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De bombardementen op Gouda; 
lezing maandag 26 november 2018 door Erik Kooistra 
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Gouda meerdere malen opgeschrikt door bombardementen. 

Vooral in 1941 en 1944 kreeg Gouda er behoorlijk van langs, mede omdat er een Duitse 

verdedigingslinie langs Gouda liep. Waarom Gouda tijdens de oorlog zoveel gebombardeerd werd, is 

eigenlijk nooit goed uitgezocht. Het leidde jarenlang tot geruchten en foute aannames. Na een 

onderzoek van vier jaar in binnenlandse en buitenlandse archieven kunnen eindelijk veel vragen 

beantwoord worden. Nieuw boven water gekomen 

documenten zorgen voor duidelijkheid. In de 

lezing zal Erik Kooistra de verschillende aspecten 

van de bombardementsoorlog verklaren voorzover 

ze voor de Goudse situatie van belang zijn.  

Tijdens het onderzoek is een unieke korte film 

van het bombardement op het station ontdekt. 

Dit filmpje zal ook worden getoond. Boven een 

foto van het bombardement van 25 februari 1941 

met het puin op de Fluwelensingel. 

 

Erik Kooistra is geboren en getogen Gouwenaar. 

Hij werkt bij de gemeente Zuidplas met 

geografische informatiesystemen. Voor die 

gemeente is hij betrokken geweest bij de 

ontdekking en restauratie van nieuwe vondsten 

uit de Duitse verdedigingslinie. Hobbymatig is hij 

al jaren actief met de Goudse geschiedschrijving 

en doet regelmatig onderzoek naar uiteenlopende 

onderwerpen. Hij publiceerde enkele artikelen in 

de Tidinge. Sinds 2013 begeleidt hij de cursus 

Goudologie. 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis 
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Een nieuw boek over de geschiedenis van Gouda 
 

Het bestuur van Die Goude heeft 

besloten om - met het oog op ‘Gouda 

750’ in het jaar 2022 - een nieuw 

boek te maken over de geschiedenis 

van de stad. Daarbij speelt mee dat 

Duizend jaar Gouda, onze 

stadsgeschiedenis uitgegeven in 

2002, niet meer verkrijgbaar is. 

Bovendien is er behoefte aan een 

meer populair geschreven boek met 

meer illustraties. Het voornemen is 

op de Algemene Ledenvergadering 

van april bekend gemaakt en daar 

met instemming ontvangen. Een 

werkgroep uit het bestuur heeft een 

verkenning uitgevoerd, waarbij 

enerzijds is nagegaan wat het 

karakter en de opbouw van het boek 

zou moeten zijn en wie daarvoor als 

auteur benaderd zou kunnen worden, 

terwijl anderzijds enkele uitgevers 

en eindredacteuren zijn benaderd. In 

oktober besloot het bestuur om in te gaan op de offerte Uitgeverij Verloren te Hilversum, inclusief 

een contract met historicus Eelco Beukers als coördinator-eindredacteur.  

Op zaterdag 3 november jl. is een startbijeenkomst gehouden, waar Eelco Beukers kennis heeft 

gemaakt met potentiele auteurs en hun ideeën over het boek. Eind van de maand wordt de opzet 

besproken. In het volgende nummer een uitgebreider bericht. 

 

 

Tidinge 2018 nr. 4: Erasmus, Waterlinie en Eikenboom 
 

Binnenkort verschijnt van Tidinge ook 

het laatste nummer voor het jaar 2018. 

Hoofdredacteur Paul van Horssen laat 

weten welke drie artikelen u kunt 

verwachten. 

 Koen Goudriaan schijft over de 

‘Goudse herinneringen aan 

Erasmus’. Hij houdt die 

herinneringen kritisch tegen het licht. Voor de gedachte dat Erasmus zijn eerste levensjaren in 

Gouda heeft doorgebracht, is geen bewijs gevonden. Maar hoe is dan die beeldvorming 

ontstaan? Was Erasmus wel een Gouds geleerde, zoals Koen Goudriaan in Duizend jaar Gouda 

beweert? De auteur beschrijft een gedetailleerde speurtocht om de door hemzelf gestelde vraag 

te beantwoorden.  

 In 2022 viert Gouda haar 750-jarig bestaan als stad. In hetzelfde jaar bestaat de Oude Hollandse 

Waterlinie 350 jaar. De gelijknamige stichting is druk bezig om aandacht hiervoor te vragen. 

Sander Enderink en Leen Ouweneel laten in hun onderzoek ‘Garnizoensstad Gouda: winter 

achter de waterlinie’ zien dat Gouda een belangrijke rol in de geschiedenis van de linie 

vervulde, zonder daar echt deel van uit te maken. Gouda was ook geen vestingstad.  

 Het Gouwe Verhaal, geschreven door Gert Jan Jansen, is deze keer niet via een interview 

opgetekend uit de mond van de hoofdpersoon, een inwoner van Gouda die de grens van tachtig 

jaar is gepasseerd. Het principe is eenmalig losgelaten om een Gouwenaar in herinnering te 

roepen, die tijdens zijn leven wars was van publiciteit. Peter of Peet Eikenboom was eerst 

plateelontwerper en mede-eigenaar van Flora en Modica, later fijnschilder. Hij overleed in 

2004. Zijn vrouw Rie Eikenboom-Kwinkelenberg vertelt het verhaal. 
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Programma lezingen 2019 Die Goude 
 

De lezingencommissie is diverse keren bij elkaar geweest om het 

lezingenprogramma voor volgend jaar samen te stellen. Wat 

blijkt: we hebben een groot aanbod van mogelijkheden. Daarom 

hebben we een extra lezing ingepland en wel op 18 februari. 

Dat betekent dat er voor 2019 maar liefst acht lezingen op de 

agenda staan. Nog niet met alle sprekers zijn definitieve 

afspraken gemaakt, alle data staan wel vast. Noteert u ze alvast 

in uw agenda voor volgend jaar!  

De lezingen worden gehouden in sociëteit Concordia, Westhaven 

27. Aanvang steeds om 20:00 uur. 

De diapresentatie van Nico Boerboom op 10 april vindt plaats 

voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. De lezing van 

9 september wordt samen met de Stichting Open 

Monumentendag Gouda georganiseerd. 

 

Marian Heeringa/Lezingencommissie 

 

Dag Datum Spreker Onderwerp 

Ma. 28-01-2019 Kees Zandvliet, hoogleraar 
geschiedenis van Amsterdam 

Rijkdom in de Gouden Eeuw 

Ma. 18-02-2019  
 

Nog in bespreking 

Ma. 04-03-2019 Hans van den Broek, arts en 
radioloog 

Koorts en honger; geneeskunde op het 
platteland in de afgelopen eeuwen 

Wo. 10-04-2019 Nico Boerboom, fotoredacteur 
en webmaster Die Goude 

Gouda toen en nu in foto’s  

Ma. 27-05-2019 Gerdien Tober, oud-boerin, 
oud-wethouder van Moordrecht, 
oud hoogheemraad van 
Schieland en de 
Krimpenerwaard 

Inpoldering Zuidplas 

Ma. 09-09-2019  Plekken van plezier  
(thema Open Monumentendag) 

Ma. 14-10-2019 Jocelyn Krusemeijer, historicus Nederlandse vrouwen aan het Oostfront 

Ma. 25-11-2019 Rina Knoeff, universitair 
hoofddocent geschiedenis van 
de geneeskunde  

Gelukkig gezond ouder worden …..? 
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Op weg naar een kunsthistorische rubriek door Hans Vogels 
 

Afgelopen maand is Hans Vogels met pensioen gegaan als 

conservator van Museum Gouda. Wie zich het interview 

herinnert dat Maria ten Tusscher met hem had (zie 

http://www.diegoude.nl/wp-

content/uploads/2018/05/Nieuwsbrief-nr.-96-mei-2018.pdf) 

weet dat Hans van plan is om als kunsthistoricus dingen te 

gaan doen ‘die regelrecht leiden naar de kern van zijn vak: 

veel lezen, op zoek naar de inhoud, naar de verwondering’. 

De redactie van de Nieuwsbrief heeft hem gevraagd of de 

leden van Die Goude deelgenoot mogen worden van die 

verwondering, voorzover die een relatie heeft met de stad 

Gouda. Hans ziet het wel zitten, zo blijkt in een gesprek. Hij 

benoemt gelijk een kader voor een aantal mogelijke 

afleveringen van een rubriek in de Nieuwsbrief: Gouda 

tussen pakweg 1900 en 1930 als toevallig knooppunt van een aantal kunstenaars met zelfs 

internationale relaties. Een belangrijk thema voor Hans Vogels is de vraag wat de invloed is van 

oorlog en andere wijzigingen in levensomstandigheden op het werk van een kunstenaar. Enkele 

namen die bij die periode horen zijn de kunstschilders Elisabeth Stoffers en Jan van Straaten en de 

plateelschilders-keramisten Chris Lanooy en Henri Breetveld, maar ook dominee Hendrik van 

Assendelft mag niet worden vergeten. Die legt dankzij persoonlijke contacten in Gouda een (nu 

onvoorstelbare) collectie werken aan van Mondriaan, Marc, Kandinsky en Severini. Hans Vogels heeft 

over die periode een artikel geschreven in deel 19 van de serie Het leven in Gouda, maar er leven 

bij hem nog tal van kunsthistorische vragen, losse eindjes, die hij graag van een antwoord wil 

voorzien. Voor het volgende nummer zal hij de opzet uitwerken. Zeker zal Loet van Vreumingen 

(kleinzoon van Elisabeth Stoffers) worden ingeschakeld, want ook hij heeft het nodige materiaal 

verzameld. De redactie kijkt uit naar de samenwerking. 

 

Nieuwe cursus ´Wonen in een historisch pand´ 
 

Dit voorjaar organiseerde het Streekarchief Midden-Holland in 

samenwerking met Die Goude, Golda en de Omgevingsdienst 

Midden-Holland de cursus ‘Wonen in een historisch pand’. Op zes 

vrijdagochtenden deden ruim twintig liefhebbers mee aan 

‘hoorcolleges’ aangevuld met bezoek aan historische panden die 

besproken waren. Eind september hebben de initiatiefnemers en 

enkele docenten de cursus geëvalueerd. Zij konden gebruik 

maken van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren. 

Conclusie: het was een succes, zowel naar het oordeel van de 

deelnemers als in de ogen van de docenten, zowel naar inhoud als 

naar inrichting. Het was een enthousiaste groep, die spontaan en 

betrokken reageerde op alle presentaties. Waar docenten niet op 

gerekend hadden, was dat de meerderheid van de deelnemers 

geen Goudoloog was. Er zijn ook suggesties gedaan om het 

programma nog iets anders in te richten. Zo werd het niet als 

logisch ervaren om de les over archeologie als laatste in de reeks 

te plaatsen. Voor Die Goude is van belang dat meerdere cursisten 

inmiddels het onderzoek van hun pand op papier hebben vastgelegd en beschikbaar hebben gesteld 

voor verspreiding. Zowel in de Nieuwsbrief als in Tidinge zijn voorbeelden te lezen geweest: 

Geuzenstraat 6, Tuinstraat 85 en Lage Gouwe 166. Aangezien er al bij de start van de cursus een 

wachtlijst was, ligt het voor de hand de cursus in het voorjaar van 2019 opnieuw aan te bieden. De 

cursus staat gepland voor de zaterdagochtend (9.30-12.30 uur) in de maanden maart en april. 

De exacte data worden nog vastgesteld, houd de websites en sociale media van Die Goude en 

het streekarchief hiervoor in de gaten. U kunt zich ook alvast aanmelden als belangstellende via 

info@samh.nl. U krijgt dan een mailtje zodra bekend is wanneer de cursus gaat starten. 

http://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2018/05/Nieuwsbrief-nr.-96-mei-2018.pdf
http://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2018/05/Nieuwsbrief-nr.-96-mei-2018.pdf
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Die Goude wil bijdragen aan Omgevingsvisie 
 

De formulering van de belangrijkste 
cultuurhistorische punten die Die Goude in de 
toekomstige Omgevingsvisie voor onze stad 
opgenomen zou willen zien, is op 1 oktober 
jl. een stap dichterbij gekomen. De 
werkgroep Ruimte organiseerde in Concordia 
een informatie- en discussiebijeenkomst. 
Nadat Gerard van Ham, de voorzitter van Die 
Goude, de aanwezigen had verwelkomd, 
kwam wethouder Thierry van Vugt aan het 
woord. Hij benadrukte het belang van de 
inbreng van burgers bij de totstandkoming 
van de Omgevingsvisie en sprak zijn 
waardering uit voor het initiatief van Die 
Goude. Vervolgens gaf Sake Kuipers, 
projectleider Omgevingswet bij de 
Omgevingsdienst Midden-Holland, een 
beknopte en heldere uitleg over de invoer en 
de betekenis van de Omgevingswet en de 
daarin voor iedere gemeente verplicht 
gestelde Omgevingsvisie. Daarna zette 

Sander Haak, projectleider Omgevingsvisie bij de gemeente, uiteen in welk stadium van het proces 
Gouda zich nu bevindt. 
 
De bedoeling van deze totale vernieuwing in de beleidvorming en uitvoering ten aanzien van de 
ruimtelijke ordening is een sanering van het oerwoud aan regels dat in de loop der jaren is 
ontstaan, een oerwoud waarin volgens Kuipers ook ambtenaren verdwalen. Uiteindelijk moeten de 
bestaande 26 wetten worden omgezet in één Omgevingswet en moeten 120 Algemene Maatregelen 
van Bestuur (AMvB) vervangen worden door 4 AMvB’s. Volgens planning moet deze onderneming in 
2022 gestalte hebben gekregen. Ook het karakter van de wetgeving verandert. De regels worden 
eenvoudiger en er wordt meer initiatief van de burger verwacht. De gemeente krijgt de taak om de 
huidige meer dan honderd gemeentelijke bestemmingsplannen te vervangen door één 
Omgevingsplan en dit te laten voorafgaan door een Omgevingsvisie. De nieuwe wet verplicht de 
gemeente om de burgers expliciet te betrekken bij het ruimtelijk beleid. Om dit te realiseren 
neemt het gemeentebestuur een aantal jaren de tijd, zodat ruim geëxperimenteerd kan worden.  
 
Na deze voordrachten 
volgde discussie in 
groepjes aan de hand 
van zeven stellingen 
over verschillende 
cultuurhistorisch 
geënte aspecten die 
Die Goude in de 
Omgevingsvisie 
opgenomen wil zien. 
Uit de discussie zijn tal 
van punten naar voren 
gekomen die verwerkt 
zullen worden in het 
document dat Die 
Goude het 
gemeentebestuur wil 
aanbieden als bijdrage 
voor de Goudse 
Omgevingsvisie. 
(Werkgroep Ruimte)  

Discussieleider Jan de Haan 
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Opstand aan de Gouwe, 
lezing door Wout Troost op 15 oktober 2018 

 

1672, onrust aan de Gouwe. Onrust was er sowieso in de 17e eeuw. Regelmatig kwam de burgerij in 

opstand tegen de regenten, die na de dood van Willem II in 1650 de macht in handen hadden. 

Willem III werd namelijk acht dagen na de dood van zijn vader geboren en door de anti-orangisten 

onder leiding van raadspensionaris Johan de Witt, bewust zo lang mogelijk buiten het politieke 

toneel gehouden. Het eerste stadhouderloze tijdperk duurt tot 1672.  

Vanaf 1650 regelt het stadsbestuur dus zelf het benoemen van de burgemeesters (4) en de 

schepenen (7). Het bestuur in de meeste Hollandse steden is verdeeld door tegenstellingen, niet 

politiek maar maatschappelijk gekleurd. In Gouda is het het stadsbestuur daarentegen gelukt vanaf 

1650 de eenheid te bewaren, mede door het terugbrengen van het aantal facties van veertig naar 

achtentwintig. 

Tussen de burgers en de regenten in het gewest Holland bestaat een gespannen verhouding. De 

burgers zijn enerzijds van de regenten afhankelijk voor hun baantjes, maar anderzijds vertrouwen 

ze de regenten niet. Ze worden namelijk niet geïnformeerd over belangrijke politieke besluiten, 

waardoor hen slechts één mogelijkheid blijft om invloed te hebben, namelijk door de stem van het 

verzet. 

 

Als in 1672, bekend als het Rampjaar, de Republiek aan alle kanten wordt bedreigd en ons 

verwaarloosde leger onder de voet wordt gelopen door het leger van Lodewijk XIV, geeft de 

woedende bevolking de regenten en in het bijzonder de raadspensionaris Johan de Witt daarvan dan 

ook de schuld. Op 24 juni vindt de eerste burgeropstand, ondersteund door de schutters, plaats in 

Dordrecht. Men roept om de terugkeer van een stadhouder van Oranje. Willem III vertrekt vanuit 

zijn hoofdkwartier in Bodegraven naar Dordrecht en wordt daar op 4 juli tot stadhouder benoemd.  

Ook in Gouda slaat de paniek om in regentenhaat. Eind juni vertrekt een vijfmans delegatie naar 

Willem III in Bodegraven met het verzoek de gemoederen van het volk te bedaren. Willem III wordt 

op 30 juni opgevangen bij de Kleiwegpoort en naar het Herenlogement aan de Kleiweg (locatie 

huidige Etos) begeleid. Het stadsbestuur vraagt de Prins het volk ervan te overtuigen dat hij 

tevreden is over burgemeesters en schepenen en het zal in ruil daarvoor de Prins als stadhouder 

erkennen. 
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Binnen de kortste keren is het Franse leger tot Utrecht doorgestoten. De Hollanders zien nog maar 

één mogelijkheid zich te verdedigen, namelijk door een brede strook land tussen de Zuiderzee en 

de Biesbosch (de Oude Hollandse Waterlinie) onder water te zetten. Als Van Beverninghk (met ‘k’ 

zoals blijkt uit een getoonde brief van Van Beveringk zelf), geboren Gouwenaar en op dat moment 

in functie als gedeputeerde te velde van de Republiek, op 12 juli het stadsbestuur dwingt de sluizen 

open te zetten, komen de boeren in opstand. Op 15 juli gaat een delegatie op weg naar Willem III, 

waarna het stadsbestuur de buitensluis sluit. Ook onder de burgers ontstaat opnieuw onrust. Op 16 

juli wordt het huis van burgemeester Cincq geplunderd, waarop de schutterij de orde herstelt. Dan 

is het in augustus verder stil in Gouda.  

 

In andere steden is het in augustus juist onrustig. Het lukte Johan de Witt niet met de Prins samen 

te werken; op 4 augustus neemt hij ontslag en op 20 augustus wordt hij samen met zijn broer op 

gruwelijke wijze vermoord. Na de moord op de gebroeders De Witt eisen de burgers overal capabele 

regenten en een vrije krijgsraad. Dit maakt de zittende regenten zo bang dat ze Willem III vragen 

de wet te verzetten, wat inhoudt dat hij het stadsbestuur of leden ervan kan afzetten en 

vervangen. Dit gebeurt in een groot aantal steden en in Gouda op eigen verzoek van het 

stadsbestuur uiteindelijk ook. Op 25 september vervangt Willem III zeven vroedschapsleden door 

nieuwe mensen, die vaak niet in Gouda geboren waren. Vanaf dat moment ontstaan er ook in Gouda 

weer tegenstellingen binnen het stadsbestuur. Men vermoedt dat Willem III wilde profiteren van de 

verschillen tussen oude garde en nieuwkomers. De burgerbeweging leverde in Gouda uiteindelijk 

geen veranderingen op: geen nieuwe politieke structuur, geen vrije krijgsraad en geen inspraak.  

Maria ten Tusscher 

 

 

Howard Gray komt in Gouda praten over de gebroeders De 
Houtman 
 

Begin september heeft dr. 

Howard Gray vanuit Australië 

contact gezocht met instanties in 

Gouda, waaronder de Historische 

Vereniging Die Goude. Wij 

hebben daar melding van 

gemaakt in het artikel ‘West-

Australië omarmt Frederik de 

Houtman’ in de vorige 

Nieuwsbrief. In Australië wordt 

waarde gehecht aan het moment 

dat het continent in de aandacht 

van Europa is gekomen. Het 

officiële ijkpunt is 1768, toen de 

Engelse kapitein James Cook op 

zijn eerste ontdekkingstocht de 

oostkust bij Port Hicks bereikte. 

‘Open your eyes’, zeggen Howard 

Gray en andere inwoners van 

West-Australië. Het is de geboren 

Gouwenaar Frederik de Houtman 

die al op 16 juli 1619 het 

continent ‘ontdekt’. Op die dag 

ziet hij een eilandengroep, die 

nog steeds de naam Houtman 

Abrolhoes draagt. Dat willen Howard Gray en de autoriteiten van de staat Western Australia en de 

gemeente Greater Geraldton in juli 2019 herdenken en vieren. Dan is het vierhonderd jaar geleden.  
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Bij de voorbereiding kwam de vraag op ‘Who was 

Houtman?’ Daarvoor komt Howard Gray op 12 en 

13 november 2018 naar Nederland. Hij vraagt om 

dan ‘relevant organisations and people’ te 

ontmoeten die kunnen bijdragen aan de kennis 

over de Frederik de Houtman en zijn broer 

Cornelis. Die bereidheid is niet alleen bij Die 

Goude aanwezig, maar ook bij het streekarchief 

SAMH en het HPG. Coretta Bakker en Marianne van 

der Veer van SAMH fungeren op 13 november a.s. 

als ‘gastheer’ van een gesprek met de titel 

‘research into the de Houtman brothers in Gouda’.  

 

Tot de delegatie van Die Goude behoort oud-

burgemeester Wim Cornelis. Hij reageert 

enthousiast op de artikelen in Nieuwsbrief 97 en 

98, omdat hij al jaren een band heeft met Australië. In zijn Goudse burgemeesterstijd is er een 

tentoonstelling geweest over de gebroeders Houtman en daar heeft hij toen gesproken. Zijn 

belangstelling is echter van oudere datum. Afgezien van zijn eerdere functie als geschiedenisleraar 

op een middelbare school, is hij in 1994 voor familiebezoek naar Perth en Fremantle geweest.  

Wim Cornelis vertelt: ‘In Fremantle bezocht ik de werf waar de Duyfken nagebouwd werd als 

replica. De bouw werd medegefinancierd als een soort werklozenproject, vergelijkbaar met dat van 

de Batavia in Lelystad. Tijdens mijn bezoek heb ik o.a. met de leider van het project gesproken. De 

bouw was zover, dat binnenkort de masten geplaatst gingen worden. Ik vertelde dat het de 

gewoonte was van de VOC om dan een zilveren dukaat onderin de plek te leggen, waar de mast zou 

komen. De werkleider vond dat een mooi idee, maar gaf tevens aan geen zilveren munt te hebben. 

Ik had echter nog altijd een zilveren gulden van Juliana in mijn portemonnee en die heb ik toen 

voor dit doel afgestaan. Later kreeg ik bericht en een foto dat de munt inderdaad onder de 

achterste mast geplaatst was. Onder de middelste mast was een gouden Australische dollar 

geplaatst en onder de voorste mast een gouden rupie, omdat een Indonesische handelsman gezorgd 

had voor het hout, waarvan de Duyfken opgebouwd werd.’ 

Dat alles gebeurde in de periode dat Wim Cornelis burgemeester was van de gemeente Reiderland in 

de provincie Groningen. Nadat hij in Gouda benoemd was, werd het verhaal van de Duyfken en de 

gebroeders Houtman weer actueel. De leden van de familie Houtman bleken ingezetenen van 

Gouda! Toen de burgemeester het 

Houtmansplantsoen en het monument 

aldaar bezocht, werd hij zich bewust 

van het feit dat er tussen Houtman, de 

Duyfken en Gouda een relatie is, 

waarvan hij zelf onderdeel was. Wim 

Cornelis vervolgt: ‘De nieuwe Duyfken 

heeft jaren later een bezoek gebracht 

aan Nederland en legde daarbij aan in 

Delft. Ik kreeg het toen helaas niet 

voor elkaar om het schip ook langs 

Gouda te laten komen. Ik heb daarop 

mezelf maar uitgenodigd voor een 

bezoek aan het schip. In gesprek met 

de kapitein heb ik het verhaal van de 

zilveren gulden gedaan en hij kon dat 

bevestigen. Tijdens de overtocht was 

er averij aan de achterste mast 

geweest en die moest er toen uit voor 

reparatie. Onderin het mastgat kwam 

de gulden tevoorschijn. Die is er toen 

uitgepakt en veilig opgeborgen tot het 

moment dat de mast gerepareerd was.’ 
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Doe mee aan de Ignatius Walvisprijs 2019 
 

De Stichting Vrienden van Archief en 

Librije (SVAL) roept op om vóór 31 

december a.s. artikelen of historische 

studies in te sturen, die kunnen meedingen 

naar de Ignatius Walvisprijs 2019. In 

aanmerking komen oorspronkelijke, nog 

niet gepubliceerde, artikelen over de 

geschiedenis van Gouda en het overige 

werkgebied van het Streekarchief Midden-

Holland. De Ignatius Walvisprijs is in 1991 

ingesteld en wordt in principe elke drie 

jaar uitgeloofd. Iedereen kan meedoen die 

in het kader van zijn werk, studie of 

liefhebberij historisch onderzoek heeft 

gedaan. De prijs zelf bestaat – naast de 

eer - uit een bedrag van 300 euro. Het 

winnende artikel zal in het jaarboekje 'De 

Schatkamer' gepubliceerd worden, dat de 

stichting in 2019 uitbrengt. De redactie 

van De Schatkamer gaat met de auteurs 

van de andere inzendingen overleggen 

over eventuele publicatie. 

De artikelen kennen tussen de 2.500 en 

5.000 woorden. De onafhankelijke jury (er 

zitten geen bestuursleden van de stichting 

in) wil bij lezing en beoordeling niet weten 

wie een artikel heeft geschreven.  Er mag 

dus geen naam staan op het werkstuk zelf. 

Die persoonlijke gegevens zet u alleen in 

de aanbiedingsmail of –brief aan de 

secretaris van de Stichting Archief en 

Librije, Thea van Wordragen: 

theavanwordragen@gmail.com of Secretaris Stichting Vrienden van Archief en Librije, , Klein 

Amerika 20, 2806 CA Gouda. Kijk verder op de website: http://www.samh.nl/sval/ en onder het 

kopje ‘aanwijzingen voor de kopij’. 

 

Dit wordt de twaalfde keer dat de Walvisprijs wordt toegekend. De prijs heeft een fraaie reeks van 

artikelen over de Goudse geschiedenis opgeleverd. Wie wil zijn naam en artikel aan deze lijst 

toevoegen? 

 Gerard Prins, De conscriptie in het kanton Gouda (1811-1813);  

 Lukke Boots, Een illegale Goudse Bijbeluitgave?; 

 Paul Abels, De protestantse Walvis; een onbekend manuscript over ‘Goudsche onkatolijke 

kerkzaken’; 

 Cees Doedeijns, ... Is ons an gecomen mit Suster Nyes Allerts ... ; een inkomensoverzicht van 

een Gouds vrouwenklooster in de late middeleeuwen; 

 Carin Gaemers, De stadsvroedvrouwen in Gouda in de tweede helft van de achttiende eeuw; 

 Henny van Dolder-de Wit, De Goudse glazen in voor- en tegenspoed, met name het 

"Koningsglas", geschonken door koning Filips II; 

 Wim Knoops, Na Goejanverwellesluis. Gouda tussen revolutie en contrarevolutie (juni - 

september 1787). 

 Xander van Eck, "Pal naast Philips": Margaretha van der Marck als schenkster van Dirck Crabeths 

Judith en Holofernes in de Goudse Sint Jan; 

 Christiaan Veldman, Tot proffijt vande Stadt. Het einde van de Goudse kloosters en de verdeling 

van de erfenis, 1572-1606; 

 Jan Willem Klein, "Huut der Goude”. Een laat-middeleeuws productiecentrum van houtsneden? 

http://www.samh.nl/sval/
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Was Gouda een Romeinse nederzetting? 
 

Er is nieuw 

onderzoek naar 

buiten 

gekomen over 

het ontstaan 

van de 

Hollandse 

IJssel. Eind 

september 

kwam de 

faculteit Geo-

wetenschappen 

van de 

Universiteit 

Utrecht met 

nieuws over 

het ontstaan 

rond het begin 

van de 

jaartelling van 

zowel de 

Hollandse 

IJssel als de 

Lek. 

Onderzoekers 

van de 

Universiteit 

Utrecht 

hebben 

aangetoond dat 

deze rivieren 

toen 

stapsgewijs 

zijn ontstaan 

door een 

combinatie van 

meerdere menselijke ingrepen. Het gaat hier om een specialistisch onderwerp, dat belangrijk is 

voor de oudste geschiedenis van Gouda. Tot op heden gaan we ervanuit dat genoemde aftakkingen 

van de Oude Rijn zich pas omstreeks het jaar 500 ontwikkelden. Door de ontginning van het veen in 

de Romeinse tijd begon het veenpakket echter al eerder te zakken en kwam de getijdenkreek (het 

zuidelijke deel van de IJssel) mede door de zeespiegelstijging dieper het land in. Ontbossing in het 

Duitse achterland was de belangrijkste reden voor de aanvoer van meer sediment en toename van 

rivierafzettingen. Zie bijgaande illustratie van de Universiteit Utrecht. Conclusie: deze 

ontwikkelingen leidden ertoe dat al in de Romeinse tijd bij Gouda sprake was van een doorgaande 

rivier.   

Tot op heden hebben we in Gouda slechts één Romeinse vindplaats: aan de zuidelijke oever van de 

Hollandsche IJssel (het rode bolletje bij Gouda in afbeelding B). Het onderzoek roept de vraag op of 

er wellicht ook Romeinse vondsten onder de binnenstad liggen. Het probleem is echter dat die door  

de latere middeleeuwse ophogingen op een diepte van drie à vier meter onder de huidige bodem 

van de stad zullen liggen. De kans dat Golda of de gemeente die met opgravingen tegen zullen 

komen, is daarom vrij klein. Toch is het van belang om met de mogelijkheid rekening te houden. 

U kunt het wetenschappelijke artikel over dit onderwerp, zoals gepubliceerd in Geology, lezen via 

file:///F:/181000/Human-caused%20avulsion%20in%20the%20Rhine-

Meuse%20delta%20before%20historic%20embankment%20g45188.pdf. 

(Met dank aan Marcel van Dasselaar) 

file:///F:/181000/Human-caused%20avulsion%20in%20the%20Rhine-Meuse%20delta%20before%20historic%20embankment%20g45188.pdf
file:///F:/181000/Human-caused%20avulsion%20in%20the%20Rhine-Meuse%20delta%20before%20historic%20embankment%20g45188.pdf
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Historische bijeenkomsten in de Maand van de Geschiedenis 
 

a. Onthulling gevelsteen molen De Korenblom 

Op donderdagmiddag 

4 oktober jl. is aan de 

Vest de oude 

gevelsteen van molen 

De Korenblom 

herplaatst aan de 

gevel van het nieuwe 

woningcomplex 

Koningsveste. De 

onthulling werd 

verricht door 

wethouder Rogier 

Tetteroo en Bart 

Visscher (Altera 

vastgoed) en door 

twee nazaten van de 

laatste molenaar: 

Trudie en Maria 

Galama. Vervolgens 

werd ook de vroegere 

'watertoren' van de 

Plateelfabriek Zuid-

Holland heropend. Hier komt een Bed & Breakfast. Daarmee is het project Koningshof definitief 

opgeleverd. Elders in dit nummer schrijft Trudie Galama over de geschiedenis van deze molen die in 

1949 zo jammerlijk in vlammen opging. 

 

b. Voorstelling Gouda 1900 in 3D 

Het streekarchief SAMH verzorgde op 10 oktober in de Chocoladefabriek een prachtvoorstelling van 

foto's van Gouda rond 1900. Geen gewone foto's, maar in 3D en te bekijken door een stereobril. 

Coretta Bakker gaf de toelichting. SAMH heeft veel uitgezocht over de fotograaf (Henri Petrus 

Olifiers), over de foto's en over de 'reis' die de foto's hebben gemaakt (via Haarlem en Bartlehiem 
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terug naar Gouda). Via Facebook hebben diverse Gouwenaars (met Thea van Wordragen en Marco 

Slagboom als kampioen) bijgedragen aan het herkennen van de locaties; ook van verdwenen 

panden. De volgende voorstelling is op donderdag 29 november om  20.00 uur in de 

Chocoladefabriek. Graag aanmelden op info@samh.nl. 

 

c. Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie, het rampjaar 1672 

Op donderdagavond 11 oktober werd de tentoonstelling ‘Garenspinnerij onder water’ geopend, die 

gaat over de Oude Hollandse Waterlinie die in 1672 bij en voor Gouda in werking werd gesteld. 

Aansluitend verzorgde het Goudse Gidsen Gilde op zaterdag 13 oktober een gratis stadswandeling 

langs de punten in Gouda die herinneren aan het Rampjaar 1672. Beide manifestaties zijn onderdeel 

van het project ‘Gouda vestingstad’, opgezet onder leiding van het Historisch Platform Gouda. De 

tentoonstelling in de foyer van het cultuurhuis is nog tot 17 november te bezichtigen. 

 

d. Lezing over ‘Onrust aan de Gouwe …. In 1672’ 

Maandagavond 15 oktober werd invulling gegeven aan het jaarthema van de Maand van de 

geschiedenis 2018: Opstand! Voor de Historische Vereniging Die Goude verzorgde Wout Troost een 

lezing in sociëteit Concordia. Het verslag door Maria ten Tusscher vindt u elders in dit nummer. 

 

e. Zotte Zaterdag 

Een zonnige Zotte Zaterdag 

zorgde op 20 oktober voor 

veel sfeer in de binnenstad. 

Cultuurhuis Garenspinnerij 

maakte een klinkend 

programma met een idem 

programmaboekje. Diverse 

organisaties werkten mee 

aan dit middeleeuws festival 

in Gouda, met muziek, 

markt, straattheater, 

ambachten en andere 

activiteiten. De entree van 

Erasmus en zijn bekende 

moeder ging gepaard met 

een lange stoet van 

jonkvrouwen, minstrelen, 

monniken en ander volk dat 

je ook rond 1515 in Gouda 

had kunnen tegenkomen. 

Een actief optreden van het 

Gouds Sluiswachtersgilde, 

werkgroep van Die Goude, 

bleef ook dit jaar niet uit. 

De sluisdeuren werden in 

beweging gehouden. Er was 

een speciale act gepland, 

waarbij het schuren van de grachten in herinnering werd geroepen. De schets hiervoor werd 

geschreven door Peter Meijer.  

 

f. Mini-symposium Cold Case Clarissenklooster 

Op vrijdagmiddag 26 oktober presenteerde de archeologische vereniging Golda in de 

Chocoladefabriek het publieksboek over de archeologische opgraving op het terrein van het 

Clarissenklooster. Voorzitter Hans Verwey verwelkomde als gasten de mensen die een financiële 

bijdrage hebben gegeven, of op een andere manier hun medewerking. Stadsarcheoloog Maarten 

Groenendijk schetste het archeologisch onderzoeksproces onder de (uiteindelijk niet kloppende) 

titel ‘De onvindbare kapel’. Constance van der Linden gaf een vierde anatomische les over de 

skeletten die in de kapel zijn gevonden; drie ervan lagen ook ter tafel.  
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Het eerste exemplaar van het boek 

(‘Ora et Labora; bidden en werken 

op het terrein van het 

Clarissenklooster in Gouda”) werd 

door Hans Verwey overhandigd aan 

wethouder Thierry van Vugt. 

 

g. Symposium Anna van Meerten-

Schilperoort; emancipatie van 

1815 tot #MeToo. 

Anna Barbara van Meerten-

Schilperoort was op zaterdagmiddag 

27 oktober hoofdpersoon op het 

jaarlijks symposium over een 

bekende Nederlander die sporen 

heeft achtergelaten in de Sint-

Janskerk. Jean-Philippe van der 

Zwaluw maakte duidelijk hoezeer 

Anna wegbereider is geweest voor 

de eerste emancipatiegolf met 

Aletta Jacobs. Cisca Dresselhuys, die 

zich rekent tot de aflopende tweede 

feministische golf, filosofeerde over 

de mogelijkheid dat in een derde 

golf de seksuele onaantastbaarheid 

van de vrouw centraal komt te staan. Van Anna van Meerten heeft zij –tot die dag – nog nooit 

gehoord. Toch was zij bereid om samen met Jean-Philippe te poseren voor het epitaaf in de kerk 

dat door dankbare leerlingen is bekostigd. Om dat goed zichtbaar te maken heeft het kerkbestuur 

de preekstoel die ervoor stond een meter verplaatst, zo geeft Gerard Schotanus, die de bijeenkomst 

leidde, aan. De 

deelnemers aan het 

symposium over Anna 

Barbara van Meerten-

Schilperoort konden 

ook kennis nemen van 

een kleine 

tentoonstelling over 

het werk van de 

Goudse schrijfster, 

samengesteld door het 

Streekarchief Midden-

Holland. Het 

symposium over een 

bekende Nederlander 

wordt jaarlijks 

georganiseerd door de 

Stichting Goudse Sint-

Jan in samenwerking 

met de Historische 

Vereniging Die Goude. 

 

Oktober 2019 is ook 

weer Maand van de 

Geschiedenis. Het 

nationale thema is 

dan: Zij/Hij. 

Anatomieles door Constance van der Linden 
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Geschiedenis van molen ‘De Korenblom’ 
Een bijdrage van Trudie Galama 

 

Op donderdag 10 oktober jl. is de gevelsteen 

van molen ‘De Korenblom’ feestelijk herplaatst 

in de gevel van het nieuwe complex Koningshof 

aan de Vest. De Korenblom heeft aan de 

Verlorenkost gestaan, op de hoek met de Vest. 

Hij is bekend als ‘de scheve molen’ sinds 

fotograaf Jacobus Hendricus de Louw in 1876 

een sfeervolle opname maakte van dit 

markante Goudse bouwsel. De Korenblom is 

een zogeheten bovenkruier, van steen en met 

een houten kap, oorspronkelijk gebouwd door 

Dirk en Ary Negendusent, zoals de gevelsteen 

vermeldt. Dat is in het jaar 1751. De molen is 

van een flink formaat; 25 meter hoog. Molen 

De Korenblom komt op de plaats van een 

kleinere molen, die voor het eerst staat 

aangegeven op de historische kaart van Braun 

en Hogenberg uit 1585. Volgens het 

gemeentelijk register gaat het om een 

rosmolen. Het maalwerk van dit soort molens 

wordt door een paard (ofwel: ros) in beweging 

gehouden, zodat er toch kan worden gemalen 

wanneer er geen wind is. De rosmolen staat 

‘aen de Stadsveste, achter het 

Regulierenconvent’. Op deze plek, tussen 

Raam en Vest, is namelijk een klooster (ofwel: 

convent) geweest, waar de Regulieren van Stein (ooit een gemeente tussen Gouda en Haastrecht) 

wonen. 

 

‘De Korenblom’ wordt in het begin van de negentiende eeuw gebruikt voor het stampen van tras 

(gemalen tufsteen); eerst met twaalf, later met zes stampers. Ook is er een kollergang. Daarmee 

wordt lood of glazuur gemalen voor de pottenbakkers. Deze bewerking vindt plaats op de begane 

grond van de molen. Op de eerste verdieping zijn de woon- en slaapvertrekken van het 

molenaarsgezin. De tweede verdieping wordt gebruikt voor de graanopslag. Op de daarboven 

gelegen zolder ligt een pelsteen voor het pellen van gerst en een runsteen voor het malen van 

schors voor de leerlooierijen. De maalzolder is op de vierde verdieping met de zwichtstelling. Op de 

vijfde verdieping - de zogenaamde steenzolder - liggen vier koppels “zeventiender” maalstenen. De 

zesde verdieping is de stortzolder. Het graan wordt door een luiwerk (hijs- of takelstoel) tot op 

deze zolder gehaald en daar in karen (stortbakken met gaatjes) boven de stenen gestort. Daarboven 

is nog de kapzolder.  

 

De plek van de molen is goed gekozen. De stad strekt zich dan immers uit tot aan de vesten 

(stadswallen). Een molen op de Vest gebouwd vangt veel wind, niet belemmerd door omringende 

bebouwing. Op oude kaarten is te zien dat Gouda op (of nabij) de stadswallen een flink aantal 

molens heeft staan. Op maandag 18 september 1899 koopt Cornelis Galama bij een openbare 

verkoping in het koffiehuis Harmonie aan de Markt ‘De Korenblom’. De koopprijs bedraagt f 9.100. 

Er wordt in het begin nog alleen ‘in loon’ gemalen. Vrij snel gaat Galama ook beginnen met de 

handel in graan. Daardoor ontstaat er ruimtegebrek. Dat wordt opgelost door de stampers, 

kollergang, pel- en runsteen te verwijderen. In 1905 wordt een zuiggasmotor geplaatst en ook een 

maalstoel met twee koppels stenen en een lijnkoekbreker. Voorts komt er een elevator die het 

graan op een gemakkelijker manier dan tot dan toe, tot bovenin de kapzolder kan brengen voor het 

vullen van de diverse stortkaren boven de stenen. In 1914 besluit Galama in de molen een kleine 

meel- en bloemfabriek in te richten met een capaciteit van 15.000 kilogram per etmaal. Voor de 
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aandrijving van de installatie wordt, naast windkracht, gebruik gemaakt van een aantal 

elektromotoren met een totaal vermogen van 150 pk.  

In de jaren twintig worden veel kleinere meelfabrieken, door de concurrentie van grotere,  

stopgezet. Dit lot treft in 1926 ook ‘De Korenblom’. Alleen de maalderij blijft over. Tegelijkertijd 

blijkt dat er  reparaties nodig zijn aan de molen die veel geld gaan kosten. De gemeente Gouda en 

vereniging De Hollandsche Molen zijn niet bereid om bij te dragen. Galama is niet in staat die 

kosten alleen te dragen. Dit leidt er in 1930 toe dat de molen wordt ontdaan van balie, kap en 

wieken. De danig verzakte molen is vervolgens nog jaren in gebruik als maalderij met behulp van 

machines. In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag van het jaar 1949 komt er echter een 

roemloos einde aan ‘De Korenblom’. Een brand, die nogal wat ‘vuurwerk’ veroorzaakt, verwoest de 

molen. De restanten worden gesloopt en op dezelfde  plek wordt in 1954 door de firma C.K. Galama 

een pakhuis gebouwd. De gevelsteen, die overigens geen spoor meer toont van de vroeger 

veelkleurige beschildering, wordt ingemetseld. Dat pand wordt op zijn beurt rond 2005 afgebroken 

om plaats te maken voor woningen. De gevelsteen heeft recent zijn derde rustplaats gevonden. Hij 

is ingemetseld in de gevel van het appartementencomplex, onderdeel van de nieuwe stadswijk 

Koningshof, op dezelfde plek waar de molen heeft gestaan. Er hangt een ANWB bord bij met 

informatie en een QR code die verwijst naar nog meer geschiedenis. 

 
 

Deze maand twee nieuwe Goudse boeken 
 

 

Al eerder hebben wij ze aangekondigd in de 

Nieuwsbrief, maar deze maand verschijnen ze 

echt; nog vòòr Sinterklaas. 

 

Op 17 november a.s. komt het jubileumboek uit van Wijnkoperij Van de Velde & Halewijn aan de 

Peperstraat dat 200 jaar bestaat. Het zal zowel in de zaak als bij boekhandel Verkaaik te koop zijn. 

Dankzij een bijdrage van het bedrijf zelf komt de prijs op € 12,50. 

 

Eind van deze maand komt ook het boek uit over De Glazenkast, het verdwenen buurtje tussen 

Boelekade en spoorlijn. Het nevencollectief van o.a. Jacques van der Heijden en Ton Helmond heeft 

geen sponsor gevonden. Het boek kost € 24,75. Je kunt het bestellen door dat bedrag over te maken 

op rekening NL59 INGB 0006 4876 76, t.n.v. A.M. Helmond, o.v.v. Glazenkast + naam en adres. 
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Staalprijs voor Kaaspakhuis 
 

Het Kaaspakhuis tussen 

de Wachtelstraat en de 

Westerkade is een 

bijzonder staaltje van 

hergebruik van een 

rijksmonument. Dat is 

op 4 oktober jl. extra 

duidelijk geworden met 

de toekenning van de 

Nationale Staalprijs 

2018 voor Woningbouw. 

Het blad BOUWEN MET 

STAAL van oktober 2018 

doet verslag van het 

juryrapport. De jury 

spreekt van een 

charmante en 

doordachte aanpassing 

om een monumentaal 

pand een tweede leven 

te geven. Op de houten 

vloer werd met een 

oplegconstructie een 

betondek gestort om 

geluidsoverdracht 

tussen de nieuwe 

woningen te voorkomen. 

De staalconstructie voor 

ontsluiting van de 

woningen in het atrium 

is met zorg en respect 

voor de oudbouw 

ontworpen en 

uitgevoerd. Lof is er ook voor het hergebruik van oud materiaal en de verwijzingen naar de 

kaasgeschiedenis.  

Dat architect, constructeur, aannemer en projectontwikkelaar samen een opmerkelijk pand hebben 

neergezet, is sinds de oplevering in augustus 2017 duidelijk voor de bewoners die de 52 

loftappartementen hebben betrokken. Op vrijdagavond 7 september jl. bij de opening van Open 

Monumentendag 2019 in het atrium van het voormalige kaaspakhuis hebben alle relaties van de 

stichting OMD Gouda kennis genomen van de geschiedenis en de transitie van dit beeldbepalende 

pand net buiten de binnenstad. Jacco Bot, algemeen directeur van De Producent, bracht het 

‘Kaaspakhuis als kaaspakhuis’ in herinnering, terwijl architect Robert Winkel van architectenbureau 

Mei uitleg gaf over het concept ‘Licht, lucht en reinheid’, dat is toegepast.  

De verbouwing en herinrichting had op dat moment al een belangrijke internationale architecten en 

designprijs te pakken. Op 24 augustus was de Iconic Award 2018 for innovative architecture 

toegekend. De Duitse initiatiefnemers voor deze prijs gaven aan: ‘Das Käselager “De Produzent” in 

der Käsestadt Gouda ist ein Nationaldenkmal und wurde spektakulär in ein Wohnhaus mit Lofts 

umgebaut. Im Herzen des Gebäudes wurde ein großzügiges Atrium geschaffen, von dem nun 52 

einzigartige und stimmungsvolle Lofts zugänglich sind. Dank der innovativen Wiederverwendung von 

vielen Elementen aus dem alten Lagerhaus, wie zum Beispiel den originalen Käseregalen, ist die 

Geschichte von 100 Jahren Käseherstellung noch im Gebäude zu spüren.’  

Zie verder: https://www.bouwenmetstaal.nl/nieuws/winnaars-nationale-staalprijs-2018-bekend/; 

www.nationalstaalprijs.nl; www.mei-arch.eu en www.iconic-world.de. (met dank aan Bianca van 

den Berg en Henkjan Sprokholt) 
  

https://www.bouwenmetstaal.nl/nieuws/winnaars-nationale-staalprijs-2018-bekend/
http://www.nationalstaalprijs.nl/
http://www.mei-arch.eu/
http://www.iconic-world.de/
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Kunstschilder Schoemaker was plateelschilder en 
spoorwegrechercheur 
 

Dick Bode reageert op het 

artikel ‘Speurtocht naar de 

Goudse schilder Pieter 

Schoemaker’ dat wij 

publiceerden in Nieuwsbrief 

97 van september jl. met de 

vraag: weten jullie dat 

Schoemaker begonnen is als 

plateelschilder? Wat wij 

geschreven hebben over de 

schilder klopt helemaal: over 

zijn geboorte in 1888, over het 

huwelijk in 1913 met Teuntje 

Post en over het wonen boven 

het Bureau van de Raad van 

Arbeid op Oosthaven 20 van 

1926 tot 1965. Een klein deel van zijn leven hebben we echter niet achterhaald. Dick Bode, die 

bekend staat als ‘collectioneur PZH’, is in Den Haag gaan speuren in de archieven van de 

plateelfabriek Rozenburg, die meerdere relaties heeft gehad met ‘zijn’ plateelfabriek Zuid-Holland. 

In het Rozenburg-archief trof hij een sollicitatiebrief aan van de toen 21-jarige Pieter Schoenmaker, 

afgestempeld te Gouda op 14 september 1909. De tekst: 

 

Mijnheer, 

Bij deze verzoek ik Uw beleefd of gij niet een plaatsje voor mij heeft op Uw fabriek als schilder. Ik 

ben werkzaam geweest op de plateelbakkerij Zuid-Holland te Gouda (vrij van Militieplicht) en met 

een klein loon tevreden daar ik op deze fabriek pas per stuk werkte. 

Uw Antwoord tegemoet ziend 

Uw dienstvd: Pieter Schoenmaker 

 

De reactie van de Koninklijke Porselein- en Aardewerkfabriek ‘Rozenburg’ was even snel, kort als 

duidelijk: Mijnheer, Van Uwe aanbieding kunnen wij geen gebruik maken, achtend, w.g. 

(onleesbaar) directeur. 

 

Voor Dick Bode was dit aanleiding om nog eens verder te gaan spitten. Hij heeft gezinskaarten 

opgevraagd en kon toen het ontbrekende verhuispatroon van Pieter Schoenmaker en Teuntje Post in 

kaart brengen.  

Tot 1909 is Schoemaker werkzaam geweest als plateelschilder bij ‘Plateelbakkerij Zuid-Holland E. 

Estié & Co. . Waarom hij daar ontslag nam of kreeg, is niet bekend. In oktober 1910 verhuist hij 

naar Amsterdam, maar een half jaar later wordt hij vanuit de gemeente Loosduinen overgeschreven 

naar Gouda, waar hij bij zijn grootouders aan de Ridder van Catsweg gaat wonen. Na hun trouwen 

in 1913 vertrekken Pieter en Teuntje voor ruim een half jaar naar Waddinxveen. In februari 1914 

wonen ze (weer) op de Ridder van Catsweg. Een jaar later verhuizen ze naar de Graaf Florisweg, 

waar op dat moment het Belgische Vluchtoord 

is gevestigd. In mei 1922 verhuist het 

echtpaar naar de P.C. Bothstraat. Aan het 

eind van 1924 wonen Pieter en Teuntje enkele 

maanden in Amsterdam, maar dan keren ze 

definitief terug naar Gouda; wonen eerst ruim 

een jaar op Gouwe 196, maar vanaf 2 maart 

1926 tientallen jaren op Oosthaven 20. Op de 

Goudse gezinskaart uit 1925 staat een beroep 

vermeld. Plateelschilder? Nee, eerst tekenaar 

en daarna spoorwegrechercheur! 
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Goudse beelden op Gouds Film Festival 
 

Het Gouds Film Festival op 17 oktober jl. kan gezien worden als het hoogtepunt van het 60 jarig 
jubileum van Toverlint. Dit voorjaar nodigde de Goudse filmclub alle inwoners die wel eens wat 
filmen, uit om een bijdrage in te sturen. Of ze gemaakt waren met een smartphone of met een 
filmcamera deed niet terzake, als de beelden maar iets ‘vertelden’. Mits niet langer dan tien 
minuten, zouden ze op een groot scherm in de Garenspinnerij vertoond worden. De 
promotiecampagne had succes! In de categorie Jeugd (8 tot 13 jaar) waren vijf inzendingen, in de 
categorie Jongeren (14 tot 23 jaar) vier en in de leeftijdscategorie daarboven maar liefst elf. Het 
festival werd gepresenteerd door Patrick Mayer die na de vertoning van elke film de makers via de 
rode loper vragen stelde over het maken van de film. 
’s Middags werden de films van de jeugd vertoond; ’s avonds die van de jongeren en de ouderen. 
Natuurlijk waren er ook prijswinnaars in elke categorie. De prijzen waren gemaakt door Menno 
Meyer. Ze gingen respectievelijk naar Thijs Troy voor de film Troy e.a., naar Jun Dasselaar die 
Voorbij maakte en naar Gerrie Lammé met de film Tanja reist zelfstandig. (Deel-)juryvoorzitter 
Arie Heerkens gaf aan dat de factor emotie een grote rol had gespeeld bij de aanwijzing van de 
winnaar. 
 
De belangstelling van onze zijde ging speciaal uit naar werken die Gouda in beeld brengen en 
mogelijk een bijdrage gaan leveren aan de historie van de stad. Wat dat betreft was de 
prijswinnende film van Gerrie Lammé een schot in de roos. Herkenbaar in de stad opgenomen 
bracht zij een nieuwe levensfase van Tanja in beeld, die met een busje naar een zorginstelling gaat, 
maar op een dag overstapt op een grotere bus en nog een keer zwaait naar haar oude opvang. In de 
categorie Jeugd viel ons de bijdrage van Rikus, Hasse, Joseph, Levi en Stef op. Zij legden in 
Journaal Julianaschool het gebeuren op hun basisschool vast. Maaike Hoonhout koppelde in haar 
film Tien seconden beelden bijzondere stukjes Gouda aan elkaar, waarin het spiegelbeeld een 
wezenlijke rol speelde. Hofleverancier van het filmfestival was Marco Bakker met vier inzendingen, 
waaronder het filmpje ter ondersteuning van Het verradersbriefje als nationaal archiefstuk van het 
jaar. In onze kring zal vertoning van zijn film Nieuwehaven ook op een enthousiaste ontvangst 
kunnen rekenen. 
 
Toverlint kan terugzien op een geslaagd jubileum, waar ook de nodige mensen van buiten de 
vereniging bij betrokken waren. In bewerking is momenteel een project met tien filmpjes van vijf 
minuten, waarin kenmerkende objecten van de stad Gouda op een bijzondere manier geëtaleerd 
worden. Denk daarbij een het Kasteel of het Van Bergen IJzendoornpark. De opnamen zijn gemaakt 
en toegelicht; nu het monteren nog. Volgend jaar gaat Toverlint die bijdrage aan onze geschiedenis 
presenteren. (met dank aan Jan Aartman en Rob de Weger) 
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De Vereniging Tot Heil des Volks aan de Peperstraat 
Een bijdrage van Nol van ‘t Riet1 
 

In 1866 komt Arie de Raadt naar Gouda, een 
evangelist van de Vereniging Tot Heil des Volks. 
Deze vereniging, een van de vele 
opwekkingsbewegingen uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw, is in 1855 in Amsterdam 
opgericht door Jan de Liefde, een uitgetreden 
Doopsgezinde predikant. In 1866 wordt ook in 
Gouda een afdeling opgericht. De Raadt wordt in 
1874 voorganger van de Zondagschool. Arie de 
Raadt start met zijn broers aan het begin van de 
Peperstraat een meubel- en matrassenfabriek. In 
het pand op (nu) Peperstraat 20 worden ook 
bedveren gestoomd. Daarbij komt nogal wat 
warmte vrij. In 1889 breekt een brand uit, 
waarbij de fabriek in zijn geheel afbrandt. Op 
dezelfde plaats wordt, in 1897, een nieuw gebouw 
neergezet, met beneden een godsdienstlokaal en 
boven een magazijn. Van buiten heeft het de 
allure van een kerk. Tegenwoordig zit daar Het 
Kantoor van Nu. Het geld voor de bouw wordt op 
tafel gelegd door schoonzuster Anna Agneta 
Crommelin, de vrouw van broer Pieter. In de 
wandeling wordt het ‘de kerk van De Raadt’ 
genoemd. Vanaf het gereed komen van het 
nieuwe gebouw worden er de bijeenkomsten van 
Tot Heil des Volks gehouden. De vereniging 
verstrekt rijstepap, brood en melk aan een grote 
groep kinderen. In de zeer strenge winter van 
1909 komen er wel tweehonderd kinderen in de 
zgn. papzaal. Dat gebeurt ook in een lokaal aan 
de Wilhelminastraat.  

 
Intussen is De Raadt, een echte zoekende, ook lid geworden van de Vergadering van Gelovigen, een 
andere evangelische beweging. Ook die komt bijeen in de kerk van De Raadt. Wanneer Anna de 
Raadt-Crommelin in 1919 weduwe wordt, verkoopt zij het pand aan de Vergadering van Gelovigen. 
Waarschijnlijk is de beweging niet zo gelukkig met het feit dat Arie de Raadt ook actief is voor de 
Vereniging tot Heil des Volks, waartoe ook leden van de Nederlands Hervormde en de Lutherse Kerk 
horen. Vrijwel direct na de verkoop van het pand op Peperstraat 20 verplaatst Tot Heil des Volks 
zijn activiteiten naar Peperstraat 80/82 en 84.2 Die panden zijn net vrij gekomen. Op de nummers 
80/82 beëindigt de schilder J. Vergeer zijn bedrijf en in het ernaast gelegen pand nummer 84 stopt 
Pieter Gerardus Overeijnder met zijn stoomgrutterij, gorterij en erwtensplitterij. Bij dit huis hoort 
een schuur waarin een stoommachine heeft gestaan en later een 7 pk gasmotor. Het is deze 
losstaande schuur die eenvoudig omgebouwd kan worden tot een kerkzaaltje. 
Het lokaal kan worden betreden door vanuit het voorhuis door een smal gangetje langs een klein 
binnenplaatsje te lopen. In het huis ernaast (Peperstraat 80/82) is aan de straatkant een 
fietsenstalling, waar op een zijmuur met grote letters ‘Tot Heil des Volks’ geverfd wordt. De 
panden 80/82 en 84 worden op verschillende plaatsen en verdiepingen met elkaar verbonden. Er 
vinden onder andere bijbellezingen en naaiactiviteiten plaats en de reeds genoemde 
papuitdelingen. Ook is er een soort timmeratelier c.q. knutselfabriekje, waar houten speelgoed 

                                                             
1 De auteur woont op Peperstraat 84 en heeft de geschiedenis van zijn pand in kaart gebracht. 
2 De relaties tussen beide organisaties zijn instand gebleven. In Nieuwsbrief 98 schijft Frank Grenz over de 
begrafenis van zijn betovergrootvader Bertus Punselie, samen met de grootvader van dokter Han Bik oprichter 
van de kindervoeding van Tot Heil des Volks. Bij de teraardebestelling wordt namens de Vergadering van 
Gelovigen het woord gevoerd door de heer L. Vellekoop, aldus de Goudsche Courant van 11 november 1938. 
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wordt gemaakt, waarmee 
extra inkomsten worden 
verworven. De afdeling 
beschikt ook over een 
lokaal aan de Heerenstraat 
en in de Wilhelminastraat. 
Op zondag wordt 
zondagschool gehouden; 
waar soms achthonderd 
kinderen naar toe gaan. Er 
zijn meerdere afdelingen: 
Kindervoeding, Dient 
Elkander, Evangelisatie en 
Maranatha. Het doel van de 
afdeling Kindervoeding is 
om ‘des winters op zeer 
neutrale wijze waarlijk 
arme kinderen van goed 
voedsel te voorzien’. Dient 
Elkander wil armen helpen 
bij het naaien en herstellen 

van kleding. Van 1930 tot 1935 gaat dominee Johannes of John van Welzen regelmatig voor in een 
dienst in het gebouw “Heil des Volks” in de Peperstraat. Dan trekt hij met zijn Nederduits 
Gereformeerde Kerk naar een eigen pand op Zeugstraat 76. In het themanummer van de Tidinge 
(2017 nr. 2) over 500 jaar Reformatie in Gouda wordt over hem geschreven. 
 
In de jaren dertig van de vorige eeuw telt de afdeling Gouda van Tot Heil des Volks zo’n twintig à 
dertig leden. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de afdeling heeft opgehouden te bestaan. In 
het gemeentelijke adresboek worden de panden nog tot 1950 aangeduid als “Lokaal Heil des Volks”. 
Het staat echter vast dat de Apostolische Zendingsgemeenschap er vanaf 1945 gevestigd is. 
Daarover schrijf ik graag een volgend keer. 

 
Het tegeltableau zonder naam 

 
Van Nelis 
Visscher uit 
Reeuwijk 
ontvingen wij 
bijgaande foto 
van een tegel-
tableau: een 
plattegrond 
met de datum 
21 maart 1961. 
Op de 
achterkant een 
sticker met 
acht namen: 
Blok, Boere, 
Broer, Hoog-
vliet, Jansen, 
Van der Kley, 
Schenk en 
Slootjes. Zijn 
vraag: Voor wie 
en door wie is 
het tableau 
gemaakt?   

Peperstraat 84 
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Fotoalbums van Gerard van Leeuwen 
 

Wie in vroeger jaren regelmatig bij Foto Klein 

op de Markt kwam, moet hem nog kennen: die 

klleine, altijd vriendelijke, meneer met zijn 

fotocamera, die vaak in de zaak stond, maar 

die je ook onderweg in de stad kon 

tegenkomen. Pas sinds kort weet ik dat het 

meneer Van Leeuwen was, Gerard van 

Leeuwen. Was, want ik begreep van Marianka 

Peters dat hij enkele jaren terug overleden is. 

Zij heeft hem bij zijn afscheid geïnterviewd 

voor de Goudse Post. Nico Boerboom wist weer 

dat meneer Van Leeuwen ook gestaan heeft in 

het filiaal van Foto Klein in winkelcentrum De 

Heester, waar ook een winkel van de Centra 

was. 

Ik werd op meneer Van Leeuwen geattendeerd 

door Marianne van der Veer en Joke Radstaat 

van het Streekarchief Midden-Holland. “Weet 

je wel dat wij een aantal albums en 

plakboeken van hem hebben, waarop Goudse 

gebeurtenissen en monumenten zijn afgebeeld. 

Het zijn foto’s en krantenknipsels uit pakweg 

de periode 1962-2002. De foto’s zijn 

genummerd, maar niet gedigitaliseerd. Je kunt 

ze aanvragen, maar dan moet je er rekening 

mee houden dat ze in ‘koude opslag’ zijn. Ze 

moeten dus iets langer acclimatiseren.’ 

Het leek mij goed om wat meer bekendheid te 

geven aan het werk van meneer Van Leeuwen. Daarom heb ik als proef één album en twee 

plakboeken opgevraagd. In de plakboeken zitten inderdaad fotoreportages maar dan voorzien van 

alle krantenberichten en flyers die er op dat moment zijn verschenen. In een van die albums trof ik 

ook een foto van Gerard van Leeuwen zelf aan, gemaakt door zijn broer in Sliedrecht. (GJJ) 
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Joke Radstaat (SAMH) was bereid een compleet overzicht te maken van het werk dat bij SAMH ligt 

opgeslagen. Dit zijn ze, voorzover het Gouda betreft: 

1962 - 1973  Zwart/wit vergrotingen van met name Gouda centrum en omgeving;  

1967 – 1995 Zwart/wit vergrotingen Gouda; 

1979 - 1982 Fotovergrotingen met krantenknipsels van het centrum van Gouda; 

1988 - 1990  Opknapbeurt Amsterdams Verlaat en Crabethbrug; 

1989 – 1991 Verkoop van inventaris en voorbereiding restauratie Hotel de Zalm; 

1991 - 1994 Verbouwing hotel De Zalm; 

1995  De Goudse Markt 600 jaar; 

1995 - 1996 Bruggen binnen de grenzen van de stad Gouda; 

1996 - 1998 Het Goudse stadhuis in en uit de steigers; 

1996 - 2001 Beelden in Gouda, deel 1 en 2; 

1997  Stadhuis uit de steigers en bezoek koningin Beatrix op 24 januari; 

1998  Vaartocht op 16 mei met Klipperaak "Regina" vanaf de Turfsingel via Nieuwe Vaart- 

  Gouwe- Hollandse IJssel tot Ouderkerk a/d IJssel; 

1998  Taptoe Harmonie De Pionier 12 juni op de Markt t.g.v. het 90 jarig bestaan ; verder  

  foto’s rondvaart op de Goudse grachten; 

1998  Kaas- en ambachtenmarkt in juli; 

1998  Gouds Draaiorgelfestival op 9 juli; 

1999  Koninginnedag (30 april) in het centrum van Gouda; 

1999  Straat Cultuur Theatermarkt in de binnenstad en Open Monumentendag; 

1999  Ronde van Nederland met start op 24 augustus te Gouda centrum; 

2000:   Fotoreportage Hoogheemraadschap Rijnland met waterzuiveringsinstallatie  

  Gouderaksedijk, Julianasluiswerken, Boezemgemaal Pijnakker Hordijk en Hanepraai  

  gemaal; 

2000  Vervanging reliëf Kaaswaag te Gouda in replica door Ton Mooy (april); 

2000  Fietstocht Oudheidkundige kring Die Goude (26-08) naar Oudewater en Haastrecht; 

2000  Open monumentendag Gouda (Brand en Brandweer) en Galerie Menno Meijer; 

2000  Kaarsjesmiddag in het centrum van Gouda; 

2001  Gouds Draaiorgel Festival; 

2001  Open Monumentendag. Volkstuinterrein V.T.V. Groenakker, Volkstuinterrein in het  

  Goudse Hout. Fleurige bloemenshow in de Agnietenkapel;  

2001  Commando-overdracht op 16 novembervan generaal-majoor Termont en generaal- 

  majoor Ceiie met parade op de Markt te Gouda; 

2002  Internationaal Gouds Pottenbakkers Festival. 
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Excursie Die Goude naar Opstand in Utrecht 
 

Op vrijdag 2 november 

jl. vond een bijzondere 

excursie van Die Goude 

plaats, georganiseerd 

voor de 

excursiecommissie door 

Historizon. In het kader 

van het thema 

‘Opstand’ werd Utrecht 

bezocht, waar in de 

Domkerk de voorstelling 

‘Vive le Geus’ kon 

worden bijgewoond. 

Verteller Hans 

Goedkoop en Camerata 

Trajectina deden het 

verhaal van de 

Tachtigjarige Oorlog 

hier weer op een heel 

andere manier uit de 

doeken. Aansluitend 

nam een Utrechtse gids 

de deelnemers mee 

voor een wandeling langs punten in de stad die herinneren aan bedoelde periode, waarbij natuurlijk 

ook de Unie van Utrecht 1579 aan de orde kwam.  

 
Fotoverantwoording en colofon 
Nico J. Boerboom: blz. 1, 4, 5(b), 6, 7, 16, 20 

en 24 

Gert Jan Jansen: blz. 2(o), 3(b), 5(o), 9 (o), 12, 

13, 14 en 22(o) 

Collectie SAMH: blz. 2(b) en 15 Collectie Howard Gray: blz. 8(o) 

www.duyfken.com: blz. 9(b) Ignatius Walvis/SVAL: blz. 10 

Geo-wetenschappen U.U.: blz. 11 www.bouwenmetstaal.nl: blz. 17 

Dick Bode: blz. 18(b) Frits van Elk: blz.18(o) 

Wout Beute: blz. 19 Nelis Visscher: blz. 21(o) 

C. van Leeuwen/SAMH: blz. 22(b) G.A. van Leeuwen/SAMH: blz. 23 

  

b = boven; o = onder  
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