 

Met de modelbouw begint Kees Metaal door op de bromfiets bestellingen af te halen bij Evert 

Kreulen aan de Goudsewagenstraat in Rotterdam. Het loopt zo storm dat hij via de grossier kan 

gaan bestellen, eerst vliegtuigen en schepen, later pas treinen. De hele Randstad lijkt naar de 

Zeugstraat te komen. Het verkopen van Märklin-treinen is aanvankelijk een probleem, want die 

firma heeft een exclusieve leverovereenkomst met speelgoedzaak Sliedrecht. Kees is het via een 

collega in Rotterdam gaan betrekken, die korting geeft. Als Märklin ziet waar de omzet zit, willen 

ze rechtstreeks leveren. 

Latten worden er al lang 

niet meer verkocht en 

daarom denkt Kees dat het 

verstandig is om van naam 

te veranderen. De naam 

‘Impuls Gouda’ wordt in 

veel advertenties 

gepromoot. Die investering 

heeft zich niet terug 

verdiend. De mensen 

blijven het hebben over de 

Lattenkoning. In 1985 lukt 

het om met de gemeente 

tot overeenstemming te 

komen over het poortje dat 

toegang geeft tot het Hofje 

van Jongkind. Het is al 

jaren een belemmering 

voor de ontwikkeling van de 

zaak. Kees Metaal schenkt 

het poortje aan de gemeente op voorwaarde dat het elders in Gouda herplaatst wordt. Dat is achter 

het Verzetsmuseum geworden. Hij kan ingrijpend verbouwen. Er ontstaat 500 m2 verkoopoppervlak. 

Toch valt betrekkelijk snel het besluit om te stoppen. De concurrentie van bouwmarkten als de 

Gamma wordt onhoudbaar, terwijl de bereikbaarheid per auto steeds slechter wordt. Bovendien 

verandert de instelling van de consument. Is er eerst sprake van een klant die graag goed 

geadviseerd wil worden, later is het een koper die komt praten over de korting. In 1990 wordt de 

winkel gesloten. De ruimte beneden wordt langjarig verhuurd aan Van der Goes tapijten, boven 

wordt het verhuurd aan gezinnen of studenten. Wanneer Van der Goes vertrekt, verkoopt Kees 

Metaal het complex aan een projectontwikkelaar uit Utrecht. 

 

Op 29 maart jl. zijn de originele dia’s terug bezorgd bij Kees Metaal plus een USB-stick. Kees Metaal 

is blij met die nieuwe 

versie. Hij vindt ze 

bijzonder helder en – 

nog belangrijker – hij 

herkent meteen de 

plekken die zijn 

afgebeeld. Bij een foto 

genomen vanaf de 

Kleiwegkerk zie je het 

veemarktterrein waar 

een akelig hekje staat. 

“Daar ben ik een keer 

over gevallen” en hij 

toont het litteken dat 

nog steeds de kuit van 

zijn linkerbeen ‘siert’. 

(GJJ)  
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De Goudse landbouwers Van der Torren 
 

Janny de Keijzer is de drijvende kracht achter het vorig jaar 

uitgegeven boek Van Beverninghlaan. Daarin staat de 

geschiedenis van deze bijzondere Goudse straat en haar 

bewoners. Per huisnummer is nagegaan wie er gewoond hebben 

en hoe zij aan de kost kwamen. Janny krijgt nog regelmatig 

reacties, aanvullingen en soms correcties. Die van Henk Jan van 

der Torren uit Reeuwijk is aanleiding voor Janny om contact op 

te nemen met de redactie van de Nieuwsbrief. Niet alleen 

geeft Henk Jan aan dat zijn grootouders vele jaren op Van 

Beverninghlaan 6 hebben gewoond; ook zijn overgrootouders 

woonden vlakbij, aan het Van Bergen IJzendoornpark. 

Bovendien laat hij weten het familiearchief Van der Torren te 

beheren.  

 

Grootvader Kors van der Torren staat als landbouwer te boek, 

wanneer hij en zijn vrouw Beatrix in 1936 gaan wonen op Van 

Beverninghlaan 6, het huis dat in 1907 is gebouwd in opdracht 

van koekfabrikant W.J. Dercksen. Het valt Henk Jan van der 

Torren op dat in het boek de gegevens tussen 1940 en 1948 

ontbreken. Wel is een krantenartikel afgedrukt, waaruit blijkt 

dat de twee hoogste klassen van de HBS daar tijdelijk worden 

ondergebracht. Hij weet dat het gezin van zijn grootouders in 

1940 verhuisd is, maar het huis wordt niet verkocht. Dat zij het 

in 1954 weer betrokken zouden hebben, klopt echter niet. Het 

gezin van kaashandelaar Pieter van Eijk en Johanna van Deth heeft het - waarschijnlijk al tijdens de 

oorlog - gehuurd en blijft er – dankzij de huurbescherming – nog jaren wonen. In 1971 – het kan ook 

een paar jaar eerder zijn - keren de grootouders rond 1966 terug in het huis aan de Van 

Beverninghlaan.  

 

In een gesprek maakt Henk Jan van der 

Torren duidelijk dat je de familie Van 

der Torren moeilijk als een Gouds 

geslacht kunt beschouwen. Het 

voorgeslacht heeft goed ‘geboerd’ met 

de turfstekerij in de Zuidplas. Het is 

houthandelaar Kors van der Torren die 

in 1880 voor ieder van zijn kinderen 

een boerderij koopt. Voor Johannes 

Hendrikus Kzn. is dat de Gerardshoeve, 

een van de drie hoeves die bij de 

ontginning van de Zuidplaspolder in 

1842 is gebouwd aan de Breedeweg  in 

de gemeente Zuid-Waddinxveen. 

Johannes Hendrikus (Jan) is opgeleid in 

Wageningen aan de toenmalige 

Rijkslandbouwschool. De spoorlijn Gouda-Den Haag opent voor herenboer Van der Torren de 

mogelijkheid om in Gouda te gaan wonen. Hij betrekt met zijn gezin het huis op de kop van de 

Kleiweg, nummer 103, dat later bioscoop Thalia gaat herbergen. Jan van der Torren neemt ’s 

morgens om 6 uur de trein in Gouda en wordt dan achter op zijn land afgezet. Wanneer de knechts 

aan het werk gaan, heeft hij de toestand op het bedrijf geïnspecteerd en kan hij instructies geven. 

Officieel is hij landbouwer, maar hij wordt meer bekend als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap 

Schieland, voorzitter van de provinciale commissie die adviseert tegen de drooglegging van de 

Reeuwijkse Plassen en als trekker van de aanleg van het spoorlijntje van Gouda-Alphen aan den 

Rijn. In 1921 verhuist het gezin naar het Van Bergen IJzendoornpark, aan de toen nog geheel groene 

kant, tegenover de Van Beverninghlaan. Het huis (toen nummer 11, nu 29) staat er nog.  
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Diens zoon Kors van der Torren begint – eveneens na een opleiding in Wageningen – op een andere 

boerderij in de Zuidplaspolder die zijn vader aan de overkant van de Bredeweg (op nummer 12, 

tegenwoordig 82) heeft gekocht. Kors trouwt met Beatrix, dochter uit de Goudse juweliersfamilie 

De Vooys. Wanneer de kinderen naar school moeten, gaat ook hij ‘als landbouwer’ in Gouda wonen.  

Eerst huren ze een huis aan de Van Swietenstraat, daarna kopen ze Van Beverninghlaan 6. Kors is 

primair een zakenman die vooral als handelaar op markten aanwezig is. Hij is lid van zowel sociëteit 

Ons Genoegen als van De Reünie. Beatrix van der Torren-de Vooys zet zich in voor de 

schoolvereniging van de Casimirschool, voor de gezinsverzorging en voor Inner Wheel. In de 

meidagen van 1940 heeft Kors door dat je het boerenbedrijf in een oorlogssituatie beter kunt leiden 

door er ook te wonen. Bovendien zijn er geen schoolgaande kinderen meer. Ze gaan op de boerderij 

wonen, Breede Weg 12 in Zevenhuizen, waar niet alleen zij, maar ook acht kisten met Goudse 

Glazen een veiliger onderdak vinden. Direct na de oorlog keren zij terug naar Gouda, eerst in het 

huis van hun (schoon-)moeder aan het Van Bergen IJzendoornpark, later in hun eigen huis aan de 

Van Beverninghlaan. Opa Kors overlijdt daar in 1984; oma Beatrix in 1991.  

 

En het familiearchief? Dat is bij Henk Jan van der Torren in uitstekende handen. Op donderdag 19 

april jl. nam hij deel aan de workshop ‘Archiveren kun je leren’ van het streekarchief SAMH. (GJJ) 

 

Expositie en boek over ‘Achter de Kerk 13’ (20 mei 2018) 
 

In Nieuwsbrief 92 heeft beeldend 

kunstenares Leni van den Band 

uitgelegd hoe zij zich wilde laten 

inspireren door de geschiedenis 

van het pand Achter de Kerk 13. 

Vele jaren was daar de 

steenhouwerswerkplaats van 

Roodbol gevestigd. Op 

zondagmiddag 20 mei a.s. wordt 

duidelijk waar het onderzoek en 

de inspiratie toe hebben geleid. 

Om 16:00 uur opent Marianne van 

der Veer de expositie met werk 

dat gebaseerd is op de 

geschiedenis van het pand sinds 

1832. Naast Leni van den Band 

exposeert ook Cisca Poldervaart. 

Van stal tot adoptiepand is niet 

alleen de titel van de 

tentoonstelling, maar ook van een 

fraai uitgevoerd fotoboek dat die middag gepresenteerd zal worden.  

 

Leni van den Band heeft zich zowel in de bouwhistorische ontwikkelingen als in de geschiedenis 

verdiept. Oproepen via (onder andere) onze Facebookpagina leverden diverse foto’s op, de meeste 

van de buitenzijde. De familie Roodbol, die zich in 1903 in Gouda vestigde, heeft inzage gegeven in 

hun genealogieboek, waardoor de mensen op de foto’s ‘een naam kregen’. Het pand was toen al 

eigendom van de gemeente Gouda. Leo Bredie was betrokken bij de laatste verbouwing in 1984, 

waarbij de fundering vervangen is. Hij heeft meer kunnen vertellen over de gevelsteen die toen is 

aangebracht. Waarom de wapens die daar op staan ‘gebroken’ zijn, werd niet meteen duidelijk. 

Toen is ook de oostelijke aanbouw op de kademuur gesloopt en is binnen een vloer gevonden met 

Naamse en witmarmeren tegels van 15 bij 15 cm. Het streekarchief gaf inzicht in bouwtekeningen 

en had ook diverse foto’s.  

 

In kleine stapjes ging Leni van de Band voorwaarts, zonder de beoogde einddatum (mei 2018) uit 

het oog te verliezen. Wat bedoelt zij met een ‘adoptiepand’? Wilt u het snel weten, kom dan op 20 

mei naar Achter de Kerk 13, tegenwoordig het hoofdkwartier van Kunststichting Firma Van Drie 

(GJJ)  
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Klantenraad streekarchief opnieuw samengesteld 
 

 

Vorige maand is de Klantenraad van het Streekarchief Midden-Holland voor de periode 2018-2022 

samengesteld. De Klantenraad adviseert het bestuur van SAMH vanuit het perspectief van de 

gebruikers over de dienstverlening door het streekarchief. In de Klantenraad zitten mensen die 

actief zijn in historische verenigingen of andere cultuurhistorische verbanden uit de regio. Ze zitten 

er op persoonlijke titel, dus niet als vertegenwoordiger van die organisaties. Vanuit Gouda zijn dat 

Gert Jan Jansen, Jan Willem Klein, Cor Revet en Ronald van der Wal. De zittingsperiode van de 

klantenraad valt samen met de bestuursperiode van de gemeenteraden. Het algemeen bestuur van 

SAMH heeft als voorzitter, secretaris en vicevoorzitter van de Klantenraad aangewezen resp. Jan 

Suyderhoud (Ouderkerk a/d IJssel), Gert Jan Jansen (Gouda) en Teunis de Kruijf (Waddinxveen).  

 

In de eerste vergadering heeft de klantenraad drie speerpunten benoemd voor de komende periode. 

Daarop zal de aandacht met name worden gericht: 

1. de digitale kranten, beschikbaarheid, toegankelijkheid, kopieerbaarheid, verschillen met 

Delpher, auteursrecht, betekenis Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

2. de beeldbank: idem, beschikbaarheid van foto’s op de website; 

3. de vernieuwde website, o.a. de zoekfunctionaliteit. 

 

Daarnaast is kennisgenomen van het lopende onderzoek naar de vestiging (op de tweede verdieping 

van de Chocoladefabriek) van een Atelier voor Vrede en Vrijheid als nieuw concept van het 

Verzetsmuseum Zuid-Holland. Het streekarchief werkt aan dat onderzoek mee. 

In de richting van het bestuur van SAMH heeft de klantenraad aangegeven niet goed voor ogen te 

hebben hoe de gemeenten omgaan met de archivering van digitale stukken. De Archiefwet is 

duidelijk over de archivering van papieren stukken, maar welke opdracht geven gemeenten aan 

SAMH als het om digitale stukken gaat?  

 

De klantenraad komt in beginsel drie keer per jaar bijeen. Wanneer u als gebruiker van het 

streekarchief de aandacht wilt vragen voor bepaalde aspecten van het functioneren of de inrichting 

van SAMH, kunt u dat aan de orde stellen via de secretaris van de klantenraad via 

klantenraad@samh.nl.  

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

Kopij voor volgende Nieuwsbrief: 
Graag vòòr 19 augustus 2018 naar nieuwsbrief@diegoude.nl  

mailto:klantenraad@samh.nl
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Bijeenkomst Oude Begraafplaats op zaterdagmiddag 2 juni a.s. 
Een bijdrage van William Bik 

 

Op zaterdag 2 juni a.s. – in de Week van 

de Begraafplaatsen – organiseert de 

Stichting Oude Begraafplaats om 14.00 

uur een bijeenkomst die ook voor de 

leden van Die Goude interessant is. Loet 

van Vreumingen vertelt op de 

begraafplaats een verhaal over Hendrik 

van Assendelft, de Remonstrantse 

dominee en kunstverzamelaar die in 1928 

overleed. Daarna volgt een wandeling 

langs de graven van bekende 

Gouwenaars. Een tweede referaat volgt 

bij de grafsteen van Anna Barbara van 

Meerten-Schilperoort, ook wel aangeduid 

als ‘De kroon van Gouda’. Zij leefde van 

1778 tot 1853. De bijeenkomst begint bij 

de hoofdingang aan de Prins Hendrikstraat. 

 

Andere bijeenkomsten deze zomer zijn : 

– dinsdag 3 juli 19.30 uur, Excursie natuur en cultuur. Op de begraafplaats groeien voor Goudse 

begrippen zeldzame planten, vanwege de zandgrond, terwijl Gouda vooral veengrond kent. 

– zaterdag 8 september 2018, van 10.00 tot 16.00 uur, Open Monumentendag. 

 

De Oude Begraafplaats is in 1830 als Gemeentelijke Begraafplaats aangelegd, na het besluit dat er 

in de Sint-Janskerk niet meer begraven mocht worden. Hiertoe werd een weidegebied opgehoogd 

met zand. Tot 1972 zijn hier de Gouwenaars begraven. De gemeente Gouda heeft in 1950 een 

nieuwe begraafplaats gemaakt, die nu IJsselhof heet. De begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat 

werd gesloten; de naam gewijzigd in Oude begraafplaats. In 1995 kwam de gemeente Gouda  met 

het plan om deze begraafplaats in 2002 te gaan ruimen. Het terrein zou dan een andere 

bestemming krijgen. Dat leidde tot verzet bij een aantal burgers met Inez Meter als motor. Besloten 

werd om het geheel te behouden als gemeentelijk monument.  De begraafplaats wordt onderhouden 

door de Stichting Oude Begraafplaats. Deze kent een bestuur, circa 150 donateurs en de nodige 

vrijwilligers.  Er worden zerken gerestaureerd en excursies georganiseerd. Tweemaal per jaar 

verschijnt een nieuwsbrief, die nu ook op de website staat: 

http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl. De Oude Begraafplaats is dagelijks geopend van 10.00 tot 

16.00 uur. 

 

Boek over aardewerkfabriek Zenith 
 

Op maandagavond 24 

september a.s. organiseert 

Aart van der Want een 

vernissage rond een nieuw 

boek over de topstukken die 

zijn gemaakt door 

plateelbakkerij en 

pijpenfabrieken Zenith in 

Gouda. De avond vindt plaats 

in sociëteit Concordia en 

begint om 20:00 uur. Nadere 

informatie in het volgende 

nummer. 

  

http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl/
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Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie 
 

De Oude Hollandse Waterlinie is een van de zeven ‘erfgoedlijnen’ waarmee de provincie Zuid-

Holland de geschiedenis van het landschap beter zichtbaar en ‘beleefbaar’ wil maken. Een 

erfgoedlijn is een geografische lijn op de kaart van Zuid-Holland, waarvan de onderdelen een 

gemeenschappelijk historisch verhaal te vertellen hebben. De Oude Hollandse Waterlinie is de enige 

van de zeven waarbij het grondgebied van Gouda betrokken is. De provincie Zuid-Holland heeft zgn. 

erfgoedtafels opgesteld, waaraan alle partijen worden genood die geïnteresseerd zijn in een 

erfgoedlijn of die er belang bij hebben.  

Vanuit Gouda is aanvankelijk gereserveerd gereageerd op de plannen (en subsidiemogelijkheden) 

om het begrip Oude Hollandse Waterlinie uit te werken als een historisch kernthema voor de stad. 

Dat werd niet beter toen de gemeente Gouda besloot zich aan te sluiten bij de Unie van 

Vestingsteden: “Sinds wanneer is Gouda een vestingstad?”, luidde de vraag in onze kring. De 

kentering begon met de lezing die Leen Ouweneel ruim twee jaar geleden hield voor Die Goude. 

(Zie Nieuwsbrief 81 en 84). “De rol van Gouda in de Oude Hollandse Waterlinie” maakte duidelijk 

welke interessante rol de stad Gouda en ‘onze’ Hiëronymus van Beverningh in het rampjaar 1672 

hadden gespeeld. Een aantal instanties buiten Gouda had al projecten ontwikkeld en ingediend voor 

provinciale subsidie. Ineke Verkaaik heeft toen het initiatief genomen die ideeën te bundelen onder 

de vlag van het HPG. Zij wist ook de cofinanciering voor elkaar te krijgen die nodig was voor 

provinciale subsidie aan het project (wat toen heette) Gouds Linie Licht. In de loop van 2017 is dit 

omgedoopt tot ‘Gouda Vestingstad’. Het HPG is de trekker; uitvoerders zijn de Stichting Oude 

Hollandse Waterlinie en de Stichting Struinen en Vorsen. Die Goude heeft Hans Verwey gevraagd om 

te participeren in de betreffende werkgroep. Hij neemt inmiddels ook namens Die Goude deel aan 

de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie. 

 

De kennis over wat er in 1672 in Gouda gebeurde, is inmiddels flink vergroot door nieuw onderzoek. 

Historicus Sander Enderink heeft zich in eerste instantie gericht op de rol van Hiëronymus van 

Beverningh als gedeputeerde te velde. Vervolgens heeft hij het onderzoeksverslag ‘Gouda en de 

Oude Hollandse Waterlinie’ opgesteld, waarin hij primaire bronnen uit 1672-1674 verwerkt die door 

Leen Ouweneel en Henny van Dolder-de Wit al waren ontsloten. Elders in deze Nieuwsbrief schrijft 

hij erover. Ook historicus Wouter Troost deed uitvoerig onderzoek naar de ontwikkelingen in Gouda 

in 1672 en legt zijn bevindingen vast in een artikel. ‘Onrust aan de Gouwe in 1672; de rol van de 

burgerbeweging’ is de titel van de lezing die hij op 15 oktober a.s. voor Die Goude gaat houden. Er 

is ook een kaartje gemaakt van de sporen in Gouda die nog getuigen van 1672. 

 

Een eerste publieksmanifestatie van het project 

Gouda Vestingstad vindt plaats op dinsdagavond 22 

mei a.s. in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek. 

Het is een zgn. Storytellingbijeenkomst, waarin korte 

verhalen verteld worden door o.a. Sander Enderink en 

Hans Verwey. Raymond den Boestert van de 

Vertelacademie gaat met de zaal op zoek naar andere 

verhalen rond Gouda 1672. De Steenlandzaal heeft 

een beperkte capaciteit, dus tevoren aanmelden is 

nodig. Dat kan tot 16 mei bij Anita van der Vliet via 

info@streekadvies.nl. In Uniek Magazine van april 

schrijft Lyanne de Laat dat de verhalen o.a. zullen 

gaan over een gijzeling op het stadhuis, over het 

ijsvrij houden van het water rond Gouda en over het 

leveren van voedsel en drank aan de legerposten langs 

de Waterlinie. Zie 

https://www.oudehollandsewaterlinie.nl. 

 

Op woensdagmorgen 6 juni a.s. wordt er voor vier Goudse schoolklassen een zgn. Belevingsdag 

Waterlinie for kids door het Erfgoedhuis en de Stichting Struinen en Vorsen georganiseerd. Lokaal 

wordt de dag voorbereid door Hans Verwey, Cock Zweegman, Ton Wools en Pascale Knoops. Deze 
carrousel-bijeenkomst is alleen voor de betreffende leerlingen.(GJJ)  

mailto:info@streekadvies.nl
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Onderzoek: Gouda in 1672 
Een bijdrage van Sander Enderink 

 

De Oude Hollandse Waterlinie lijkt in 

Gouda een ver-van-mijn-bed-show. 

Forten, vestingwerken en 

inundatiegebieden doen eerder 

denken aan steden als Naarden, 

Gorinchem en Woerden. Het 

Historisch Platform Gouda werkt 

samen met de Stichting Oude 

Hollandse Waterlinie aan het 

bijstellen van dit beeld. Daarvoor is 

voldoende aanleiding, want Gouda 

en deze karakteristieke Hollandse 

landsverdediging hebben tal van 

raakvlakken. Vanuit Gouda brachten 

zoetelaars voedsel en andere 

levensmiddelen naar het legerkamp 

van stadhouder Willem III aan de 

Oude Rijn. Goudse troepen 

verdedigden de Goejanverwellesluis 

bij Hekendorp in de begindagen van 

het Rampjaar, toen slechts vier 

kilometer verderop Oudewater in 

Franse handen viel. De magistraat 

van Gouda werd een dag lang 

gegijzeld – in zijn eigen stadhuis! – 

door plattelandbewoners wier land 

werd bedreigd door de inundaties. 

Gouda’s eigen Hiëronymus van 

Beverningh was lid van de 

krijgsraden van het Staatsleger, 

sprak op cruciale momenten samen 

met de stadhouder met luitenant-

admiraal Michiel de Ruyter, en 

voerde later één op één 

vredesonderhandelingen met de Franse koning Lodewijk XIV.  

 

In de dagen na Kerst 1672 zorgde een doorbraak van Franse troepen over de bevroren waterlinie 

voor grote paniek. Er werd toen snel meer land onder water gezet, waardoor Gouda direct aan de 

waterlinie kwam te liggen. Het was zeker niet de eerste keer dat het militaire aspect van de 

waterlinie zich in Gouda manifesteerde. Er waren palissades gebouwd om de verouderde 

verdedigingswerken nog enigszins te versterken, er werden oefeningen gedaan met de kanonnen van 

de stad en duizenden soldaten vonden in de loop van het Rampjaar onderdak in Gouda. Het 

Gasthuis, het huidige Museum Gouda, werd ingericht als militair hospitaal. Goudse doktoren en 

apothekers hebben er vele honderden militairen verzorgd. 

 

Deze en andere verhalen zijn beschreven in het stadsarchief van Gouda. Notulen van de 

vroedschapsvergaderingen, in- en uitgaande brieven van de magistraat en beschrijvingen van diens 

besluiten geven een beeld van het Rampjaar in Gouda. Deze bronnen zijn door Leen Ouweneel 

(Schoonhoven) en Henny van Dolder-de Wit getranscribeerd en de afgelopen maanden opnieuw 

bestudeerd door ondergetekende, bijgestaan door Leen Ouweneel en Wout Troost. Het verslag dat 

hiervan is gemaakt biedt in zo’n 40 pagina’s een verhalende samenvatting van deze belangrijke 

archiefstukken. Het is daarmee een van de instrumenten waarmee het Historisch Platform Gouda en 

de Stichting Oude Hollandse Waterlinie de komende jaren zullen toewerken naar Waterliniejaar 

2022.  

Hiëronymus van Beverningh, geschilderd door Jan de Baen in 1670 
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Hans Vogels: eind 2018 afscheid van Museum Gouda 
 

Na zevenendertig jaar trouwe 

dienst als conservator van 

Museum Gouda gaat Hans 

Vogels eind 2018 met pensioen 

en kan hij zoals hij het noemt 

‘kunsthistorisch gaan 

genieten’. Dit betekent dat hij 

tijd kan nemen voor de vragen 

die gaandeweg zijn blijven 

liggen en voor de boeken waar 

het niet van gekomen is. “Een 

beetje kunnen freewheelen is 

een fijne gedachte”, aldus 

Hans. Voor het zover is, wil hij 

graag zijn bestudering van de 

correspondentie van Paul 

Arntzenius, voor wiens 

collectie hij een catalogus 

schreef, afronden. “Misschien 

vind ik nog antwoorden op 

de vragen die er nog zijn.” 

 

Zijn werk als conservator behelst – natuurlijk samen met anderen - de zorg voor de collectie, zoals 

het aankopen/uitbreiden en het begeleiden van de restauratie, en daarnaast het er iets mee doen, 

zoals het organiseren van exposities en het maken van publicaties als catalogussen en tijdschriften. 

Ook is Hans een aantal jaren betrokken geweest bij het plaatsen van kunstwerken in de Goudse 

openbare ruimte. Hans studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam. Hij voelde zich geen 

wetenschapper. Hij wilde graag praktisch aan de slag en iets doen met publiek. Dat bracht hem in 

1981 naar het museum in Gouda. Het vak van conservator leer je in de praktijk. Het omgaan met de 

collectie leer je in de loop der jaren, net als het – veelal samen met de directeur- organiseren van 

exposities. De eerste directeur met wie Hans werkte, was Josine de Bruijn-Kops. Zij was in 1976 

door het college van b&w aangesteld en had de opdracht gekregen een collectie hedendaagse kunst 

aan te leggen. Voor het exposeren van die nieuwe collectie werd de Gasthuiskapel bij het museum 

getrokken. Halverwege het jaar 1981 werd daar een eerste tentoonstelling, bestaande uit vooral 

werk van vrouwelijke kunstenaars, gehouden. Hans verzorgde samen met Josine meerdere 

exposities. Hij was op dat moment de enige conservator. Toen Josine in 1987 aan kanker overleed, 

werd Nicolette Sluijter de nieuwe directeur. Zij stelde een tweede conservator aan, die zich bezig 

ging houden met de oude kunst uit de periode tot 1800.  

 

Het Gouds plateel 

Hans kreeg de verantwoordelijkheid voor de periode erna, de hedendaagse kunst, maar vooral voor 

het plateel, dat was toen nog opgesteld in de Moriaan. Tot dan toe was er weinig aan gedaan, 

omdat men het eigenlijk niet zo mooi vond. Door contacten met verzamelaars en experts lukte het 

Hans de kennis over het plateel van de plateelbakkerij Zuid-Holland (1898-1965) in kaart te 

brengen. Rob Hageman uit Den Haag was een van die verzamelaars. Toen hij in 1986 plotseling 

overleed, schonk hij zijn hele verzameling, meer dan duizend stukken, aan Gouda. “Dit was een 

belangrijk moment,” zegt Hans. Het vormde de aanzet tot de eerste overzichtstentoonstelling in 

1993 over plateelbakkerij Zuid-Holland. “Die was zeer succesvol. De catalogus zo uitverkocht.”  

 

De zestiende-eeuwse altaarstukken 

Hans hield zich ook bezig met de begeleiding van de restauratie van de zestiende-eeuwse 

altaarstukken. Het was een groot project dat begon in 1985 en enkele jaren geleden werd voltooid. 

Deze altaarstukken zijn tussen 1566 en 1579 gemaakt voor de herinrichting van de Sint-Janskerk na 

de brand van 1552. Het zijn schilderingen op hout, hetgeen veel zorg en aandacht behoeft: de 

planken laten onderling los, ook de verf laat los, het vernis verkleurt. “Je moet weten en 

Hans Vogels bij 'l' Orage' van Georges Michel (1820) 
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respecteren dat zo’n schilderij vierhonderd jaar oud is,” zegt Hans. Halverwege de 16e eeuw was er 

nog niet zoveel kennis van verschillende kwaliteiten verf, waardoor sommige kleuren in de loop der 

tijd erg verschoten zijn. Als voorbeeld noemt hij de vervaagde blauwe kleur van het kleed van Maria 

op het Maria-altaarstuk van Dick Barendsz. “Daar kun je niks meer aan doen.” De acht à negen grote 

schilderijen blijven zorgenkindjes. Ze hangen nu in de Gasthuiskapel, waar het beste klimaat voor 

de panelen is gecreëerd. “Je kunt niet almaar door restaureren,” zegt Hans, “maar dat we deze 

prachtige, monumentale schilderijen nog hebben, is heel bijzonder. In andere steden zijn ze in de 

tijd van de Beeldenstorm verbrand of verkocht.“  

 

Bezuiniging op cultuur 

In de achter ons liggende jaren werd sterk bezuinigd op cultuur. Daar had ook het museum in Gouda 

last van. Het betekende de verzelfstandiging van het museum en de sluiting van de Moriaan. De 

gemeente draagt nog steeds het leeuwendeel van de kosten van personeel en gebouwen, maar om 

de exploitatie rond te krijgen moeten het museum op zoek naar eigen middelen. Het plateel werd 

overgebracht naar het huidige museum, waar het nu tot grote tevredenheid van Hans op de 

bovenste etage prachtig staat uitgestald. De opstelling van de collectie pijpen volgt in het najaar 

van 2018. Hans geeft aan dat het aantal personeelsleden in de afgelopen tien jaar zo ongeveer 

halveerde en ook de tweede 

conservator werd ontslagen. Toen 

deed hij dus alles weer alleen. Hij 

ervoer hoe de hoeveelheid werk 

toenam en de tijd voor het doen 

van onderzoek afnam en hoe dat 

op een gegeven moment begint te 

knellen, omdat je de inhoudelijke 

verdieping en ook betrokkenheid 

gaat missen: “Je bent toch 

kunsthistoricus en dat vak wil je 

blijven doen.” Door samen te 

werken met andere musea lukte 

het om het aantal exposities, 

gelijk te houden.  

 

De mooiste projecten 

Als eerste noemt Hans het 

plateel, waarin hij helemaal mee 

groeide met de kennis die hij 

samen met anderen vergaarde, 

wat mooie tentoonstellingen 

opleverde. “Kennis vastleggen betekent dat je iets tastbaars doet en bewaart,” zegt Hans. Een 

ander hoogtepunt was de tentoonstelling in 1990 over Andy Goldsworthy. Deze Engelse kunstenaar, 

die ook een tijdje in Reeuwijk woonde, deed veel met de natuur. Het was een prachtige 

tentoonstelling: grote foto’s met beschrijvingen en sculpturen van o.a. bladeren, zand en leisteen. 

Heel bijzonder noemt hij ook het – ter gelegenheid van het afscheid van Nicolette Sluijter – naar 

Gouda halen van de tentoonstelling van kleinplastieken in brons van de Engelse beeldhouwster 

Barbara Hepworth. Deze was ter ere van haar eeuwfeest in geboortestad Wakefield opgezet. Ook de 

tentoonstelling van het werk van de Franse schilder Henri Fantin Latour in 2014 maakte veel indruk 

op Hans en op de vele bezoekers. Het waren stillevens, portretten en zogenaamd ‘imaginair’ werk.  

 

Hans Vogels, zevenendertig jaar conservator van ons Goudse museum: aandacht voor kunst aan de 

voorkant en aan de achterkant. Het grootste deel van die periode was hij de enige conservator. 

Soms knelde de werkdruk, maar de liefde voor de kunst overwon altijd. Hans groeide gaandeweg uit 

tot een expert in de wereld van het plateel en ook van de 19e eeuw dankzij de collectie van Paul 

Arntzenius. Met zorgvuldig georganiseerde exposities lokte hij steeds opnieuw bezoekers naar het 

Goudse museum. Kunst verwondert, zo ook conservator Hans Vogels, een kunsthistoricus in hart en 

nieren die straks dingen gaat doen ie regelrecht leiden naar de kern van zijn vak: veel lezen, op 

zoek naar de inhoud, naar de verwondering. Het ga je goed, Hans en een beetje freewheelen mag 

wel na zevenendertig jaar trouwe dienst aan onze stad. Dank je wel, Hans. (Maria ten Tusscher) 

Hans Vogels toont het wandbord van de Witte Bioscoop op Kleiweg 45, 
gemaakt door NV Plateelbakkerij Zuid-Holland 


