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Koorts en honger: geneeskunde in vroeger tijd; 
lezing maandag 4 maart 2019 door Hans v.d. Broek  
 

Van welke ziektes hadden onze voorouders last en 

waaraan gingen ze dood? En hoe probeerden ze greep 

te krijgen op al deze aandoeningen? Op deze vragen 

gaat Hans van den Broek in tijdens de lezing op 

maandag 4 maart a.s. De volledige titel luidt: ‘Koorts 

en honger, de geneeskunde in vroeger tijd op het 

platteland’. 

 

Hans van den Broek verdiept zich al lange tijd in de 

geschiedenis van de geneeskunde. Hij is tot de 

conclusie gekomen dat het merendeel van de ziektes 

en sterfte in vroeger tijd te wijten was aan infecties 

en slechte of onvoldoende voeding. Het gaat om 

ziektes die we ook nu nog kennen, zoals krop, 

scheurbuik en de Engelse ziekte, maar ook om 

verdwenen ziektes als lazarij, pest en rode loop. Veel 

infectieziektes van vroeger duiken nog steeds op in de 

scheldwoorden van vandaag de dag. Gangbare 

behandelmethodes waren onder meer aderlaten, 

bloedzuigers aanzetten en gebruik van magie. Verder 

licht Hans van den Broek de praktijken toe van de 

chirurgijn en medicinale dokter. Eerstgenoemde zette 

botbreuken of voerde aderlatingen uit. De medicinale 

dokter was academisch geschoold en gaf opdrachten 

aan de chirurgijn. Ook beoordeelde hij de gezondheid door aan glazen flesjes met pis te ruiken, 

kijken of proeven! Kortom, 

een lezing om veel van te 

leren! 

 

Hans van den Broek (*1949) 

is arts-radioloog en werkte 

tot 2015 in het Elkerliek-

ziekenhuis in Helmond. Hij 

geeft al vele jaren lezingen 

over  de geschiedenis van 

de geneeskunde. Zijn 

hobby’s zijn heemkunde en 

genealogie. Hij publiceerde 

o.a. in genealogische 

tijdschriften. Zijn laatste 

boek Wonderen in het 

zonlicht, verschenen in 

2015, gaat over de 

medische achtergronden en 

verklaringen bij 2500 

wonderen in de periode 

1300-1750.  

 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis. 
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De rijkdom van Joan Blaeu en Geertruid Vermeulen; 
verslag lezing Kees Zandvliet 
Een bijdrage van Jean-Philippe van der Zwaluw 

 

De circa honderdtwintig bezoekers van 

Concordia kregen op maandag 28 januari 

niet alleen een interessante lezing over 

rijke families in de Republiek, maar ook 

twee filmpjes over de Goudse historie 

voorgeschoteld: Van schutterij tot 

vrijkorps en De smaak van Gouda 1800-

1900. Oorzaak: een treinstoring die 

spreker Kees Zandvliet flinke vertraging 

bezorgde en die de Lezingencommissie 

noopte het publiek een passend 

intermezzo aan te bieden. Er leek geen 

zegen op de avond te rusten, toen daarna 

ook nog de afstandsbediening niet wilde 

meewerken.  

 

Maar het vervolg mocht er zijn. Zandvliet schreef jaren geleden een boek over rijke families in de 

17e eeuw, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw (2006), en onlangs een werk dat ook de 18e eeuw 

omvat: De 500 rijksten van de Republiek (2018). In zijn lezing voor Die Goude, ‘Rijk in de Republiek 

(en Gouda)’, schetste hij hoe de Republiek tussen 1600 en 1800 werd bestuurd door rijke families 

die onderling trouwden en door handel en erfenissen enorme macht en rijkdom vergaarden. 

Huwelijken versterkten de banden in een handelsnetwerk dat steden, gewesten en landen omvatte 

en verbond. 

In het netwerk van trekvaartroutes was Gouda een knooppunt op de noord-zuidroute. De stad stond 

hierdoor qua rijkdom in het rijtje oude steden met historische rechten naast Delft, Leiden, 

Dordrecht, Alkmaar en Haarlem, maar wel achter de twee steden met verreweg de meeste rijken: 

Amsterdam en Den Haag. Aan de hand van Geertruid Vermeulen (1610-1676), dochter van de 

Goudse regent Pieter Daems Vermeulen en in 1634 getrouwd met Joan Blaeu (1596-1673), zoon en 

opvolger van de beroemde kaartenmaker, liet Zandvliet zien hoe deze familielijntjes konden lopen. 

Door een combinatie van genealogisch onderzoek en bestudering van gegevens over belastingen op 

vermogen en (collaterale) successie kon hij aantonen hoe de Goudse Geertruid, die in haar jeugd 

aan de Oosthaven 58 resp. 49 heeft gewoond, een goede partij voor een rijke Amsterdamse 

jongeman kon zijn. Ze was verwant aan diverse rijke families zoals de Van der Giessens, Van 

Goudswaerts, Cranendoncks en Van Bleiswijks, en bracht daardoor behalve een bruidsschat van 

20.000 gulden (omgerekend zo’n 2 miljoen euro) ook de belofte van enkele grote erfenissen mee. 

Joan en Geertruid woonden aan het Damrak in Amsterdam en lieten zich portretteren zoals vanaf 

circa 1620 steeds meer rijke kooplieden dat lieten doen. Ze bezaten gronden in de Beijerlanden, die 

ze later inruilden voor landgoed in Hazerswoude, Vlaardingen en elders. Voortdurend werd er een 

beroep gedaan op relaties om iets voor elkaar te krijgen, en sommige families bouwden kapitalen 

op die (omgerekend) meer dan een miljard euro bedroegen. Kapitalen die in de 18e eeuw 

grotendeels in Engelse effecten werden belegd, en deels de Industriële Revolutie mogelijk hebben 

gemaakt. 

Macht, rijkdom en geloof (gereformeerde religie) gingen 

in de Republiek samen, zoals Zandvliets studie naar de 

rijke families heeft aangetoond. Ook als je in de Goudse 

vroedschap wilde komen, moest je van goede komaf zijn 

en veel geld hebben. Maar rijkdom betekende veel meer. 

Eer en fatsoen waren namelijk sterk verbonden met geld, 

zoals de op de erfenis van haar schoonmoeder azende 

Catharina van Leeuwen haarscherp onder woorden bracht 

toen ze ging scheiden van de Goudse burgemeester 

Govert Suijs (1694-1754): ‘Wat weet je van fatsoen, je 

hebt geen geld…’. 
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Presentatie historisch fotomateriaal Gouda op 10 april a.s. 
 

Vorig jaar april heeft Nico Boerboom voorafgaand 

aan de ledenvergadering foto’s vertoond uit de 

collectie die is nagelaten door Henk Metaal, alias de 

Lattenkoning. Bij diverse dia’s stelde hij vragen. 

Waar is dit precies? Wanneer ongeveer is de 

opname gemaakt? Dat leverde een geanimeerd 

uurtje op. Er kwam veel informatie uit de zaal! 

 

Op woensdagavond 10 april a.s. – weer voorafgaand 

aan de Algemene Ledenvergadering - gaat Nico 

opnieuw een aantal bijzondere, vaak onbekende, 

foto’s van Gouda laten zien. Hij wil u daar vast een 

beetje warm voor maken. Zijn presentatie zal uit 

twee delen bestaan. Hij begint met een serie onder 

het motto ‘Verleden en heden’. Plekken in Gouda 

waarvan een mooie oude foto bestaat, heeft hij 

met zijn camera recent opnieuw bezocht. Daarna – 

en dat vindt hij zelf nog interessanter – gaat Nico 

over op de collectie-Daems. Hendrikus Johannes Daems had een fotozaak vanaf 1929 in de 

Zeugstraat, eerst op nummer 56 en later op nummer 64, en was zelf actief als fotograaf. Ook later 

zijn zoon Pieter. Nico heeft Piet Daems zelf enkele jaren meegemaakt in het bestuur van 

kaarsjesavond. Piet overleed op 13 mei 2010. 

Die Goude heeft uit de nalatenschap van vader en zoon Daems – via familie- en Die Goude-lid Anton 

van der Linde - 850 kleinbeeldnegatieven gekregen, 129 stuks 6x9-negatieven en circa 400 foto’s. 

Nico heeft ze uitgezocht en gedigitaliseerd. Een aantal is geretoucheerd, omdat ze de tijd niet 

ongeschonden hadden doorstaan.  

Wat is er te zien? Verreweg de meeste kleinbeeldnegatieven tonen Gouda net voor en na het eind 

van de Tweede Wereldoorlog. Er zitten unieke beelden bij van de schade die het station opliep door 

het bombardement op 6 november 1944, maar ook van de terugkomst van burgemeester James, de 

viering van de bevrijding en van parades van mensen en legervoertuigen  in mei 1945. Ook het grote 

groot feest van 31 augustus 1945 (Koninginnedag) komt aan de orde, o.a. met prachtig opgemaakte 

praalwagens tijdens de optocht. 

 

Nico Boerboom 

gaat op 10 april 

een aantal van 

deze foto’s tonen. 

Hij roept de 

(oudere) leden op 

hun herinneringen 

in te zetten; niet 

alleen die avond, 

maar eventueel 

ook daarna, zodat 

hij de beschrijving 

van de foto’s 

compleet kan 

maken en Die 

Goude het hele 

bestand kan 

overdragen aan 

het Streekarchief.  

 

Een voorbeeld hierboven: wie zijn de mannetjes die hier op 31 augustus 1945 zijn gefotografeerd op 

de Nieuwe Markt? Mailt u gerust naar nieuwsbrief@diegoude.nl. 

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
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Cursus ‘Wonen in een historisch pand’: 
nog enkele plaatsen vrij 
 

 

Er zijn voldoende inschrijvingen voor de nieuwe cursus ‘Wonen in een historisch pand’, die op 

zaterdagmorgen 9 maart a.s. van start gaat. De cursus gaat dus in elk geval door, maar er zijn nog 

enkele plaatsen vrij. De leergang is bedoeld voor mensen die in een historisch pand wonen en 

onderzoek (willen) doen naar de bouwkundige en maatschappelijke geschiedenis ervan, maar u bent 

ook welkom als u ‘gewoon’ geïnteresseerd bent in monumenten. Hieronder vindt u de data en de 

locaties. De bijeenkomsten op zaterdagmorgen beginnen om 09.30 uur en duren tot 12.30 uur. De 

deelnemersbijdrage is € 195,=. U kunt zich aanmelden via info@samh.nl. 

 

Datum Thema en activiteit L. Docent 

09-03-2019 Ruimtelijke ontwikkeling van de stad en het 

huis 

Bezoek stadsmaquette in Museum Gouda 

S Henkjan Sprokholt 

16-03-2019 Wooncultuur 

Rondwandeling en bezoek diverse panden 

P6 Bianca van den Berg en Geert 

Post 

23-03-2019 Archeologie 

Rondwandeling en bezoek diverse panden 

S Marcel van Dasselaar 

30-03-2019 Bouwsporen: wat vertelt het gebouw 

Rondwandeling en bezoek diverse panden 

S Marilou Remmelts 

06-04-2019 Een historisch huis anno nu: over tekenen 

van achterstallig onderhoud, restauratie, 

vergunningen en duurzaamheid 

Rondwandeling en bezoek diverse panden 

P6 Martin Netten 

13-04-2019 Bouwsporen in de archieven 

Actief archiefonderzoek 

S Coretta Bakker 

Locaties: S: Steenlandzaal in de Chocoladefabriek; P6: De Punt 6 (gebouw Rode Kruis). 

De cursus is een initiatief van het Streekarchief Midden-Holland, de archeologische vereniging 

Golda, de Historische Vereniging Die Goude en de Omgevingsdienst Midden-Holland. 

 

Van de excursiecommissie 
 
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief hebt gelezen, gaat onze 

voorjaarsexcursie op zaterdag 18 mei a.s. naar de Belgisch-

Nederlandse grens in de buurt van Baarle-Nassau. Het thema 

is de ‘Doodendraad’.  

Er zijn nog plaatsen vrij. Aanmelding via info@historizon.nl. 

Zie ook onze website www.diegoude.nl.  

 

De najaarsexcursie zal plaatsvinden op zaterdag 7 september. We hopen in de volgende Nieuwsbrief 

meer te vertellen. (Wilma Dubbink en Jan Verkerk) 

mailto:info@samh.nl
mailto:info@historizon.nl
http://www.diegoude.nl/
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Gouds Watergilde: Waterconferentie op 17 oktober 2019 
 

Hans Suijs, voorzitter van het Gouds 

Watergilde, maakt bekend dat de datum voor 

de Waterconferentie 2019 is bepaald: 

donderdagmiddag 17 oktober a.s. in de Sint-

Janskerk te Gouda. De vorige waterconferentie 

(‘Stad op stelten’ van november 2017) richtte 

zich vooral op de beschrijving van de 

waterproblemen die de stad bedreigen als 

gevolg van een dalende bodem en clusterbuien. 

Hans Suijs sprak toen de verwachting uit dat op 

de komende waterconferentie het accent 

verschuift naar de oplossingen. Er is door 

overheden en adviesbureaus hard gewerkt aan 

een oplossingsrichting. De voorzitter van het 

Watergilde verwacht dat er op 17 oktober a.s. 

een plan van aanpak zal liggen. 

 

Het Gouds Watergilde laat verder weten dat op 1 februari jl. het achtste 

studieproject voor studenten Landscape & Environment van de Hogeschool 

Inholland Delft is afgerond, dat door het Watergilde werd begeleid. 

‘Bodegraven Noord’ vormde het studiegebied. Het verslag komt op de 

website te staan.  

Voor het studiejaar 2019-2020 zal het Watergilde opnieuw optreden als 

opdrachtgever voor een studieproject voor studenten van Inholland. Dan 

wordt de polder Veerstalblok het studiegebied. Meer informatie hierover in 

een volgende Nieuwsbrief.  

 

Sjouk Engels heeft in december namens het Gouds Watergilde de website van het 

Goudsvirtueelsluizenmuseum aangemeld voor de nationale Geschiedenisonlineprijs 2019. Er waren 

96 deelnemers, zowel professionele als vrijwilligersorganisaties. Voor de publieksprijs eindigde het 

Gouds Watergilde op de 15e plaats, zo bleek op 7 februari jl. Zie https://geschiedenisonlineprijs.nl 

 

Ook in Gouda ‘Engelse ziekte’ door vitamine D-tekort 
 

Dinsdag 29 januari jl. verdedigde archeologe 

Barbara Veselka aan de Universiteit van Leiden 

haar proefschrift D-lightful Sunshine Disrupted: 

Vitamin D deficiency as a method for the 

reconstruction of changes in sociocultural 

practices due to industrialisation in 17th - 19th 

century Netherlands. Ze heeft skeletten 

onderzocht in Beemster, Bloemendaal, Gouda, 

Hattem, Roosendaal en Rotterdam. Ook inwoners 

van Gouda hebben dus aan het onderzoek 

bijgedragen. De Goudse ‘collectie’ die is 

onderzocht omvatte vier kinderen en 45 

volwassenen, opgegraven in de Sint-Janskerk en 

daterend uit de 17e tot en met de 19e eeuw. Van 

de zes collecties die onderzocht zijn zou het in 

Gouda gaan om individuen met ‘een hoge status’.  

Een samenvatting kort door de bocht: Hoe de 

Engelse ziekte helemaal niet zo Engels bleek. Zie https://www.universiteitleiden.nl/…/graduate-

school-archaeo…Marcel van Dasselaar noemt Barbara Veselka in het artikel dat hij schreef in Tidinge  

2016 nr. 4, getiteld ‘De opgraving van het koor van de Sint-Janskerk’. Het kan worden nagelezen op 

onze website op http://www.diegoude.nl/.../upl.../2019/01/Tidinge-2016-4.pdf. (zie foto)  

Barbara Veselka (rechts) en Golda-lid Anita Zwart bij ‘het graf 
van de straatjongen' 

https://geschiedenisonlineprijs.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/en/archaeology/graduate-school-archaeology?fbclid=IwAR1Qtptcd22rM5XcF763cbmm0UAYgH-dHDOgtI-r6hgLwf0QIxNaKuDB17U
https://www.universiteitleiden.nl/en/archaeology/graduate-school-archaeology?fbclid=IwAR1Qtptcd22rM5XcF763cbmm0UAYgH-dHDOgtI-r6hgLwf0QIxNaKuDB17U
http://www.diegoude.nl/.../upl.../2019/01/Tidinge-2016-4.pdf
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Vervolg verbetering IJsseldijk: Keersluis, Mallegatsluis en 
Veerstalkade 
 

 

Vorige zomer is een belangrijke fase van het project Verbetering IJsseldijk Gouda afgerond. Daaraan 

gekoppeld was de onthulling van twee informatieborden. De een gaat over ‘De IJsseldijk en de 

Weteringen’, de ander over ‘De IJsseldijk en de Wielen’. Er staat beknopt veel informatie op over 

de waterstaatsgeschiedenis van Gouda benoorden de Hollandsche IJssel. De eerste staat in de buurt 

van begraafplaats de IJsselhof waar de Breevaart (nu Krugerlaan) op de rivier uitkwam, de ander in 

de oostelijke oksel van de aansluiting van het Gouwekanaal op de IJssel, bij de z.g. Keersluis bij het 

boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker Hordijk. Het idee voor de borden komt van Hans du Pré, gedaan 

in het verlengde van zijn gerealiseerde voorstel om een struinpad langs het water aan te leggen. 

Wie zich op dat pad begeeft, kan op een derde bord zien waar de Bloemendaalse sluis lag, als 

uitwatering van de Jan Verzwollewetering. Hans Verwey heeft de tekst voor de borden opgesteld.  

De afwegingen die hij heeft gemaakt bij het samenstellen ervan, gaat hij nog verklaren in een 

artikel dat hij aanbiedt aan de redactie van de Tidinge. Klopt de naam wel die aan sommige wielen 

werd gekoppeld? Waren het in alle gevallen wel wielen? Hoe zat dat precies bij de Mallegatsluis?   

 

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft in een mail aan (o.a.) Die Goude aangegeven te willen 

starten met het volgende spoor van het project Verbetering IJsseldijk Gouda. Het gaat nu om de 

aanpak van drie zgn. kunstwerken: de Keersluis voor het Pijnacker Hordijk-gemaal, de Mallegatsluis 

en de Veerstalkade. Met name bij het laatste doet zich de vraag voor of de Havensluis kan worden 

ingepast. Voor de begeleiding van het project wordt weer een klankbordgroep ingesteld, waarin 

vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen zitting nemen. Ook Die Goude zal erbij zijn 

met leden van het Gouds Watergilde en/of het Sluiswachtersgilde. Contactpersoon bij het 

hoogheemraadschap is Wendy van der Zwart, omgevingsmanager Verbetering IJsseldijk Gouda. Het 

project loopt tot 2023. Algemene informatie op: https://www.rijnland.net/werk-in-

uitvoering/dijken-en-kades/ijsseldijk-gouda-1/Sluizen. 

  

https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/dijken-en-kades/ijsseldijk-gouda-1/Sluizen
https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/dijken-en-kades/ijsseldijk-gouda-1/Sluizen
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Veel aandacht voor Gouda op Nationale 
Postzegeltentoonstelling 2019 
 

De Nationale Postzegeltentoonstelling Gouda 2019 vindt 

van donderdag 18 april tot en met zaterdag 20 april a.s. 

plaats in Sporthal de Mammoet, Calslaan 101 in Gouda. De 

tentoonstelling wordt gecombineerd met de 26e 

Internationale Postzegel- en Brievenbeurs en met het 

veertigjarig  bestaan van  postzegelvereniging IJssel en 

Lekstreek. De organisatie verwacht 770 zogenaamde 

kaders. Een kader is een expositieopstelling, waarin een 

twaalftal albumbladen tentoongesteld kan worden. De 

toegang is gratis. 

Er zijn diverse activiteiten waarin aandacht wordt gegeven 

aan Gouda en zijn historie. Het hele programma is te 

vinden op de website www.sfeg.nl van de Stichting 

Filatelistische Evenementen Gouda.  

Exposities: 

Henk Polhuijs verzorgt een expositie van circa 300 

prentbriefkaarten van Gouda voor 1940. 

Er is ook een expositie 'Gouda van de kaart', waarin 

bekende Goudse plekjes van vroeger vergezeld gaan van 

foto's anno 2018. De prentbriefkaarten komen uit de collectie van Henk Polhuijs. Kevita Badloe jr. 

maakte nieuwe foto's en Leon Mijderwijk verzorgde de teksten. 

Lezingen: 

 Donderdag 18 april 13.30 uur: presentatie Rien de Jong over zijn boek De kleur van postzegels; 

 Vrijdag 19 april 11:00 uur: lezing Corry de Jong over 'De (verdwenen) industrie van Gouda'; 

 Zaterdag 20 april 13.00 uur: lezing Rien de Jong over ‘Militaire post uit garnizoensstad Gouda’. 

Er worden door PostNL drie speciale beursvelletjes uitgebracht, ontworpen door Kevita Badloe jr. 

Een van de velletjes bestaat uit drie postzegels met Goudse foto's. 

 

De gebroeders De Houtman opnieuw in de aandacht. 
 

De in Gouda geboren gebroeders De Houtman hebben een 

rol gespeeld in de geschiedenis van Nederland die 

interessant genoeg is om opnieuw onder de aandacht te 

brengen. Dat was de conclusie van enkele 

cultuurhistorische instellingen die in november een 

ontmoeting hadden met dr. Howard Gray uit Geraldton in 

West- Australië. Daar wordt in juli 2019 grootscheeps 

herdacht dat Frederik de Houtman vierhonderd jaar 

eerder zicht kreeg op de Australische westkust. Voorlopig 

vier partijen werken aan een Houtman-programma, dat 

zich bij voorkeur concentreert op de zondag van Open 

Monumentendag 2019: zondag 15 september. Die vier 

zijn: de Stichting Open Monumentendag Gouda, het 

Streekarchief Midden-Holland, het Goudse Gidsen Gilde en 

de Historische Vereniging Die Goude. Andere partijen 

kunnen zich aansluiten.  

Op 7 februari jl. is een aantal lijnen uitgezet, waarover op 

14 maart verder wordt gesproken. Verwacht wordt in elk 

geval een reizende tentoonstelling vanuit Australië.  

Howard Gray werkt ondertussen door aan een presentatie 

over de gebroeders De Houtman, waarvoor hij ook 

contacten heeft gelegd met het Rijksmuseum en met het 

Museum in Alkmaar.   

http://www.sfeg.nl/
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Frederik de Houtman, een Goudse jongen vaart naar de 
andere kant van de wereld 
Een bijdrage van Marianne van der Veer 

 

De Houtmansgracht, het Houtmansplantsoen, voor ons heel bekende namen in de Goudse 

binnenstad, maar waar komt die naam Houtman nu precies vandaan? Volgens het boek Goudsche 

Straatnamen van dr. A. Scheygrond wordt de naam Houtmansgracht vastgesteld bij het raadsbesluit 

van 5 augustus 1870. De gracht is volgens Scheygrond genoemd ‘naar de gebroeders Cornelis en 

Frederik de Houtman, ‘inboorlingen’ van Gouda, Nederlandse zeevaarders, die in 1595 – 1597 een 

informatietocht naar Oost-Indië maakten, waaruit de stichting van de Compagnie van Verre (de 

latere Verenigde Oost-Indische Compagnie) voortvloeide’. Het Houtmansplantsoen ontstaat uit een 

schenking van burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn bij testament op 27 mei 1893 aan de 

stad Gouda.  

De gebroeders De 

Houtman zijn van Goudse 

geboorte. Ignatius Walvis 

noemt in zijn 

stadsgeschiedenis als 

eerste grootvader 

Cornelis Jacobsz 

Houtman, handelaar in 

hout. In het archief van 

de kloosters bevindt zich 

nog een schuldbekentenis 

van de Cellebroeders aan 

Cornelis Houtman voor 

de levering van hout voor 

de bouw van 

doodskisten. Na de brand 

in de Sint-Janskerk in 

1552 schenkt Cornelis 

hout voor de herbouw 

van het 

Sacramentshuisje. Zijn zoon Pieter Cornelis Houtman is 

bierbrouwer en in 1573 lid van de Goudse vroedschap. 

Walvis noemt hem in zijn overzicht van schepenen van de 

stad Gouda. In die tijd is de brouwnijverheid behoorlijk 

teruggelopen. Naast zijn functie als schepen voert hij de 

administratie van de onteigening van de bezittingen van 

kloosters en katholieken die de stad ontvlucht zijn. Een 

functie die, naar ik aanneem, wel wat onrust bij de 

betrokkenen met zich mee zal hebben gebracht en hem de 

bijnaam Pieter Onclaer deed toekomen. 

Pieter Cornelis Houtman trouwt met Agnes Frederiksdochter 

en woont in een pand aan de Botermarkt, het huidige Markt 

11. Hier hebben zij met hun vier kinderen gewoond: 

Cornelis, Frederik, Sijntgen en Wijntgen. Pieter sterft om 

en nabij het jaar 1584 tijdens een handelsreis naar Gent. De 

precieze datum is onbekend. Walvis noteert dat in 

datzelfde jaar op 4 november ‘de burgemeesters [verkopen] 

aan Agnes Frederiks dochter, weduwe wijlen Pieter 

Cornelisse Houtman een huis en erve staande en gelegen op 

de Oostzijde van de Haven, op den hoek van de zyl aan ’t 

slot’. Het huidige Oosthaven 67 is een statig pand gelegen 

pal naast de burgemeesterswoning De Sterke Samson. 
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Frederik de Houtman en de status van ‘ontdekker’ 
Een bijdrage van Peter Reynders (Canberra) 

 

Recent kwam ik voor een ander onderwerp1 in contact met de Historische Vereniging Die Goude. 

Met belangstelling las ik in de Nieuwsbrief artikelen over de gebroeders De Houtman en de oproep 

vanuit Geraldton om ook in Gouda aandacht te besteden aan Frederik de Houtman die 400 jaar 

geleden ‘West-Australië ontdekte’. Graag wil ik daar als vrijwilliger bij de organisatie ‘Australia on 

the Map’ iets aan toevoegen. Op http://www.australiaonthemap.org.au/landings-list/ houden wij 

een beknopte lijst bij met de volgorde van gedocumenteerde zeevaarders die Australië eerst 

bezochten. Eerder vertaalde ik het VOC-octrooi uit 1602 naar het Engels, dat op dezelfde website 

staat.  

Dirk Hartog, niet De Houtman, was in 1616 de eerste Europeaan die 

de westkust van Australië bezocht, bij toeval. Hij liet daar zijn 

beschreven tinnen schotel achter, het bewijsmateriaal dat nu in 

het Amsterdams Rijksmuseum prijkt. Hartogs driedaagse bezoek 

werd in 2016 uitgebreid herdacht. Frederik de Houtman kwam dus 

‘tweeds’ naar de westkust, samen met VOC-functionaris Jacob 

Dedel, eveneens toevallig, maar ze landden niet. Voor het hele 

continent gerekend zijn ook de Nederlander Willem Janszoon en de 

Spanjaard Louis Vaez de Torres hem voor geweest, beiden in 1606.  

De Houtman staat samen met Jacob Dedel op onze lijst, want ze 

zagen allebei in 1619 die westkust. Heel goed dat Geraldton en 

Gouda dat bezoek van Frederik de Houtman dit jaar gaan 

herdenken. Bij het komende herdenkingsproject krijgt De Houtman 

een prominentere plaats dan Dedel, omdat er een eilandengroep 

naar hem is genoemd en hij er een brief over schreef naar de 

Heeren XVII. Waarom de ene historische naam beter blijft hangen 

dan andere, is niet altijd duidelijk, al is te snappen dat Gouda 

primair kijkt naar geboren Gouwenaar Houtman. Houtman dacht (zoals Hartog) dat hij het 

gigantische theoretische Zuidland aanschouwde dat toen als 'Terra Australis Incognita' op 

wereldkaarten ten zuiden van alle andere continenten getekend stond, met de Zuidpool er 

middenin. Tasman zeilde later als eerste om het vers in kaart gebrachte land heen en bewees op 

zijn kaart van 1644 dat het veel te klein was om Zuidland te zijn. Vanaf 1820 werd het ‘echte 

Zuidland’, Antarctica, langzaam ontsluierd, twee keer zo groot als Australië en wel met de 

Zuidpool.  

 

Vaak wordt de term ‘ontdekken’ in relatie tot land wat al te losjes gebruikt. Is dit hetzelfde als het 

‘ontdekken’ van een betaalbaar hotel als je in een vreemde stad aankomt? Denk aan Columbus die 

Amerika ‘ontdekt’ zou hebben, waar vaak begrepen wordt dat hij de eerste sterveling was die het 

zag. Niet alleen was Leif Erikson hem vijf eeuwen voor, maar het is een vreemde term voor een 

bezoek aan land waar al eeuwen mensen woonden. Hun nazaten en sympathisanten nemen daar 

terecht aanstoot aan. Ook het aanduiden als ‘ontdekkingsreizigers’ van iedere zeevaarder die 

toevallig een eilandje tegenkwam dat nog niet op de kaart stond is twijfelachtig. 

‘Ontdekkingsreizigers’ op zee waren schippers die specifiek uitgezonden werden om een maritiem-

geografisch probleem op te lossen, bv. om een route te vinden, zoals Columbus, Magellaan, Abel 

Tasman, Willem de Vlamingh en Willem Janszoon. Frederik de Houtman hoort daar niet bij; niet 

vanwege zijn West-Australische waarneming. Hij was als lid van de  Raad van Indië van de VOC 

eigenlijk passagier, maar hoger in rang dan zijn schipper, een van de vele VOC-vrachtschippers die 

een lading moest overbrengen. Maakte de schipbreuk van de Batavia een ontdekkingsreiziger van 

François Pelseart? De lijst van ‘Nederlandse ontdekkingsreizigers’ op Wikipedia vindt van wel. Daar 

staan ze door elkaar met de vrachtschippers die ‘toevallig’ iets tegenkwamen zoals ook Hartog. Als 

u daar leest dat Willem Janszoon Australië ‘ontdekte’, dan weet u inmiddels wel beter. De 

voorouders van de oorspronkelijke bewoners deden dat, zo’n 50.000 jaar geleden. Frederik de 

Houtman staat overigens niet op die Wiki-lijst; zijn broer Cornelis wel.  

                                                             
1 de kunstschilder Jan Hendrik Scheltema die vanuit Australië correspondeerde met zijn familie in Gouda, zie 
volgende Nieuwsbrief. 

http://www.australiaonthemap.org.au/landings-list/
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Adriaen Vlacq, Gouds wiskundige van formaat 
Een bijdrage van Pieter W. van der Wel 

 

De naam Vlacq wordt in Gouda bijna automatisch gekoppeld aan de zeevaarder Roemer Vlacq (1637-

1703) en diens kleinzoon, de vice-admiraal Adriaan Roemer Vlacq (1712-1774). Als we op de 

Turfmarkt langs het Admiraalshuis lopen, denken we even aan hem. Er is ook een Vlacq uit Gouda 

die op een ander terrein naam maakte; voor mij een vroege vakgenoot. Ik heb wat gegevens over 

hem verzameld. Helaas heb ik niet gevonden of er een familierelatie is met de zeevarende Vlacqs, 

al ligt dat wel voor de hand.  

Aan het begin van de 17e eeuw bevrijdde de wetenschap zich van de enge ketenen van kerk en 

Middeleeuwen. Nederland met zijn jonge universiteiten werd een van de hotspots. Onder andere 

wis- en natuurkunde namen een hoge vlucht. Zo publiceerde René Descartes in 1637 te Leiden z’n 

baanbrekende Géometrie, waarin hij klassiek meetkundige en algebraïsche methoden verbond en zo 

de basis legde voor de infinitesimaalrekening. Ook in Gouda waren twee mannen actief: Ezechiël de 

Decker en Adriaen Vlacq. Adriaen werd omstreeks 1600 uit een gegoede familie geboren. Vader 

Cornelis Cornelisz. Vlacq was koopman, raad en schepen van de stad Gouda. Al op jonge leeftijd 

verloor hij zijn moeder, waarna z’n vader in 1609 hertrouwde met Aechje Huygen. 

Adriaen bezocht de Latijnse school en werd gegrepen door de wiskunde. Met zijn kennis was hij de 

Goudse landmeter en rekenmeester Ezechiël de Decker behulpzaam bij het vertalen van Latijnse 

teksten van de wiskundigen John Napier en Henry Briggs. De Decker was hem hiervoor zo dankbaar, 

dat hij in de voorrede van zijn Nieuwe Telkonst de ‘kunstlievende jonghman Adriaen Vlac’ zijn 

medewerker en steun noemde. De Schot John Napier was het, die in 1614 het begrip logaritme - een 

samenvoeging van logos (rede) en arithmos (getal) - introduceerde. Als vinding was dit een 

natuurlijk gevolg van het gebruik van exponenten in de algebraïsche notatie. De vraag 

tot welke macht je een getal a moet verheffen om b te krijgen, werd beantwoord met 

bijgaande formule. Napier maakte een begin met de ontwikkeling van een methode om deze 

meestal irrationale getallen rationaal te benaderen. Het was de Brit Henry Briggs die hiervoor op 

een decimaal systeem overstapte. Hij startte met het maken van een tafel van logaritmen tot 

veertien decimalen met grondtal 10, de Briggse logaritmen. Met een eenvoudige formule zijn 

andere logaritmen hierop te herleiden. Het was echter een nog verre van 

volledige tabel, waarmee de beginnende boekenhandelaar Vlacq al vertalend 

kennis maakte. Bevlogen ging hij aan de slag om het werk van Briggs af te 

maken. In 1628 kwam hij uit met zijn Arithmetica Logarithmica, een 

baanbrekend werk. Na de publicatie van een boek met astronomische tabellen volgde in 1633 een 

nieuw groot werk: Trigometria Artificalis, met tafels voor de hoekverhoudingen sinus, tangens en 

secans en bijbehorende logaritmen. Deze werken werden uitgegeven bij de Goudse drukkerij van 

Pieter Rammezeyn . 

 

Op 20 december 1633 trouwde Adriaen met Claasge Tonis. Omstreeks 

die tijd ontving hij een uitnodiging van de Engelse geleerden Briggs 

en Gellibrand om naar Londen te komen. Dit sprak hem aan, want 

dan kon hij zelf zijn zaken waarnemen. Eenmaal in Londen breidde 

hij al snel de handel in eigen werk uit met de import van andere 

boeken van het vasteland, wat hem in conflict bracht met de Britse 

gilden. Tien jaar bleef hij in Londen tot daar de burgeroorlog 

uitbrak, die in 1649 Oliver Cromwell aan de macht bracht. Adriaen 

vertrok naar Parijs, waar hij zijn nering voortzette. Maar na een 

botsing met Franse uitgevers en boekverkopers moest hij ook die stad 

verlaten. 

Na een korte periode in Delft (1650) vestigde hij zich aan de 

Amsterdamse Veerkade te Den Haag. Daar had hij vanaf 1652 een 

eigen drukkerij en uitgeverij: Ex typographia Vlac. Hij beperkte zich 

niet tot zijn eigen vakgebied, wiskunde en astronomie, maar gaf ook 

veel boeken uit in andere disciplines, van theologie en geneeskunde 

tot toneel en kookkunst. Ook verspreidde hij politieke vlugschriften, 

waarvoor beide partijen bij hem konden aankloppen. 



12 
Nieuwsbrief nr. 101  Historische Vereniging Die Goude (februari 2019) 

Adriaen Vlacq overleed begin 1667. Het kostte veel tijd en inspanning om zijn omvangrijke 

nalatenschap te regelen. In april 1668 werd zijn collectie ‘bestaende uit rare [= zeldzame] boeken 

in alle Faculteiten ende Talen’ geveild; daarna de inventaris van de drukkerij. 

 

Het belang van Adriaen Vlacq voor de wetenschap is nauwelijks te overschatten. Op sublieme wijze 

bewerkte hij Briggs logaritmen en Stevins decimale breuken tot zeer complete tafels. Al direct na 

de eerste uitgave reageerden wiskundigen en astronomen enthousiast, bijvoorbeeld Kepler, die lang 

getobd had met zeer gecompliceerde berekeningen. Met formules konden respectievelijk 

vermenigvuldigingen tot optellingen en machtsverheffingen tot vermenigvuldigingen worden 

teruggebracht. Tot honderdvijftig jaar na zijn dood werden ze onveranderd in vele talen 

uitgegeven. Tot de uitvinding van de rekenmachine werden bewerkingen en aanpassingen 

wereldwijd gebruikt. De Gouwenaar Adriaen Vlacq heeft de wetenschap hulpmiddelen gegeven, 

waarmee de toenmalige rekenkracht sterk werd vergroot. 

 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie op internet (Delpher, Wikipedia e.d.) en van de 

boeken Adriaen Vlacq en Ezechiel de Decker: Dutch contributers etc. van Otto E. van Poelje en 

Geschiedenis van de wiskunde van Prof. dr. D.J. Struik. 

 

De geschiedenis van Peperstraat 84 (slot) 
Een bijdrage van Nol van ’t Riet  

 

In de twee vorige nummers van de Nieuwsbrief (99 en 100) heb ik verslag gedaan van mijn 

zoektocht naar de historie van ons huis aan de Peperstraat, waar wij inmiddels al weer twintig jaar 

wonen. In het eerste deel heb ik de aandacht vooral gericht op het gebruik door de afdeling Gouda 

van de Vereniging tot Heil des Volks, eind 19e eeuw opgericht door de evangelist Arie de Raadt. In 

de tweede aflevering stond het Apostolisch Genootschap centraal dat in de periode 1945-1972 

gevestigd was op Peperstraat 80-82-84. Ter afronding van het verslag volgen nog enkele 

opmerkingen over de periode voor deze aansluitende ‘religieuze’ bestemmingen.  

 

Het huisnummer 84 stamt van 1909. Toen zijn alle 

straatnamen en huisnummers in Gouda ‘op de 

schop gegaan’. Voor die tijd is het huisnummer 

K221, waarbij de K de wijk aangeeft waar de straat 

in ligt. Het pand Peperstraat 84 is een 

rijksmonument, met nummer 16912. Het staat 

geregistreerd als ‘woonhuis uit de 18e eeuw met 

een gewijzigde pui’. Als kenmerken worden op de 

website van Rijksmonumenten genoemd dat het 

een pand is ‘met een brede tuitgevel met 

hoekvoluten op geprofileerde zijdekplaten’. 

Kennelijk is dat het enige monumentale aan het 

gebouw.  

 

Die beschrijving doet geen recht aan de historie 

van het pand die veel verder teruggaat dan de 18e 

eeuw. In Gouda beschikken we in het Streekarchief 

over uniek materiaal om dat uit te zoeken. Het 

Repertorium C.J. Mathijs is al vaker genoemd: de 

handgeschreven inventarisatie van alle gegevens 

per pand in de binnenstad die dr. C.J. Mathijs na 

zijn pensionering maakte. Voor de periode vanaf 

1360 tot 1829 zijn zo’n dertig verschillende 

bewoners bekend. Soms wordt een beroep 

vermeld, zoals brouwer Willem Aertsz. (in 1408) en 

kistenmaker Dirck Cornelisz. (in 1552). Daarmee is 

niet gezegd dat in het pand een brouwerij of een 
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kistenmakerij gevestigd was. In 

1621 wordt voor het eerst een 

functie aan het pand zelf 

gekoppeld: huis en oliemolen. 

Wat dan onduidelijk blijft, is of 

die oliemolen in een aparte 

schuur stond (de voorloper van 

de kerkzaal) of niet. Blijkens de 

recent (her-)ontdekte 

plattegrond van Vos uit 1615 

stond er toen al een gebouw 

achter Peperstraat 84 (het 

vijfde pand, gerekend vanaf de 

Kuiperstraat). Een oliemolen 

was in die tijd vaak een 

rosmolen, die enige ruimte 

vroeg. Hij werd aangedreven 

door een rondlopend dier, een 

paard (ros), een ezel of een os. 

Interessant is dat Mathijs voor 

Peperstraat 84 ook de naam vermeldt die het in de volksmond heeft gehad: Den deenenmarksen Os. 

Deense ossen werden toen al eeuwenlang voor allerlei doeleinden in Nederland aangevoerd. In 1738 

wordt de functie van het pand bij een verkoop nog explicieter aangeduid. Het is dan een huis met 

grutterij en kaarsenmakerij. Omstreeks die tijd wordt het pand voor de verponding, dat is een 

grondbelasting, aangeslagen op een breedte van 18 voet en 2 duim. Dat is dus zo goed als de vijf en 

een halve meter die het huis (aan de voorkant) nog steeds breed is. Grutten zijn gemalen of 

gebroken graankorrels; in die tijd meestal boekweit, gerst of haver. Bij een grutterij hoort een 

grutmolen. Het woord grutterij blijft bijna twee eeuwen verbonden met het huis, want – zoals 

aangegeven in Nieuwsbrief 99 – in 1920 stopt Pieter Gerardus Overeijnder met zijn stoomgrutterij, 

gorterij en erwtensplitterij.  

 

Als de aparte schuur niet 

al uit de 17e eeuw 

stamt, dan is hij er in 

elk geval in de tweede 

helft van de 19e eeuw 

gekomen. Dan wordt er 

voor de malerij een 

stoommachine geplaatst 

en dat vraagt in verband 

met ontploffings- en 

brandgevaar om enige 

afstand tot woonhuizen. 

In het Adresboek Gouda 

1877 staat H. Overeijnder opeens niet meer te boek als grutter, zoals in 1860, maar als 

stoomgrutter. In dat jaar koopt Hendrikus Overeijnder tweedehands een stoommachine (een 

locomobile van 4 pk) van Frans Hendrik Weurman aan de Koster Gijzensteeg. Weurman is met zijn 

grutterij gestopt na een eindeloze stroom van bezwaren van zijn buren tegen het gebruik van de 

machine, die daarvoor eigendom was van de Amsterdamse oliefabriek van Alberdingk & Zonen. 

Vanaf 1887 staat de grutterij op naam van Pieter Gerardus Overeijnder, die in 1889 de bestaande 

stoomketel in het bedrijf vervangt door een nieuwe van 5 pk ‘om de machine der stoomgrutterij te 

drijven’. De zaken gaan kennelijk goed, want in 1908 worden de bestaande stoomketel en –machine 

dan vervangen door een gasmotor van 7 pk ‘welke eveneens moet dienen voor het in beweging 

brengen van twee paar molensteentjes en een builinrichting’.  

 

Is het verhaal van Peperstraat 84 daarmee klaar? Nee natuurlijk niet. Er blijft nieuwe informatie 

boven komen. Ook is na het vertrek van de Apostolische Gemeenschap sprake van andere 

bestemmingen. Ik meen echter een aardig beeld van de geschiedenis te hebben gegeven.   
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Turfsingel 70: Machinefabriek Sas en naastgelegen huizen  
Een bijdrage van Mirjam Borghgraef 

 

In 2016 zijn Maud 

Roukens en Rolf van 

Gils begonnen aan de 

renovatie van drie 

panden aan de 

Turfsingel, die sinds 

het begin van de 20e 

eeuw samen het 

huisnummer 70 dragen. 

Het gaat om de 

voormalige 

machinefabriek van 

SAS, die bewoonbaar 

gemaakt werd, het 

herenhuis daarnaast, 

dat verticaal gesplitst 

werd en in de verkoop 

kon komen als twee 

losse appartementen en 

tot slot links (aan de kant van de Garenspinnerij) een klein wit huis. Met het oog op openstelling 

tijdens Open Monumentendag 2017 heb ik, kunsthistoricus van professie, voor het architectenpaar 

de geschiedenis van de panden uitgezocht en samengevat. 

 

De machinefabriek  

Machinefabriek SAS is opgericht in 1896 en 

heeft hier gedraaid tot ongeveer 1980. Bij 

de start was het pand voorzien van een 

voorgevel, waarop de letters ‘Antwerpen’ 

prijkten. Het was pakhuis voor 

sleepbootdienst fa. Pannevis. De naam A.J. 

Sas valt nog op een van de ruitjes te lezen; 

de initialen van de vader van de latere 

directeur. De robuuste gevel met de stenen 

zoals we die nu kennen, zal uit de jaren 

1965-1970 stammen; het resultaat van een 

grootscheepse verbouwing waarbij ook een 

betonvloer gestort werd. In die periode 

werd het pand van een staalconstructie 

voorzien. Die vloer is tot heden 

onverslijtbaar. De goede constructie is 

waarschijnlijk een gevolg van het feit dat de bebouwing van de Turfsingel op een dijk gesitueerd is.  

 

Het herenhuis 

Van het herenhuis staat vast dat het vanaf 1877 inderdaad ‘heren’ heeft gehuisvest, waarschijnlijk 

met hun gezin. Eerst is het K. Jonker, fabrikant in glas en aardewerk, vervolgens fabrikant J. 

Kortenoever en vanaf 1911 P. Pannevis, bekend als directeur van een sleepbootdienst. Er leven nog 

mensen die het echtpaar en hun twee dochters gekend hebben. Ze golden als een voornaam 

echtpaar dat niet alleen een dienstbode maar ook een kok in dienst had. In de Tweede 

Wereldoorlog hebben ook Georg Jakob Lövy en Margaretha Johanna Lövy-Rosenthal in het pand 

gewoond. In de zomer van 1943 zijn zij opgepakt en in december van dat jaar in Auschwitz 

vermoord. Er zijn nog geen Stolpersteine voor hen geplaatst. De heer Pannevis was toen al, op 8 

augustus 1943, overleden. Nog diezelfde maand, op 31 augustus staat in de Goudsche Courant een 

advertentie waarin wordt aangeboden op de Turfsingel 70 ’een bad met geyser en handdouche voor 

de prijs van 275 gulden en een Jaarsma vulkachel. Alles in zeer goeden staat’.  
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Toen het herenhuis in 1963 werd 

verlaten door de toenmalige 

bewoner, een aannemer uit 

Reeuwijk, heeft directeur J. Sas 

van de machinefabriek het huis 

erbij genomen. Op deze manier 

kwam er ruimte voor de 

administratie, die aan de 

Wachtelstraat erg krap was 

gehuisvest. De indeling van het 

pand werd aldus. De ruimte op de 

begane grond omvatte van links 

naar rechts het kantoor, de 

tekenkamer en de directiekamer. 

Er was een directe doorgang 

gecreëerd van het herenhuis naar 

de fabriek, zodat de directeur niet 

om hoefde te lopen. De hal was 

voorzien van een marmeren vloer. 

Aan de rechterkant van de hal 

kwam het tegeltableau te hangen 

dat in 1946  bij het vijftigjarig 

jubileum van machinefabriek Sas 

door de werknemers geschonken 

was. Dit tableau, waarop de vader 

te zien is van de toenmalige 

directeur, is vervaardigd in 

keramiekfabriek  

Goedewaagen aan het Jaagpad. Rechts was een eikenhouten trap met een spijlenhek die leidde 

naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping bevond zich links de eetkamer, rechts de 

zitkamer en aan de kant van de binnenplaats was de keuken. De keuken was voorzien van 

zeshoekige tegels met bloempatroon.  

In 1965 kwam het gezin van Herman Aarsman op de eerste etage te wonen. Hij was enkele jaren 

daarvoor als tekenaar-constructeur bij machinefabriek Sas in dienst gekomen. Negentien jaar heeft 

hij er gewoond.  De kinderen Aarsman hadden op zolder hun slaapkamers, één daarvan was voorzien 

van een dakkapel. De heer Aarsman had in het kader van zijn vrijetijdsbesteding een doka op 

zolder. Maar op de zolder was zo veel ruimte, dat de kinderen er met vriendjes speelden en er 

rondreden met een skelter.  

 

Het witte woonhuis 

Van het witte woonhuis is bekend dat er in 1873 een wagenmaker woonde met een bekende Goudse 

naam: J. van Ham. Vanaf 1915 woont hier ‘smid’ A.J. Sas, terwijl het later op naam komt van zijn 

zoon C.A. Sas, in het Adresboek Gouda aangeduid als ‘machinebouw’. Nog niet zo lang geleden is de 

laatste bewoonster van het witte pandje, mevrouw Kalmeyer, op honderdjarige leeftijd overleden. 

Zij had heel veel kunnen vertellen.  

 

Na het vertrek  van de fabriek en de laatste bewoners van het 

herenhuis is er flink huisgehouden in de panden. Naar verluidt 

werden er illegale praktijken bedreven. Ook kwam disco The Place 

erin, waarvan wordt beweerd dat die slechts één zaterdagavond in 

bedrijf is geweest. Een brand maakte een einde aan de 

bruikbaarheid. Er resteerde een naar benzine stinkende puinhoop. 

Daarna is er lange tijd jarenlang niets  gebeurd op deze locatie, tot 

Maud en Rolf van ‘Roukens+van Gils’ de panden aankochten, 

herstelden en weer bewoonbaar maakten. Een opsteker voor de 

omgeving en voor de stad Gouda!  

(Met dank aan Willem Houbraken, Herman Aarsman en Willem den 

Boer)   
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Gouda 1898-1928: kunsthistorische ontwikkelingen (1) 
Rubriek van Hans Vogels, oud-conservator Museum Gouda 

 

Op artistiek gebied, kunst en kunstnijverheid, is Gouda vanaf grofweg 1900 tot enkele jaren na de 

Eerste Wereldoorlog verrassend dynamisch. De stad laat ontwikkelingen, personen zien die ons 

intrigeren in hun creativiteit en daadkracht; initiatieven, impulsen, kunstenaars die veelal van 

buiten de stad afkomstig waren en die zich eind 19e eeuw in Gouda vestigden. Zo wordt in 1898 

vanuit Purmerend de plateelbakkerij van Egbert Estiè opgericht onder de naam Zuid-Holland, een 

gebeurtenis waarmee het sieraardewerk in Gouda haar intrede deed dat in de loop der jaren 

wereldberoemd zou gaan worden als ‘Gouds plateel’. Gegoten aardewerk dat gedecoreerd wordt 

door vooraanstaande plateelschilders als Henri Breetvelt, Leen Muller en ook keramist Chris Lanooij, 

kunstenaars die enkele jaren later van groot belang zouden worden voor het aanzien van de 

aardewerkindustrie. Koninklijke Goedewaagen maakte decennialang, naast kleipijpen, ook 

zogenaamd grof gebruiksaardewerk. In die laatste categorie stelde het bedrijf in 1898 aankomend 

keramist Willem Brouwer enige tijd in staat te experimenteren met nieuwe vormen handgedraaid 

aardewerk en dito decoratie. Brouwer vertrok in 1901 naar Leiderdorp om daar zijn eigen bedrijf op 

te richten, maar dat neemt niet weg dat zijn ‘roots’ als pottenbakker lagen in het Gouda van rond 

1900. 

 

Elisabeth Stoffers 

(1881-1971) werd 

geboren in Haarlem, 

studeerde in 

Amsterdam aan de 

Rijksacademie (1899-

1903) en kwam 

regelmatig op 

familiebezoek naar 

Gouda, waar zij ook 

haar eerste 

schilderijen maakte 

van vooral de Goudse 

binnenstad. In 1905 

huwde zij met 

Lodewijk van 

Vreumingen, 

sigarenmaker en 

eigenaar van de 

tabakswinkel aan de 

Markt. In de periode 

na dit huwelijk kwam 

er van het schilderen 

niet zo veel meer 

terecht, maar toen de familie Stoffers rond 1908 verhuisde naar de Wachtelstraat en daar toen 

naast het huis/atelier van Chris Lanooij (nr. 47) woonde, gaf dat over en weer aanleiding tot het 

maken van een serie bijzondere pasteltekeningen, vrij abstract van karakter en uiterlijk. Dat was 

opvallend rond die tijd, want abstract, dat wil zeggen tekenen zonder voorstelling, werkte nog 

vrijwel niemand. Het was de periode van de Eerste Wereldoorlog, reden waarom Lanooij steeds 

minder de beschikking had over materialen en brandstof. Hij maakte de tekeningen vooral om later 

zijn keramiek te kunnen decoreren maar Elisabeth maakte de pastels vooral als zelfstandig 

kunstenaar. Het vertrek van Lanooij in 1920 naar Epe, Veluwe, maakt een eind aan deze vruchtbare 

samenwerking. Het betekent tegelijkertijd het einde van de loopbaan van Elisabeth Stoffers als 

kunstenaar; nadien maakte zij niets meer. 

 

In 1903 werd remonstrants predikant Hendricus van Assendelft (1875-1928) aangesteld in Gouda. 

Daarnaast werd hij voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Vrijmetselarij, uiteindelijk werd 

hij ook eindredacteur van Maçonniek Nederland (periode 1911/14). Maar bovenal verzamelde hij 

Elisabeth Stoffers: Het Bossche hofje (Museum Gouda, bruikleen Loet van Vreumingen) 
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eigentijdse kunstwerken, Mondriaan, Severini, Jan van Straaten, en voerde hij ook de nodige 

correspondentie met onder anderen Mondriaan en Kandinsky. Van Assendeft kende bovendien 

vooraanstaand plateelschilder Henri Breetvelt en ondersteunde als mecenas de eerdergenoemde 

Chris Lanooij bij diens grote overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum, Amsterdam, in 

1914. Bovendien waren Van Assendelft, Lanooij en ook Van Vreumingen lid van de Remonstrantse 

kerkgemeente. Van Assendelft overleed in 1928 en uiteindelijk is zijn gehele verzameling verkocht. 

Stelt u zich eens voor, een collectie van schilderijen in een particuliere verzameling in Gouda, 

werken die zich nu in enkele grote musea in Amsterdam, Eindhoven en zelfs New York bevinden! 

 

Dit is een notendop wat er op het gebied van kunst en kunstnijverheid tussen zeg maar 1898 en 

1928 in Gouda gebeurde. Lang niet alle aspecten daarvan zijn duidelijk of bekend. Het loont de 

moeite daar werk van te gaan maken. Ik wil u daar in de komende maanden verslag van gaan doen. 

 

Ook Tidinge verschijnt deze maand 
 

Voor het eind van de maand ontvangt u per post de nieuwe 

Tidinge van Die Goude. Dit mag u verwachten: 

 

Henkjan Sprokholt licht toe wat er zo bijzonder is aan de 

kaart van Gouda die hij recent ontdekte.  

Koen Goudriaan vervolgt zijn onderzoek naar de werkelijke 

relatie tussen Gouda en Erasmus.  

Floribert Baudet schrijft over de Goudse zeekadetkorps dat 

zeventig jaar oud is.  

Arnout Menkveld doet verslag van zijn onderzoek naar de 

geschiedenis van zijn huis aan de Tuinstraat.  

Gert Jan Jansen zocht voor zijn Gouwe Verhaal iemand uit de 

kring van de ‘rode familie’ in Gouda:  

de negentigjarige Stien Kwinkelenberg-Tak. 

 

‘Verborgen verleden’ in Gouda (28 februari op TV) 
 

Op donderdagavond 28 februari a.s. komt het Streekarchief Midden-

Holland in beeld bij een aflevering van het tv-programma Verborgen 

Verleden. Die avond is het de illusionist Victor Mids, bekend van de tv-

show Mindf*ck, die op zoek gaat naar de magie van zijn 

familiegeschiedenis. Zijn er voorouders, die net als hij een radicale 

wending aan hun leven hebben gegeven? Toen Victor was afgestudeerd 

als arts nam hij immers het drastische besluit de medische wereld de 

rug toe te keren en van 

illusionisme zijn beroep 

te maken. Victor Mids 

(voor de burgerlijke stand 

Middelkoop) wordt op het 

Streekarchief ontvangen 

door medewerker 

Maarten de Gids.  

 

Wanneer en waar: 

Donderdag 28 februari 

vanaf 20.25 uur op de 

zender NPO2.   
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Boek over Stedelijke Harmonie Caecilia 
 

Er is een boek in de maak over het harmonieorkest ‘Stedelijke 

Harmonie Caecilia’, de vroegere R.K. harmonie ‘St. Caecilia’. 

Het korps is opgericht in april 1908 en begint binnenkort aan 

zijn honderdtwaalfde levensjaar. Het boek laat zien hoe het de 

muziekvereniging door de jaren heen vergaat, met de nodige 

ups en downs. Hoe is het begonnen? Wat betekent de harmonie 

voor Gouda? Wat betekent Gouda voor de harmonie? Jarenlang 

is er materiaal verzameld: verhalen, feiten, leuke anekdotes, 

verslagen en – uiteraard veel foto’s. Sommige daarvan zult u 

vast niet kennen.  
Het boek zal circa honderd pagina’s tellen en gaat tussen de 

€15,- en de €20,- kosten. 

 

 

Heeft u interesse in het boek, dan kunt u zich inschrijven door een e-mail te sturen aan 

marco@caeciliagouda.nl. Ook voor vragen kunt u daar terecht. 

 

Oproep! 

Er zijn vier groepsfoto’s die de redactie graag in het boek op wil nemen, maar waarvan Caecilia 

alleen afdrukken heeft die uit een krant komen. Heel graag willen de makers van het boek een een 

originele foto-afdruk gebruiken. Heeft u één van deze foto’s in uw bezit, wilt u dan een bericht 

sturen naar marco@caeciliagouda.nl. Wie kan ons helpen? Bedankt! 

 

1908, kort na de oprichting                                  1923, alleen namen, geen gezichten 

 
 
1958, 50 jaar in Concordia aan de Westhaven         1983, 75 jaar in het Houtmansplantsoen 

Veel mensen hebben zichzelf herkend op deze foto 
op een krantenknipsel, maar niemand heeft de 
foto zelf. U misschien? 

  

mailto:marco@caeciliagouda.nl
mailto:marco@caeciliagouda.nl
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Pliesie Koot: de eerste BOA van Gouda? 
 

De naam ‘Pliesie Koot’ roept 

herinneringen op bij geboren 

Gouwenaars die tussen de 60 en de 

75 jaar oud zijn. Zijn optreden heeft 

indruk gemaakt op de Goudse 

stadsjeugd van vroeger. ‘Pliesie 

Koot, brak zijn poot, over een stukje 

olienoot’ is een bekend Gouds 

rijmpje, soms aangevuld met de 

woorden ‘bij de Karnemelksloot’. In 

één versie eindigt het zelfs met 

‘toen was ie dood’. Reacties op 

‘Pliesie Koot’ bouwen het beeld op 

van iemand die het als levenstaak 

ziet om jongens te betrappen bij het 

voetballen op een grasveldje of op 

straat en dan de bal af te pakken. 

‘Dat klopt niet helemaal’, zegt 

Janny de Keijzer-Prinsenberg, want 

meisjes speelden ook op straat. Ze 

klommen in bomen en liepen in het 

park over het gras. Ook die werden 

‘betrapt’ door Pliesie Koot. Dat het 

officieel geen politieman was, weten 

weinigen. De jonge dokter Bik 

(*1935) wel, want die sprak in zijn 

‘Gouwe Verhaal’ consequent van ‘hulpagent Koot’. Koot was meer een BOA, een ambtenaar met 

beperkte opsporings- en aanhoudingsbevoegdheid, dan een politieman. Hij boezemde in zijn 

uniform angst in, maar weer niet genoeg om dat pesterige rijmpje binnensmonds te houden. 

Sommigen van die Gouwenaars vinden dat achteraf wel weer zielig. De man meende het vast goed. 

Het gemeentelijke beleid was dat je wel op straat mocht spelen, maar alleen als het veilig was. 

Janny de Keijzer: ‘En als er dan anderhalve auto stond in zo’n straat, was het natuurlijk niet veilig’. 

 

Dat in deze Nieuwsbrief iets meer verteld 

kan worden over ‘Pliesie Koot’ is op de 

eerste plaats te danken aan ‘export-

Gouwenaar’ Jan Lafeber. Deze vraagbaak, 

als het gaat om Goudse familieverbanden, 

heeft ruim tien jaar geleden (mail-) 

contact gekregen met een Tom Goossens 

in Canada. Dat bleek een kleinzoon te zijn 

van Johannes Willem Koot en diens 

tweede vrouw Sarina de Goeij. Tom heeft 

foto’s uit het familiealbum van zijn 

moeder gescand en toegestuurd. Iedereen 

herkent hierop ‘Pliesie Koot’. Jan en Tom 

hebben recent weer informatie 

uitgewisseld. Tom Goossens weet dat zijn 

opa in de herinnering van Gouwenaars 

vooral voortleeft als de man die bij voetballen op straat of in het park de bal probeerde te 

bemachtigen, die dan op het politiebureau moest worden afgehaald, met daarbij de nodige 

vermaningen. 

 

Johannes Willem Koot wordt op 29 augustus 1897 in Haastrecht geboren, zijn vrouw Sarina op 8 

september 1904 in Boskoop. Aanvankelijk is hij – net als zijn vader – werkzaam in de 
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tabaksnijverheid in Gouda. Op zijn persoonskaart staat sigarensorteerder als eerste beroep vermeld. 

In 1940 komt hij als hulpagent in dienst van de gemeente bij de luchtbescherming. Bijna de hele 

oorlogstijd verricht hij waakdiensten. Na de bevrijding krijgt hij andere taken; terugkeer in de 

sigarennijverheid zit er niet in. Hij gaat de parken in Gouda rondrijden om te letten op (letterlijk) 

baldadigheid van de jeugd. Ook moet hij controleren of eigenaren van honden daarvoor wel 

belasting betalen.  

Het gezin woont aan de Boelekade 251, vlakbij de Karnemelksloot, en later aan het andere einde 

van de Boelekade op nr.1. Uit het huwelijk is in 1927 een dochter geboren: Hendrika Sarina (Henny) 

Koot. Dit is de moeder van de eerder genoemde Tom Goossens, want Henny en haar man, de 

Rotterdammer Hendrikus Goossens, emigreren naar Canada.  

 

In de Goudsche Courant hebben we één artikel kunnen vinden over 

Pliesie Koot: op 23 augustus 1962 in de rubriek ‘Snippers’. Op die dag 

had je hem voor het laatst in uniform door de stad kunnen zien 

fietsen, want per 1 september gaat hij met pensioen. Gevraagd naar 

een reactie op het feit dat de Goudse jeugd voor hem op de loop 

gaat, lacht hij wat: ‘ik ben meer een stok achter de deur.’ Omdat 

zijn naam zo’n ontzag inboezemde, werd hij ook wel eens binnen 

gevraagd om kinderen tot goed eten aan te zetten.  

Na de pensionering verhuist het echtpaar Koot in 1966 naar de Graaf 

van Bloisstraat 6 en in 1970 naar de Karnemelksloot 33d, naar de 

Panoramaflat. In juli 1973 komen dochter Henny en de kleinkinderen 

Sharon en Tom vanuit Canada nog een keer op bezoek bij Opa en 

Oma. Op 4 januari 1977 overlijdt ‘Pliesie Koot’; een gebeurtenis die 

de krant niet haalt. Ruim een jaar later vertrekt de weduwe naar 

Canada om in de buurt van haar dochter en kleinkinderen te kunnen 

wonen. Dochter Henny overlijdt echter ook en moeder Sarina is niet 

genoeg geworteld om in Canada te blijven. In 1984 keert ze terug 

naar Nederland, naar Rotterdam. Vanaf augustus 1987 verblijft  Sarina Koot-de Goeij in een 

reformatorisch woonzorgcentrum in Capelle aan den IJssel, waar zij op 6 maart 1989 overlijdt. (GJJ) 

 
Fotoverantwoording en colofon 
Nico J. Boerboom: blz. 1, 3, 6(b) en 9(o) Australiapostcollectables.com.au: blz. 10 

Collectie-Hans van den Broek: blz. 2 Boek Otto E. van Poelje: blz. 11 

Gert Jan Jansen: blz. 4(b), 5(o), 7, 12, 15(o) Collectie-Rijksmuseum: blz. 13(b) 

Collectie-Daems: blz. 4(o) Willem Houbraken: blz. 14 en 15(b) 

Collectie-SAMH: blz. 5 (b),8(o), 9(b) en 11(o)  Tom Haartsen/ Museum Gouda: blz. 16 

Marcel van Dasselaar: blz. 6(o) https://pers.ntr.nl: blz. 17  

www.sfeg.nl: blz. 8(b) Collectie-Caecilia: blz. 18 

 Collectie-Tom Goossens: blz. 19 en 20 
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