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Algemene Ledenvergadering 10 april 2019, inclusief uitreiking 
Geschiedenisprijs en fotopresentatie 
 

Het bestuur van de Historische Vereniging die Goude 

nodigt de leden uit voor de Algemene 

Ledenvergadering die op woensdagavond 10 april a.s. 

wordt gehouden in sociëteit Concordia, Westhaven 

27.  

 

De avond begint om 20.00 uur met de uitreiking van 

de Geschiedenisprijs voor middelbare scholieren en 

met een presentatie van oude foto’s van Gouda door 

Nico Boerboom. (Zie volgende bladzijde). Na een 

korte pauze volgt de eigenlijke ledenvergadering. Dat 

zal naar verwachting rond 21:30 uur zijn.  

 

 

De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt 

uit: 

 

1. Opening door de voorzitter; 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 

11 april 2018; 

3. Ingekomen stukken en mededelingen; 

4. Activiteitenverslag over 2018; 

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2018;  

6. Verslag van de kascommissie en decharge van 

het bestuur. De commissie bestaat uit Ton 

Wools, Pieter van Dijkum en William Bik; 

7. Begroting voor het boekjaar 2019; 

8. Benoeming kascommissie 2020. Ton Wools 

treedt af en een nieuw lid moet worden 

benoemd; 

9. Benoeming bestuursleden en afscheid 

vertrekkende bestuursleden. Patricia Gho heeft 

in verband met haar gezondheid besloten haar 

lidmaatschap van het bestuur te beëindigen en 

treedt af. Het bestuur stelt voor drie nieuwe 

leden te benoemen: Marilou Remmelts, Eric 

Boers en Arie Dullaart. Dit gebeurt o.a. ter 

vervanging van Patricia Gho en van Sjouk Engels 

die aftrad in 2018; 

10. Rondvraag; 

11. Sluiting. 

 

 

 
In deze Nieuwsbrief treft u het activiteitenverslag 

2018 (punt 4) aan, een samenvatting van de financiële 

stukken (punt 5) en een profiel van de kandidaat 

bestuursleden (punt 9). De officiële en integrale tekst 

van alle voorstellen treft u aan op de website 

www.diegoude.nl. U kunt de stukken ook opvragen bij 

de secretaris. Tijdens de vergadering zijn voldoende 

papieren exemplaren beschikbaar voor de 

aanwezigen.  

http://www.diegoude.nl/


3 
Nieuwsbrief nr. 102  Historische Vereniging Die Goude (maart 2019) 

Fotopresentatie Oud Gouda door Nico Boerboom 
 

Op woensdagavond 10 april a.s. presenteert Nico Boerboom een reeks foto’s van Gouda in vroeger 

dagen. Hij begint met een serie ‘van toen en van nu’, waarbij hij een oude foto van een bepaalde 

plek in de stad koppelt aan een foto die hij recent maakte. Daarna volgen foto’s uit de onlangs 

verworven collectie-Daems (van de fotozaak in de Zeugstraat). Het gaat om: 

 Beelden van de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog (o.a. schade na het bombardement 

op het station in 1944); 

 Foto’s die tijdens de bevrijding in mei 1945 zijn genomen, bijvoorbeeld van parades van 

Binnenlandse Strijdkrachten en van Britse en Canadese legervoertuigen; 

 Opnames van de feestelijke activiteiten daarna. Van een aantal foto’s is niet bekend wat/wie 

erop staat.  

Nico vraagt de aanwezigen om hulp bij de beschrijving van de beelden. 

 

Hier ziet u een voorbeeld van een 

foto uit de collectie-Daems. Deze 

was eerder opgenomen in de 

collectie van het Verzetsmuseum 

Zuid-Holland. De foto toont zoon 

Piet Daems met op de achtergrond 

het gedeeltelijk verwoeste 

stationsgebouw in Gouda. Het 

bijschrift in het Verzetsmuseum bij 

beeldnummer 131532 luidde: 

‘Bombardement op Gouda. 

Opruimwerkzaamheden bij het 

station. Man met geweer zonder 

lade; Mogelijk in gebruik om 

ontplofte munitie onschadelijk te 

maken. Datum: 06/11/1944.’  

Was het bijschrift helemaal correct? 

 

De presentatie vindt plaats op woensdagavond 10 april a.s. vanaf 20:00 uur, in aansluiting op de 

uitreiking van de Geschiedenisprijs 2019. Waar: sociëteit Concordia, Westhaven 27 te Gouda. 

Toegang gratis. In aansluiting op de fotopresentatie vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. 

 

Activiteitenverslag Die Goude over 2018  
 

Dit verslag geeft een kort overzicht van de 

activiteiten van Die Goude in 2018. In de 

nieuwsbrieven is meer informatie te vinden 

over de afzonderlijke activiteiten. Het jaar 

begon met 885 en eindigde met 886 leden. Er 

traden 51 nieuwe leden toe en er overleden 5 

leden. 

 

Bestuur 

Het bestuur vergaderde negen keer. Na de 

invoering van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming werd een privacybeleid 

ontwikkeld en bekendgemaakt. Bianca van den 

Berg, Jan Willem Eelkman Rooda en Gert Jan 

Jansen werden benoemd voor een tweede 

termijn. Sjouk Engels trad af. De 

portefeuilleverdeling was als volgt: Gerard van 

Ham voorzitter; Bart Pors secretaris (foto 

links), boekenverkoop, contact stadhuisgroep; 
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Hans Hoogenraad penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, communicatie, contact 

Historisch Platform en Streekarchief; Bianca van den Berg werkgroep Gebouwd Erfgoed; Jan Willem 

Eelkman Rooda Watergilde, contact Sluiswachtersgilde; Jan de Haan werkgroep Ruimte, contact 

werkgroep Excursies; Marian Heeringa werkgroep Lezingen; Paul van Horssen Tidinge, 

geschiedenisprijs, contact redactie Oud-Gouda. 

 

Vrijwilligers 

Die Goude prijst zich gelukkig dat ongeveer tien procent van onze leden zich actief inzet voor de 

vereniging. Ieder jaar weer melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen 

en pakken vrijwilligers nieuwe activiteiten aan. Voor de vrijwilligersborrel aan het begin van het 

jaar konden wij dan ook meer dan 80 actieve leden uitnodigen. 

 

Communicatie 

De communicatie kreeg weer veel aandacht. De breed gewaardeerde Nieuwsbrief verscheen zeven 

keer. Vanaf de zomer werd de verspreiding op papier vervangen door digitale verspreiding. De 

website werd ruim 10.000 keer bezocht, waarbij bijna 30.000 pagina’s werden geraadpleegd. Op 

Facebook werd vrijwel dagelijks nieuwe informatie geplaatst. Het aantal verschillende bezoekers 

verdubbelde van ca. 500 naar meer dan 1000.  

 

Tidinge 

De redactie bracht vier nummers uit van het blad Tidinge. Een spraakmakend artikel over Anna van 

Hensbeek leidde tot herziening van de tekst over deze historische persoon in de Goudse Canon. De 

verspreiding van Tidinge werd vanaf het najaar uitbesteed aan de drukker. De redactie verfijnde de 

richtlijn voor auteurs en werkte aan een redactiestatuut. 
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Lezingen 

De lezingencommissie organiseerde acht lezingen. In samenwerking met Concordia werden de zo 

sterk gewenste nieuwe beamer en scherm geïnstalleerd. Samen met Open Monumentendag Gouda 

werd in de Monumentenweek een lezing gehouden. De lezing over plateelbakkerij Zenith die bij de 

presentatie van een boek ten behoeve van de familie Van der Want werd georganiseerd, trok wel 

125 belangstellenden. Met de Stichting Goudse St-Jan werd een symposium over o.a. Anna Barbara 

van Meerten-Schilperoort gehouden.  

 

Excursies 

De excursiecommissie organiseerde twee excursies. De eerste ging op 29 mei naar Lier in België. Op 

2 november bezocht een gezelschap Utrecht waar in het kader van de Maand van de Geschiedenis 

het thema ‘In Opstand’ centraal stond.  

 

Stadhuis 

De stadhuismedewerkers van Die Goude ontvingen op 27 zaterdagen gemiddeld 61 bezoekers in het 

stadhuis. Op de overige zaterdagen waren er andere activiteiten in het stadhuis. 

 

Publicaties 

Gestart werd met de voorbereiding van een stadsgeschiedenis voor het grote publiek ter 

gelegenheid van 750 jaar stadsrechten in 2022. Een externe eindredacteur werd daartoe ingehuurd. 

Maandelijks werd de rubriek ‘Oud Gouda’ verzorgd voor de papieren versie van het gratis blad 

deGouda.nl. De opslagruimte voor boeken in de Herpstraat moest worden ontruimd voor de 

Casimirschool. Verhuisd kon worden naar een zolderkamer in de voormalige Rijks-HBS aan de 

Krugerlaan.  

 

Geschiedenisprijs 

In het voorprogramma van de ledenvergadering werd de geschiedenisprijs uitgereikt aan drie vwo- 

en havo-leerlingen van de Driestar en de GSG Leo Vroman. 
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Watergilde 

Het Watergilde concentreerde zich op duurzaam stedelijk waterbeheer en de bodemdaling in de 

binnenstad. Er werd meegewerkt aan het landelijke onderzoeksproject over grondwaterbeheer dat 

momenteel in Gouda wordt uitgevoerd. De resultaten van de onderzoeksopdracht aan hbo-

studenten van Hogeschool Inholland naar inrichtingsmogelijkheden van de polder Langeweide-

Ruigeweide werden gepresenteerd. Aan een afstudeerproject van de TU-Delft over de waterberging 

in de binnenstad van Gouda werd een bijdrage geleverd. 

 

Sluiswachtersgilde 

Het Sluiswachtersgilde trok in het zomerseizoen veel publiek met demonstraties van de Donkere 

Sluis. Er werd een flyer met zes talen gemaakt. Op twee zaterdagen werd onbeperkt varen mogelijk 

gemaakt tussen de stad en Reeuwijk. Deze proef werd met veel waardering ontvangen.  

 

Ruimtelijke advisering 

De werkgroep Ruimte werkte aan 

advisering over de omgevingsvisie die 

de gemeente moet gaan opstellen bij 

de invoering van de Omgevingswet. 

Hiertoe werd een openbare 

voorlichtings- en discussieavond 

gehouden. 

 

Monumenten 

De werkgroep gebouwd erfgoed heeft 

zich met het oog op het 

cultuurhistorische belang van de 

herbestemming van het weeshuis 

vooral geconcentreerd op de plannen 

van de projectontwikkelaar en de 

gemeente. Dit proces verliep 

voorspoedig. 
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Samenwerking met andere organisaties 

De samenwerking met andere organisaties werd sterk uitgebreid. Naast de doorlopende vormen van 

samenwerking (deelname aan het Historisch Platform,  samen organiseren van lezingen met Open 

Monumentendag Gouda en Goudse Sint-Jan, samen optrekken met het Platform Binnenstad bij 

ruimtelijke advisering, meewerken aan Goudologie-cursussen, deelnemen aan de Wateralliantie en 

meedenken met de organisatoren van Gouda 750 jaar) werden diverse nieuwe activiteiten 

ontwikkeld. Ten behoeve van het streekarchief werd de diacollectie van de Lattenkoning 

gedigitaliseerd en werd de fotocollectie-Daems in ontvangst genomen en geïnventariseerd. Met het 

Streekarchief en Golda werd voor het eerst de cursus ‘Wonen in een historisch pand’ gehouden. 

Voor het cultuurhistorisch programma van de provincie over de Oude Hollandse Waterlinie werd 

deelgenomen aan de activiteiten van de gelijknamige stichting. Voor het Kadaster werden 50 

ontbrekende namen van wateren, gebieden en gebouwen uitgezocht. De herdenking van de 400e 

verjaardag in 2019 van de ‘ontdekking’ van West-Australië door Frederik de Houtman werd samen 

met Howard Gray, het streekarchief en Open Monumentendag Gouda voorbereid. Er werd een 

werkgroep ingesteld voor de voorbereiding van de herdenking in 2022 van 500 jaar Coornhert. Met 

het doel Gouda beter onder de aandacht te brengen van de wetenschappelijke en culturele wereld 

werd op initiatief van Die Goude een taskforce opgericht met het museum, het streekarchief en de 

Goudse Sint-Jan.  

 
De financiële jaarstukken 
 

Op woensdag 10 april a.s. worden 

ook de financiële jaarstukken ter 

vaststelling voorgelegd aan de 

Algemene Ledenvergadering: de 

jaarrekening 2018, het advies 

daarover van de kascommissie en 

de begroting 2019. Het cijfermatig 

overzicht en de volledige 

toelichting staan op de website 

www.diegoude.nl. 

 

Jaarrekening 2018  

De jaarrekening laat een verlies 

zien van € 1.454, terwijl er een 

overschot van € 950 was geraamd. 

De belangrijkste verklaring ligt in 

de aanschaf (voor € 2300) van een 

nieuwe beamer voor onze lezingen 

in Concordia. De belangrijkste 

andere afwijkingen 

compenseerden elkaar. De druk- 

en verspreidingskosten van de 

Tidinge kwamen € 1.000 hoger uit, 

maar daartegenover stonden 

meevallende kosten (€ 500) aan 

bijdragen voor sprekers op onze 

lezingen en lagere kosten (€ 400) voor de verspreiding van de Nieuwsbrief, die na de zomer in 

beginsel als digitaal medium wordt uitgebracht. 

De boekenvoorraad aan de Herpstraat is verhuisd naar de zolder van de voormalige HBS, maar ook 

de opslag van voorraden bij drukkerij Hoogendijk is beëindigd. Dat betekende enerzijds eenmalige 

extra bestuurskosten (€ 400), maar anderzijds lagere kosten (€ 1.400) binnen de post (productie en 

opslag) boeken. De productie van de nieuwe stadsgeschiedenis is nog in een beginstadium.  

Door het licht gestegen aantal leden steeg de contributieopbrengst (€ 400). Omdat de 

Stadhuisdienst minder vaak terecht kon op zaterdag voor openstelling van het Stadhuis, daalden ook 

de opbrengsten uit kaartverkoop (€ 400). De verkoop van boeken stagneerde, mede omdat er niet 

tijdig groen licht kwam voor het houden van de jaarlijkse boekenmarkt.  

penningmeester Hans Hoogenraad 

http://www.diegoude.nl/
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Balans per 31 december 2018 

Voor de balans is vooral het negatieve effect van de beleggingen van belang. Daarmee is met 

instemming van de algemene ledenvergadering van april 2018 begonnen, omdat de 

rentevergoedingen op onze spaarrekeningen steeds lager werden. Een deel van het vermogen is 

ondergebracht bij Hof Hoorneman. Na het eerste kwartaal is met de maandelijkse overheveling 

gestopt, omdat de beurs geen goede resultaten te zien gaf. Inmiddels herstelt de aandelenmarkt 

zich enigszins, maar voor de balans per 1 januari 2019 is een afboeking van bijna € 6500 

onontkoombaar. 

 

Begroting 2019  

In de ontwerpbegroting 2019 wordt rekening gehouden met de structurele 

wijzigingen die zich in 2018 hebben voorgedaan. Er is weer een Waterconferentie 

gepland, waarvoor een nettobijdrage van de zijde van Die Goude van € 2.400 is 

opgenomen. In 2018 is het bestuur financiële verplichtingen aangegaan met een 

uitgever en een coördinator-redacteur voor het uitbrengen eind 2021 van een nieuw 

boek over de geschiedenis van Gouda. De aanloopkosten zijn geraamd onder de 

post ‘Boeken kosten’. De begroting sluit met een tekort van €760. Het eigen 

vermogen kan dat zonder probleem opvangen.  

 

 

Kandidaten voor het bestuur van Die Goude 
 

Het bestuur stelt kandidaat: Marilou Remmelts, Arie Dullaart en Eric Boers. Een benoeming geldt in 

beginsel voor vier jaar. Herbenoeming voor nog een periode is slechts één keer mogelijk. 

 
Marilou Remmelts is in 1960 in Breda geboren. Na een 
aantal jaren in het buitenland woont zij sinds 1999 in 
Gouda. Marilou heeft in Delft Bouwkunde gestudeerd en is 
vele jaren werkzaam geweest als  architect en 
interieurarchitect. Na een vervolgstudie Bouwhistorie, 
Restauratie en Monumentenzorg is haar interesse meer 
gericht op onderzoek en bescherming van erfgoed. Zij is 
een van de docenten (Bouwsporen; wat vertelt het 
gebouw?) van de cursus Wonen in een historisch pand, die 
zaterdag 9 maart jl. voor de tweede keer van start is 
gegaan in de Chocoladefabriek. Daarom is zij zeer 
geïnteresseerd om haar kennis van de historie van Gouda 
te vergroten. Naast deze meestal zittende of staande 
bezigheden, sport en beweegt zij graag. 

 

 

 

Arie Dullaart is in 1950 in het naburige Nieuwerkerk aan 

de IJssel geboren. Hij maakt al jong kennis met de stad 

Gouda, waar hij een aantal jaren naar school gaat. Het 

ouderlijk gezin verhuist naar Ede. Na dertig jaar 

omzwervingen keert hij in 1997 voor zijn eigen werk terug 

naar Gouda. Zoals zovelen van zijn generatie rolt hij in de 

ICT en heeft diverse functies in verschillende plaatsen. 

Terug in Gouda wordt hij meteen lid van Die Goude. In de 

loop der jaren heeft hij veel lezingen gevolgd en ook de 

cursus Goudologie. Na zijn pensionering heeft Arie zich 

aangesloten bij de Stadhuisdienst van Die Goude en wordt 

hij gastheer in Museum Gouda. Bij de maquette Gouda 

1562 heeft hij zijn vriendin leren kennen. Hij kijkt ernaar 

uit om zich ook via het bestuur voor de historie van Gouda 

in te zetten. 
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Eric Boers is een geboren en getogen Hagenaar. Na zijn studie in Delft 

tot constructeur verhuist hij voor zijn eerste baan van Den Haag naar 

Gouda. Daar woont hij al ruim veertig jaar met veel genoegen. Na 

zeven jaar bedrijfsleven wordt Eric rijksambtenaar bij het 

Rijksvastgoedbedrijf. Daar gaat het erom de soms snel wisselende 

behoefte van de politiek gestuurde (semi)rijksorganisaties te 

verenigen met het feit dat gebouwen langdurig meegaan en niet snel 

en goedkoop zijn aan te passen. In de afgelopen twintig jaar is hij 

vooral bezig geweest met door het ministerie van OCW gesubsidieerde 

en bekostigde cultuurinstellingen, zoals de rijksmusea en de regionale 

historische centra in de provinciehoofdsteden, meestal ondergebracht 

in rijksmonumenten. Hij verheugt zich erop nu - vlak na zijn 

pensionering - een bijdrage te kunnen leveren aan de historische 

vereniging. 

 

 

 

 

Jean-Philippe van der Zwaluw in redactie Nieuwsbrief 
 

Het is geen gewoonte bij de Nieuwsbrief 

om een nieuw nummer te voorzien van 

een redactionele intro. Deze keer 

hebben wij iets te melden. Jean-Philippe 

van der Zwaluw treedt toe tot de 

redactie! U kent hem van lezingen over 

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, 

over wie hij ook het boek De kroon van 

Gouda schreef. Vorig jaar las u van hem 

in de Tidinge artikelen over Anna van 

Hensbeek, waarin hij het vroeg-

progressieve imago van deze vroedvrouw 

bijstelde. In de vorige Nieuwsbrief 

schreef hij het verslag van de lezing van 

Kees Zandvliet over het netwerk der 

rijken in de 17e en 18e eeuw. Jean-

Philippe is graag bereid om meer van dat 

soort bijdragen te leveren.  

Jean-Philippe van der Zwaluw (*1963) 

komt uit een Goudse familie. Hij 

studeerde als staatkundig econoom af 

aan de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam, maar ging aan de slag als 

journalist en redacteur. Hij werkte 

twintig jaar bij het Productschap 

Margarine, Vetten en Oliën. Toen 

duidelijk werd dat het zou worden 

opgeheven, heeft hij de geschiedenis van 

MVO op schrift gezet. Zijn voorkeur voor 

historische onderwerpen en zijn belangstelling voor mensen in wisselwerking met de tijd leidden tot 

het doen van meer diepgaande archiefstudies. Hij heeft diverse boeken op zijn naam staan. Naast 

de biografie over Anna Barbara van Meerten-Schilperoort legde hij leven en werk vast van Frédéric 

Auguste Bartholdi, de schepper van het Vrijheidsbeeld. Eerder publiceerde hij werken over 

vluchtelingenkampen in Europa, over ‘de geschiedenis’ en een oorlogstrilogie over Rotterdam-

Heijplaat. Waar Jean-Philippe op dit moment mee bezig is, wil hij nog even niet kwijt. Wij heten 

hem van harte welkom. 

Gert Jan Jansen, hoofdredacteur  
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Gerrit Stam stopt als coördinator Stadhuisdienst 
 

De Stadhuisdienst is een werkgroep van Die Goude. De 

ruim twintig leden zorgen ervoor dat het oude 

Stadhuis op de Markt op zaterdag door toeristen en 

andere belangstellenden bezocht kan worden. De 

werkwijze van de Stadhuisgroep is beschreven in 

Nieuwsbrief 92 van februari 2018. Gerrit Stam is 

coördinator, maar per 1 april 2019 legt hij die taak 

neer. Bep van de Streek volgt hem op. Gerrit blijft 

‘gewoon’ lid van de Stadhuisdienst. De redactie stelt 

Gerrit een paar vragen. 

 

Wat is de rol van een coördinator? 

‘Je belangrijkste rol is het maken van een 

planningsschema: het indelen van de leden op de 

zaterdagen dat wij zorgen voor openstelling. Dat is 

niet elke zaterdag, want TEKA, de beheerder van – 

wat zij noemen – het Stadhuys, verhuurt het gebouw 

regelmatig voor feesten en conferenties. Ook valt een aantal zaterdagen af in verband met de 

kermis, Sinterklaas, Open Monumentendag of Zotte Zaterdag. Ik denk dat we elk jaar 26 tot 30 keer 

paraat staan. Op zo’n zaterdag zijn er vier leden nodig, maar dan moet ik ook rekening houden met 

het feit of er ook iemand bij zit die wil openen en sluiten. Die moet ook de boekentafel klaar 

kunnen zetten en de afrekening voor de penningmeester willen opmaken. Het aantal stadhuisgidsen 

sluit momenteel goed aan op de behoefte. Drie diensten per half jaar wordt als een minimum 

gezien. Aan de planning zitten natuurlijk regelmatige contacten vast met de leden van de groep en 

met Arno Grijze van TEKA.’ 

Hoe lang heb je deze rol vervuld? 

‘Ik denk dat ik in 2005 ben toegetreden tot de groep. Al snel daarna werd ik gevraagd om de rol van 

coördinator over te nemen van Henk Vente. Waarschijnlijk heeft dat per 1 april 2007 officieel zijn 

beslag gekregen. De oprichting heb ik dus niet meegemaakt. Dat moet al in de tachtiger jaren zijn 

gebeurd onder leiding van Rob Stijnis. Het doel is niet gewijzigd: voorkomen dat het publiek voor 

een gesloten deur komt te staan, wanneer daar geen reden voor is. Overigens moet je de zwaarte 

van de coördinatorrol niet benadrukken. Het is niet zo dat ik me moet gaan afvragen wat ik met de 

vrijkomende tijd ga doen.’ 

Wat is het leukste aan het zijn van Stadhuisgids? 

‘Voor bijna alle leden zal gelden dat het wegwijs maken in dit wereldberoemde gebouw aansluit bij 

een flinke cultuurhistorische belangstelling. Voor mij zijn het de onverwachte ontmoetingen die het 

meest blijven hangen. Ik denk aan het gesprek met een 

Japanner, die regelmatig in het themapark Huis ten 

Bosch/Little Holland in Nagasaki kwam. Daar ben ik met de 

Goudse volksdansgroep At va'ani na de opening vier weken 

opgetreden. Of recent nog met een Vlaamse bouwkundige die 

allerlei dingen wist te vertellen over de stadhuizen die door 

Keldermans zijn gebouwd, die ik niet wist. Wat al mijn 

collega’s ook wel zullen ervaren is een zeker gevoel van 

trots, wanneer je merkt dat bezoekers onder de indruk zijn 

van ons oude Stadhuis.’ 

Geef je wat mee voor de toekomst? 

‘De toegangsprijs tot het Stadhuis wordt door TEKA bepaald. 

Ik vind dat die wel in verhouding moet staan met de service 

die wij de bezoeker kunnen bieden. Er is op dit moment geen 

actueel gidsje meer dat wij kunnen meegeven. Dat heb ik 

aangekaart in het laatste overleg met het bestuur van Die 

Goude. Ik ben heel blij met de steun die het bestuur heeft 

gegeven aan het idee om te voorzien in die behoefte.’ (GJJ) 

  
Bep van de Streek 
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Najaarsexcursie naar Genemuiden, zaterdag 7 september 2019 

U kunt zich aanmelden voor de Najaarsexcursie! Op zaterdag 7 september a.s. gaat Die Goude naar 

het stadje Genemuiden in de Kop van Overijssel. Naast de stadswandeling bezoeken we het 

tapijtmuseum en het stoomgemaal Mastenbroek. Het programma ziet er als volgt uit: 

08.30 uur  vertrek vanuit Gouda; 

10:30 uur Aankomst Genemuiden; ontvangst bij Tapijtmuseum met koffie/thee en gebak; 

11:00 uur Rondleidingen in groepen; incl. demonstratie biezen vlechten/tapijt maken; 

12:30 uur Lunch bij museum; 

13:30 uur Stadswandeling met gidsen door Genemuiden; 

14:30 uur Vertrek naar Stoomgemaal Mastenbroek; 

14:45 uur Bezoek en rondleiding Stoomgemaal Mastenbroek; 

16:00 uur Afsluitend drankje; 

16:15 uur Terugrit naar Gouda; 

18:00 uur Aankomst Gouda. 

 

Tapijtmuseum 

Het maken van vloerbedekking in Genemuiden begon al vroeg in de 16e eeuw met het weven van 

biezenmatten als huisvlijt. Vanaf 1920 werden kokos- en sisalmatten gemaakt, eerst handmatig 

maar vanaf 1926 ook in fabrieken op weefmachines. Later volgde de productie van geweven wollen 

tapijt. Het is vanzelfsprekend dat Genemuiden een museum bezit, waarin de geschiedenis van het 

maken van biezenmatten en kokosmatten tot het tuften van kunstgras is vastgelegd en wordt 

getoond. Het is een ‘levend’ museum over vloerbedekking, gerund door vrijwilligers! 

 

Stadswandeling Genemuiden 

Deze stad aan het Zwartewater ontving in 1275 stadsrechten van Jan van Nassau. In ruim een uur 

maakt u kennis met de geschiedenis van het stadje. De voettocht leert u ook hoe de huidige 

tapijtindustrie is opgekomen. U dwaalt door het Springerpark met het oorlogsmonument. Op deze 

strategische plek verrees het zogenaamde Blokhuis, dat maar kortstondig mocht bestaan. 

 

Stoomgemaal Mastenbroek 

Het Stoomgemaal Mastenbroek staat aan de Kamperzeedijk tussen Genemuiden en Kampen bij het 

afwateringskanaal de Veneriete. Het gemaal is in 1855-1856 gebouwd. In 1961 hielden de trage, 

dreunende slagen van de oude machine van het stoomgemaal op. Langzaam kwam de houten 

drijfstang van de door de machinefabriek 'De Atlas' gebouwde stoommachine tot stilstand. De druk 

in de stoomketel viel weg, het enorme vliegwiel maakte geen omwentelingen meer, de grote 

schepraderen sloegen geen water meer over uit de polder en kwamen druipend in hun stille, vaste 

positie. In 1999 is er naast het gemaal een bezoekerscentrum gebouwd. Het biedt door zijn ligging 

aan het water een fantastisch uitzicht. 

 

Kosten en aanmelding 

De kosten voor deze dag zijn € 59,- per persoon. De prijs is inclusief vervoer, gidsen, koffie/thee, 

lunch, entreegelden, administratiekosten en fooi. U kunt zich aanmelden door onderstaande 

gegevens door te geven aan Historizon: per e-mail: info@historizon.nl; per telefoon: 088-6360200; 

per post: Historizon, Postbus 3, 3900 AA Veenendaal. Zodra er voldoende deelnemers zijn, ontvangt 

u de definitieve bevestiging en de factuur.  

Wilma Dubbink en Jan Verkerk  

 

NB Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de Voorjaarsexcursie van zaterdag 18 mei a.s. naar de 

Doodendraad bij Baarle-Nassau. Ook hiervoor aanmelden bij Historizon. 
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Over honger, koorts en de vroegere geneeskunde, 
verslag lezing Hans van den Broek 
 
De argeloze toehoorder had in Concordia op maandag 4 

maart jl. even kunnen denken dat er over Gouda en het 

vroegere gebruik van de Gouwe en de IJssel als open riolen 

werd gesproken, toen het ineens over de stinkende gouwe 

ging. Maar het ging om de plant, Chelidonium majus, die 

een oranjegeel melksap produceert waaraan in de 

middeleeuwse signatuurleer helende werking werd 

toegeschreven. De signatuurleer houdt in: wat erop lijkt, 

dat helpt. Het sap van de stinkende gouwe – die overigens 

wel op veel plekken in Gouda voorkomt – werd vanwege 

zijn kleur alsmede de vorm van de bladeren van de plant 

door artsen vroeger ingezet bij de behandeling van 

galklachten (geelzucht), wratten en bepaalde oogziekten. 

Hans van den Broek, gepensioneerd arts-radioloog, liet 

maandag het carnaval van Deurne een avondje schieten 

om de leden van Die Goude over de geschiedenis van de 

geneeskunde te vertellen, een onderwerp waarnaar hij al 

zo’n dertig jaar onderzoek doet. Hij heeft inmiddels twee 

boeken over dit fascinerende onderwerp geschreven, 

Koorts en honger: geneeskunde op het platteland in de 

afgelopen eeuwen (2010) en Wonderen in het zonlicht: de 

medische kant van mirakelverhalen (2013), en kon daardoor putten uit een scala van feiten, 

anekdotes en onderzoeksresultaten. Met geïllustreerde historische voorbeelden, gepresenteerd in 

snel tempo, liet hij zien hoe de medische praktijk er in vroeger tijden uitzag.  

Van den Broek begon zijn lezing ‘Koorts en Honger: Een reconstructie van de plaatselijke 

geschiedenis der geneeskunde’ met antwoorden op de vraag: waar hadden onze voorouders last van 

en waar gingen ze aan dood? Hoewel zijn conclusies het platteland betreffen, lijken vele ook geldig 

voor de steden. Zo leden arme mensen vaak honger (gemiddeld eens per tien jaar), hadden ze 

weinig en eenzijdig (vooral rogge, weinig eiwit en vitaminen) voedsel, en waren daardoor niet 

alleen kleiner dan nu maar ook vatbaarder voor infectieziektes. Rijken hadden meer, beter en 

gevarieerder voedsel (tarwebrood, vlees, fruit e.d.), waren zo’n 15 centimeter langer oftewel even 

lang als de mensen nu en hadden ook een betere afweer. 

De voornaamste infectieziektes waren de veelal (35%) dodelijke kinderziektes mazelen en pokken 

(‘Wie gepokt en gemazeld was, had een goede kans oud te worden’) die gemiddeld eens in de 5 à 7 

jaar als epidemie een gebied troffen. Verder de builenpest of Gave Godts, de derde- of vierdedaags 

ziekte (malaria), de rode loop (dysenterie), 

lazarij (lepra, melaatsheid), geslachtsziektes en – 

vanaf de 19e eeuw – aziatische braakloop 

(cholera). Dat 30 à 50% van de patiënten 

overleed, kwam doordat de medicine doctores 

voor de behandeling op zeven oude S-theorieën 

vertrouwden: sappenleer (de ‘humores’), 

signatuurleer, slechteriken (duivels, geesten, 

‘wormen’, heksen), sinten (heiligen), sijfers 

(getallenleer en oké, het moet eigenlijk met een 

‘c’) en sterren (astrologie). 

Een en ander leidde tot veel aderlaten door de 

chirurgijn (wat de afweer verzwakt), toediening 

van zweet-, braak- en laxeermiddelen, 

urineafdrijving, aanbrengen van blaartrekkende 

pleisters en tal van religieuze en magisch-

heidense praktijken waar we nu vaak om lachen. 

De arts Jan Wier (1515-1588), bekend door zijn 

boek Praestigiis Daemonum en zijn polemiek 
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tegen de Goudse stadsarts Boudewijn Ronsse, omschreef een slechte arts als iemand die ‘te veel 

geld eist, vaak blijft eten en te lang bij zijn patiënt inwoont’. Wier geloofde niet in heksen en 

magie. Maar het was wel opvallend dat de techniek slechts op één moment haperde, en wel precies 

toen Van den Broek zijn publiek voorhield dat heksen en magie maar onzin zijn…  

Jean-Philippe van der Zwaluw 

 

Reactie op Nieuwsbrief 101: Pliesie Koot 
 

Jaap Swager uit Voorschoten schrijft dat hij heeft genoten van 

het verhaal over Pliesie Koot:  

‘Ik ben ooit ook een keer door hem ’opgebracht’. Door de 

verbreding van de Goejanverwelledijk waren huizen in een 

straat benedendijks (Cronjéstraat?) omhoog gekomen door 

weggedrukt veen. Die onbewoonbare, en vervolgens ook 

onbewoonde, huizen riepen om de aandacht van mij en een 

vriendje. Met een fraaie worp vanaf de voet van de dijk raakte 

ik met een steentje een raam, net op het ogenblik dat Pliesie 

Koot boven langskwam. Ik moest mee naar het bureau op de 

Markt en kwam toen langs mijn ouderlijk huis aan de Veerstal, 

tot ontzetting van mijn jongere zusje die me langs zag komen.  

Ik meen dat mijn ouders die kapotte ruit uit die sloopwoning nog 

hebben moeten vergoeden.’ 

 

Laatste nieuws 
 

Watergilde op Gouwestad radio 
Op zaterdag 16 maart a.s. zijn Hans Suijs en Sjouk Engels van het Gouds 

Watergilde rechtstreeks te horen op Gouwestad radio. Lea van Coeverden heeft 

ze gevraagd voor het programma ‘Het weekend in’. Gouwestad radio wil graag 

van 12.37 tot 13.00 uur met ze spreken over o.a. ‘de vervuilde grachten en 

ander waterleed in Gouda’. Gouwestad radio zendt uit op de frequenties 97.7 

(kabel) en 106.2 (ether) en is daarnaast te beluisteren via www.gouwestad.nl. 

 

Henkjan Sprokholt spreker op lezing maandag 9 september a.s. 
Samen met de Stichting Open Monumentendag 

organiseert Die Goude traditioneel een lezing op de 

maandagavond voorafgaand aan Open Monumentendag. 

Dit jaar is dat maandag 9 september. Het thema was al 

bekend: Plekken van plezier. De Lezingencommissie 

bericht dat de spreker nu ook bekend is: Henkjan 

Sprokholt. Hij heeft aangekondigd dat hij in elk geval de 

markten en kermissen zal bespreken die er in Gouda zijn 

geweest. De bordelen wil hij zeker niet vergeten. 

 

Cursus ‘Wonen in een historisch pand’ 
gestart 
Op zaterdag 9 maart jl. is in de Chocoladefabriek de 

cursus 'Wonen in een historisch pand' voor de tweede 

keer van start gegaan. Coretta Bakker is ‘reisbegeleider’. 

De cursus is een initiatief van SAMH, Die Goude, Golda en ODMH. Henkjan Sprokholt (foto) nam in 

de eerste les de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en het huis door. De les werd afgesloten met 

een bezoek aan de Stadsmaquette 1562 in Museum Gouda.   
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Op naar een Houtman-dag op 15 september 2019 
 

Al zeker vijf Nieuwsbrieven achtereen ziet u artikelen over de in Gouda geboren gebroeders De 

Houtman, die rond 1600 zo’n belangrijke rol speelden in de vaart op het latere Nederlands-Indië.  

Het initiatief kwam van Howard Gray uit het Australische Geraldton, die de tocht van Frederik de 

Houtman langs de Australische westkust, exact 400 jaar geleden, wil aangrijpen om een stuk 

Europees-Australische wereldgeschiedenis beter onder de aandacht te brengen, zowel daar als hier. 

In Gouda is een werkgroep actief die daaraan invulling gaat geven. Er zitten vertegenwoordigers in 

van het Streekarchief Midden-Holland, van Die Goude, van het Goudse Gidsen Gilde en van de 

Stichting Open Monumentendag. Die partijen hebben hun eigen activiteiten, maar doen dat onder 

de paraplu van Open Monumentendag. Het stichtingsbestuur gaat Open Monumentendag in Gouda 

voor het eerst ook op de zondag organiseren (15 september) en gebruikt daarvoor De Houtman als 

thema. De zaterdag staat in het teken van het landelijke thema: plekken van plezier. De werkgroep 

komt op 14 maart weer bijeen; net te laat om daarover in dit nummer informatie op te nemen. 

Zeker is in elk geval dat Howard Gray dan in Gouda is, evenals de reizende tentoonstelling die in 

Australië is opgebouwd. Het Houtmansplantsoen en sociëteit Concordia zijn logische plaatsen voor 

het evenement. Graag de volgende keer meer. 

 

Howard Gray (foto links) reageert op de artikelen over de 

Houtman in de laatste Nieuwsbrief, speciaal op de kritische 

noot van zijn landsman Peter Reynders uit Canberra: 

‘Thank you for the new Nieuwsbrief and your wonderful 

coverage. I do know Peter Reynders but as you can see by his 

article he is a bit hard to get along! We are just trying to get 

the general story out to the general public who have a limited 

background knowledge. We do not claim Houtman alone to be 

the 'discoverer' of Australia, or the west coast or to have come 

ashore or whatever Peter was getting at. But Houtman and d' 

Edel were the first Europeans we know of to contact that 

southwest corner that lead to this land - instead of an 

imaginary ‘Terra Australis Incognita’ - appearing on the charts. 

The 400th anniversary of this is a great opportunity to talk 

about that period in world history, not just about those couple 

of weeks when the two ships sailed by, which by itself is rather 

nothing out of the ordinary. But what brought them here, what 

it added to European knowledge of the world, what it lead to 

in changing perceptions is quite significant. So keep up the 

good work and look forward to the next instalment!’ 

 

Howard Gray heeft ons in het kader van zijn onderzoek een 

fotokopie toegestuurd van een VOC-document uit 1621 van 16 pagina’s. Of dat in Gouda 

getranscribeerd, hertaald en vertaald zou kunnen worden. Normaal gesproken krab je dan even 

achter het oor. Bij toeval meldde zich een groepje oud-cursisten van de laatste cursus Paleografie 

van het streekarchief onder leiding van Jan Willem Klein. Zij willen de verworven vaardigheden 

graag oefenen en hadden al een document ‘afgewerkt’. ‘Heb je nog wat voor ons’, vroegen ze net 

op het goede moment aan Marianne van der Veer van SAMH. Het groepje komt eens per twee weken 

op dinsdag bijeen en is al aardig op streek met wat Gray aanduidt als ‘Houtman Letter Ternate 1621 

- 0431 -0483’. 

 

Ondertussen wordt duidelijk dat ook de stad Alkmaar meedoet aan het (opnieuw) verkennen van de 

betekenis van Frederik de Houtman. Terug in ons land vestigde de geboren Gouwenaar zich in die 

andere kaasstad, waar hij een belangrijke rol speelde in het stadsbestuur. Gert Jan Jansen heeft 

contact opgenomen met de collega’s van de Historische Vereniging Oud-Alkmaar, terwijl Loet 

Schledorn van het Museum Alkmaar op zijn beurt in overleg trad met Marianne van der Veer van het 

Streekarchief Midden-Holland. In Alkmaar is men (ook) van plan om een tentoonstelling in te gaan 

richten.  
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Gouwenaars uit Oudenaarde? 
 

In de uitzending van 

‘Verborgen Verleden’ 

van vrijdag 28 februari 

jl. bleek dat voorouders 

van Victor Mids uit het 

Vlaamse Oudenaarde 

kwamen. In de 

uitzending reist Victor 

naar deze stad om meer 

te vernemen over 

voorvader Jacques 

Nauwinc(x), waarvan 

bekend is dat hij in 

1600 nabij de Veerpoort 

in Schoonhoven een erf 

verwerft om een 

tapijtweverij en een 

handel in tapisserie te beginnen. Diens zoon Jacobus Jacobsz Nauwincx overlijdt in 1651 in Gouda. 

De familie Nauwincx was niet de enige die naar onze regio kwam. In de Tidinge van 1988 nr. 3 

schreef Theo de Jong een artikel over Gouda als toevluchtsoord van Vlaamse tapijtwevers (zie 

http://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2016/02/Vlaamse-tapijtwevers-1988-3.pdf ). Tussen 

1582 en 1660 zouden niet minder dan 450 wevers van Oudenaarde naar Gouda zijn geëmigreerd, 

waar ze in leegstaande kloosters werkruimte vonden. 

Het is aannemelijk dat er Gouwenaars zijn die afstammen van deze groep vluchtelingen uit de 

Zuidelijke Nederlanden, die zich in de 16e en 17e eeuw in Gouda vestigden. Jan Lafeber 

bijvoorbeeld meldt af te stammen van Andries Lourisz Houterkens, die - afkomstig uit Oudenaarde - 

zich via Dordrecht in Gouda vestigde samen met enkele broers. Theo de Jong somt diverse namen 

op van Oudenaardse inwoners die naar Gouda kwamen als tapitsier, wever, patroonschilder of 

handelaar. Een van hen hebben we nog recent genoemd. In Nieuwsbrief 98 schreef Gert Jan Jansen 

over de schilder Adriaen Brouwer en zijn vader Adriaen de Brauwere die als economisch vluchteling 

rond 1614 aan de slag ging bij Charles de Tavernier in Gouda. Andere namen: Van den Acker, 

Salomon van den Ameyden, Engel van den Brink, Gielis van den Bogaert, Jasper Jansz van den 

Broek, Pieter Willemsz van den Brugge, Antonis Caen, Michiel Janz van Cauwenberg, Nicolaas de 

Lepelaer, Tobias Schaep, Alexander Baert en nog veel meer.  

De bekendste 

is natuurlijk 

Jan Rufelaer 

of Ruffelaer, 

want uit zijn 

atelier (en dat 

van zoon 

David) komen 

de wandta-

pijten die nog 

steeds de 

trouwzaal van 

het Stadhuis 

op de Markt 

sieren.  

Ook Joris de 

Pottere geniet 

naam, omdat hij (zo staat in Duizend Jaar Gouda) al in 1584 voor het stadsbestuur kussens maakte 

naar een ontwerp van Wouter Crabeth.  

Zijn er naast Jan Lafeber meer Gouwenaars die zich bewust zijn van Oudenaardse roots? (GJJ) 

wandtapijt in trouwzaal Stadhuis 

http://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2016/02/Vlaamse-tapijtwevers-1988-3.pdf
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Zo wordt in Gouda in 1756 de verzwaarde doodstraf voltrokken 
Een bijdrage van Hans Blok 

 

In 2012 heb ik onderzoek gedaan 

naar de criminaliteit in Gouda 

tussen 1750 en 1800. In Tidinge 

2013 nr. 3 heeft (onder die titel) 

een samenvatting van het 

onderzoeksverslag gestaan. Toen 

ik het onderzoeksmateriaal 

onlangs nog eens doornam, kwam 

ik twee stukken tegen die niet 

vermeld zijn, maar die ik te 

interessant vind om ‘in de la’ te 

laten liggen. Het ene stuk 

beschrijft de voltrekking van een 

verzwaarde doodstraf: een 

gruwelijk verhaal. Het andere is 

de zakelijke factuur van de beul 

voor zijn dienstverlening. In die 

periode kende de doodstraf verschillende uitvoeringen, afhankelijk van het gepleegde misdrijf, 

variërend van de lichtste vorm, de dood ‘door den koorde tot de dood er op volgt’, tot de zwaarste, 

waarbij de veroordeelde eerst werd gemarteld en daarna gedood.  

 

De verzwaarde doodstraf 

Op 9 november 1756 wordt Jan van Santen aangeklaagd voor een zestien folio’s beslaande reeks van 

delicten. De verzwaarde doodstraf wordt geëist in een uitvoering, waarbij hij eerst op een kruis 

wordt gelegd en hem – levend en van onderop - langzaam de leden worden gebroken. Daarna zal 

hem met een pistool geladen met hagel in zijn rechterzij worden geschoten. Dat zal gebeuren met 

het pistool waarmee hijzelf een man in zijn rechterzijde heeft geschoten en op het hoofd heeft 

geslagen. Geëist wordt ook dat het hoofd van de gedaagde met dat pistool zal worden verbrijzeld. 

Daarna zal het met een bijl worden afgekapt. Het hoofd zal op een pen tentoongesteld worden. Tot 

de beoogde doodstraf behoort dat het dode lichaam met het hoofd vervolgens op een hor tot buiten 

de stad wordt gesleept en daar op een rad wordt gezet. Boven het hoofd wordt van hout een pistool 

verbeeld. Dat alles ‘anderen ten exempel, plus de kosten en misen van de justitie’. 

De uitspraak van het gerecht is conform de eis, met als extra bepaling dat hoofd en lichaam blijven 

staan tot ‘kop en lichaam zullen zijn vergaan en geconsumeerd’.  

 

De factuur van de beul 

Het onderzoek heeft 

ook de ‘Memorie van 

de leges van Jan van 

Diepenbroeck, 

meester van den 

scherpen swaarde te 

Haarlem, verdiend 

voor het executeren 

van Jan van Santen 

op de 13e november 

1756’ boven water 

gebracht. Dit stuk is 

te beschouwen als de 

factuur die 

‘uitzendbeul’ Van 

Diepenbroeck stuurde voor zijn werkzaamheden. Hij heeft zijn handelingen in het kader van de 

verzwaarde doodstraf helder gespecificeerd. 

Bron: Archief gerecht van Gouda 1477-1811,toegangsnummer 2 inventarisnummer 181 folio 1. 

Bij de pijl: het galgenveld waar hoofd en lichaam werden opgesteld 
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Scheltema, Jeekel en Gouda: een speurtocht 
 

Recent kwam er vanuit Australië een op 

het oog eenvoudige vraag op het scherm 

van zowel Coretta Bakker (SAMH) als 

Gert Jan Jansen (Die Goude). In essentie 

vroeg Peter Reynders uit Canberra: Is er 

in Gouda een huis dat Peperstein heet 

en heeft er in de Peperstraat een familie 

Scheltema gewoond? Voor het 

Streekarchief is zo’n vraag niet moeilijk 

te beantwoorden. Het moest wel om 

Peperstraat K 68 gaan, in 1909 

omgenummerd tot Peperstraat 34, want 

daar woonden vanaf 1900 de 

gepensioneerde luitenant-kolonel 

Nicolaas Scheltema en zijn dochter 

Anna. Na het overlijden van de oud-

officier woonde zijn dochter daar alleen. Van de naam Peperstein moet het streekarchief 

veronderstellen dat het een fantasienaam was, die alleen in familiekring werd gehanteerd. Gert Jan 

Jansen wilde ter plekke een foto maken, maar ontdekte dat het adres Peperstraat 34 niet bestaat. 

Het huidige Peperstraat 36 volgt op Peperstraat 28. Verder speuren aan de hand van foto’s leidde 

tot de aanname dat het pand nog wel bestaat, maar dat het adres nu Komijnsteeg 1 is. Het pand is 

hetzelfde, maar de ingang aan de Peperstraat zit er niet meer, maar aan de Komijnsteeg zit wel 

een deur. 

 

Klaar? Nee zo werkt het meestal niet. Altijd is er de nieuwsgierigheid: waarom wil iemand iets 

weten? Peter Reynders, inmiddels meer Australiër dan Nederlander, blijkt bezig met het vertalen in 

het Engels van brieven die kunstschilder Jan Hendrik Scheltema (in familiekring Hein) vanaf 1888 

naar zijn familie in Nederland stuurt. Gouda neemt daarbij een prominente plaats in. Zijn ouderlijk 

gezin komt in 1877 in Gouda wonen, aan de Turfmarkt H77: vader Nicolaas Scheltema, moeder Anna 

Maria Scheltema-Scharp, Jan Hendrik en zijn twee zussen Anna en Maria. Oudere broer Petrus 

Herman Scheltema is al het huis uit.  

Zou het kunnen dat die brieven aan het thuisfront een eigen, 

schilderachtige, inkijk geven in een stukje historisch Gouda? 

Het is de tijd waarin Gouda een museum krijgt en waarin een 

monument wordt opgericht om de gebroeders De Houtman te 

gedenken. De achterliggende gedachte van Peter Reynders is 

waarschijnlijk om de kunstschilder in het Goudse zoeklicht te 

plaatsen, waar hij nooit heeft gestaan. In Australië heeft Jan 

Hendrik Scheltema naam gemaakt. In de musea hangen tal 

van zijn werken, veelal landschappen, vaak met vee. In 

Nederland is er zelfs geen Wikipedia-pagina aan de schilder 

gewijd. Wel blijkt dat iemand aandacht heeft gevraagd voor 

de schilder. Bij de RKD, het Nederlands instituut voor 

Kunstgeschiedenis, berust een boek, waarin brieven van de 

schilder zijn opgenomen uit de periode tot 1898. Het is getiteld Met marterhaarpenseel en 

tempermes: het leven van de Nederlands-Australische kunstschilder Jan Hendrik Scheltema (1861-

1941). De brieven zijn verzameld en getranscribeerd door entomoloog C.A.W. (Cas) Jeekel. Het 

blijkt een kleinzoon te zijn van de reeds genoemde broer Petrus Herman Scheltema.  

 

Het is aanleiding om verder te speuren. Kan Peter Reynders nadere informatie geven? Uit reacties 

op Facebook blijkt dat er meer relaties zijn met Gouda. Jan Lafeber meldt dat de vader van 

entomoloog Jeekel een geboren Gouwenaar is, op 21 december 1878 geboren op Bleekerssingel 

R118c, zoon van kandidaat-notaris en commissionair in effecten Nicolaas Jeekel. De remonstrantse 

dominee J.N. Scheltema, een van de oprichters in 1874 van het museum in Gouda en de eerste 

archivaris van de stad, is een achterneef van Nicolaas Scheltema. Bertelman, de andere oprichter, 

Schilder Jan Hendrik Scheltema in Australië 
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is leermeester van de schilder Jan Hendrik geweest. In 1999 wordt in Gouda de tentoonstelling 

‘Mijnheer Bertelman. Van Stadsteekenschool naar Stedelijk Museum’ georganiseerd. In het 

expositieboekje citeert conservator Ewout Mijnlieff uitgebreid wat Jan Hendrik Scheltema in de 

eerder bedoelde brieven heeft geschreven over zijn leermeester. Uit artikelen op internet komt 

Nicolaas Scheltema, gepensioneerd luitenant-kolonel, naar voren als kunsthistorisch (amateur-) 

onderzoeker, die o.a. over de gebroeders Crabeth heeft gepubliceerd. Opeens verschijnt er een 

Nederlandstalige pagina over Jan Hendrik Scheltema op Wikipedia.  

 

Peter Reynders laat weten dat alle brieven 

die Jan Hendrik Scheltema (tot zijn dood in 

1941) naar Nederland heeft gestuurd, 

behoren tot de nalatenschap van Cas Jeekel 

die in 2010 is overleden. Hij is erachter 

gekomen dat ook diens weduwe, Jeanne 

Jeekel-Rijvers, is overleden. Dat is vorig 

jaar gebeurd. Een vriend van de familie is 

gevraagd om het huis in Ulvenhout te 

ontruimen en daarbij is hij gestuit op een 

groot aantal documenten en brieven en op 

enkele schilderijen, waarvan de schilder heeft aangegeven dat ze in familiekring  moeten blijven. 

De brieven zijn zowel in originele staat aanwezig, als in de vorm van een transcript dat Cas Jeekel 

zelf nog uitgetypt heeft. Er zit ook een map documenten bij met het intrigerende opschrift 

‘Uitzoeken voor archivaris Gouda’. Er is ook een portret van Nicolaas Scheltema, geschilderd door 

JHS en er zijn familiefoto’s van vóór 1900. Peter Reynders brengt Gert Jan Jansen in contact met de 

beheerder van de spullen, Werner Reinhardt, een vriend van de erfgenaam. Die erfgenaam (die niet 

zo’n trek heeft in administratief gedoe) is de Drentse kunstschilder Gerrit ter Beek (zie 

www.gerritterbeek.nl), zoon uit het eerste huwelijk van mevr. Jeekel-Rijvers. 

 

In overleg met Coretta Bakker van het streekarchief is Gert Jan 

Jansen begin februari de nalatenschap gaan bekijken. Wat is er 

van belang voor Gouda? Samen met beheerder Werner Reinhardt 

heeft hij dozen geopend en documenten bekeken. Zij komen tot 

de conclusie dat het eigenlijk het familiearchief is van Nicolaas 

Scheltema en zijn vrouw Anna Maria Scharp, dat via hun oudste 

zoon, de architect Petrus Herman Scheltema, uiteindelijk bij 

achterkleinzoon Cas Jeekel is terechtgekomen. De brieven van 

broer Jan Hendrik Scheltema zijn ingebracht door hun beider 

ongetrouwd gebleven zusters Anna en Maria. Voor Gouda zijn die 

brieven echter van ondergeschikt belang. Wat wel van belang lijkt 

voor Gouda stelt Werner Reinhardt zonder plichtplegingen ter 

hand. Daar zit bijvoorbeeld een bouwtekening bij van de gevel 

van het pand aan de Komijnsteeg 1/ hoek Peperstraat 34, 

gesigneerd door architect P.H. Scheltema. Er zitten enkele lossen 

brieven bij die vanuit Gouda verstuurd zijn en enkele losse 

pengeschreven verhandelingen van godsdienstige aard. Voor 

Gouda het meest interessant lijkt een bundel met aantekeningen 

van onderzoek dat Nicolaas Scheltema tussen 1880 en 1900 in het 

Goudse archief heeft gedaan. De bundel telt vier delen, aangeduid als: 

I. De Goudsche Zeelieden; II. De Goudsche Kunstenaars; III. Vermaarde bezoekers van Gouda; 

IV. Losse, voornamelijk genealogische, aanteekeningen omtrent Goudsche personen van naam. 

Daar zit vast stof in voor een artikel in de Tidinge. 

 

Het ‘archief van Nicolaas Scheltema’ ligt inmiddels in het depot van het streekarchief. De wettige 

eigenaar moet nog wel zijn afkeer van administratieve handelingen overwinnen, want - zo zegt 

Coretta Bakker - ‘zonder een getekende eigendomsoverdracht kunnen wij het niet aannemen’. 

(GJJ) 

Nicolaas Scheltema 

http://www.gerritterbeek.nl/
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Ingmar Reesing, huidige conservator van Museum Gouda 
 

Halverwege 2018 werd Ingmar Reesing  benoemd tot 

nieuwe conservator van Museum Gouda. Hans Vogels, die 

in oktober 2018 met pensioen ging, werkte hem in. De 

liefde voor het Goudse museum met zijn gevarieerde 

collectie ontlook en nu vertelt Ingmar vol enthousiasme 

hoe hij geniet van het werken in een klein, hecht team, 

kenmerkend voor het werken in een stadsmuseum als het 

Goudse. Samen met dit team beheert Ingmar de collectie, 

waarvan hij een zo groot mogelijk publiek wil laten 

genieten. ‘Omdat we een kleine organisatie hebben, ben 

je bezig met alle facetten van het vak en dat vind ik 

fantastisch. Ik ben namelijk ook een doener,’ zegt 

Ingmar.  

 

‘Voorliefde voor geschiedenis en kunst was er altijd al. 

Die ontstond al in mijn kindertijd, toen mijn ouders mij 

meenamen naar musea, kastelen en kerken, maar pas op 

mijn 26e besloot ik mijn hart te volgen.’ Ingmar vertelt 

dat hij besluit zijn baan bij de overheid op te zeggen om 

kunstgeschiedenis te gaan studeren, het eerste jaar 

parttime, vervolgens fulltime. In Utrecht rondt hij twee 

masters af: kunstgeschiedenis tot 1800 en een research 

master. Daarna werkt hij voor diverse musea, onder 

andere voor het Van Goghmuseum, en is hij als 

onderzoeker verbonden aan het Rijksmuseum. Zijn 

specifieke interesse in religieuze kunst levert hem een promotieplaats op aan de UVA. Het 

proefschrift is nog niet afgerond, maar betreft het onderzoek naar laatmiddeleeuwse handzame 

devotionalia, met name microsculpturen in gebedsnoten en 

miniatuurtafeltjes. Het verrassingselement van de kleine 

kunstwerkjes fascineert hem, omdat deze meesterwerkjes je 

volgens hem  dwingen de tijd te nemen en je te concentreren. ‘De 

15e eeuw, trouwens ook de eeuw waarin Gouda groot is geworden, 

is zeer interessant,’ aldus Ingmar. ‘Het is een eeuw waarin de kunst 

zich ontzettend ontwikkelde.’   

Dat hij door de baan in Gouda naast zijn promotieonderzoek weer in 

aanraking komt met allerlei andere onderwerpen, stijlen en 

periodes, ervaart hij als zeer verfrissend.  

‘De collectie in Gouda is bijzonder mooi,’ geeft hij aan, ‘vooral door 

haar diversiteit. De 16e-eeuwse altaarstukken zijn uniek in de 

wereld, zo ook de cartons (ontwerpschetsen Goudse ramen) die we 

kunnen tonen en de Sint-Jan naast de deur. Daarnaast hebben we de 

enorme collectie 19e-eeuwse schilderkunst en het plateel en niet te vergeten de rijke 

stadsgeschiedenis.’ 

Ingmar is lovend over de ambities die er zijn. Na de huidige prachtige tentoonstelling van de 19e-

eeuwse buitenschilders van Barbizon en Oosterbeek komen in het najaar de stillevens van Van Gogh 

tot Olaf en in 2020 zal er een expositie komen rond het thema ‘kaarslicht’. Ook Gouda 750 jaar in 

2022 en het 150-jarig bestaan van het museum in 2024 zullen worden geëerd met (historische) 

tentoonstellingen. Als nieuwe conservator ziet Ingmar daar wel een uitdaging, namelijk meer accent 

geven aan de geschiedenis van Gouda. Hij denkt erover na hoe hij deze geschiedenis minder 

gefragmenteerd dan nu ten toon kan stellen, zodat de rode draad en de verbanden beter zichtbaar 

worden. Een ander aandachtspunt voor hem is het leren kennen van de Goudse kunstenaars van nu.   

Ingmar Reesing prijst de ambities van het team waarmee hij werkt, prijst het mooie museum, prijst 

de prachtige stad Gouda en ziet volop kansen en uitdagingen als conservator van museum Gouda. Ik 

was onder de indruk van zijn bevlogenheid en enthousiasme en dank hem voor het interview.  

Maria ten Tusscher 
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Gouda 1898-1928: kunsthistorische ontwikkelingen (2): Gouds 
plateel komt op na 1898  

Een bijdrage van Hans Vogels, oud-conservator van Museum Gouda 

 

Van oudsher, dat wil zeggen vanaf eind 16e eeuw, was Gouda een stad van gebakken klei 

(keramiek), producten als kleipijpen en zogenaamd grof gebruiksaardewerk om de bekendste maar 

te noemen. De kleipijpen werden geperst in een messing mal, terwijl het gebruiksaardewerk met de 

hand werd gedraaid en vervolgens geglazuurd. Hoewel anders van techniek en materiaal waren voor 

beide voorwerpen turfovens nodig voor het volledige productieproces, met dien verstande dat de 

pijpenmakers hun pijpen vaak bij de pottenbakkers in speciale keramische potten lieten bakken. 

Met name gedurende de 18e eeuw werden er in Gouda jaarlijks miljoenen kleipijpen gefabriceerd, 

samen met het gebruiksaardewerk ging het hier om wat we tegenwoordig ‘wegwerpproducten’ 

zouden noemen. Het gebruiksaardewerk was uitermate eenvoudig, ‘basic’ van vorm en uitvoering, 

bij breuk of beschadiging werd het voorwerp gewoon weggegooid, zoals hedentendage met 

kunststoffen het geval is. Dit soort aardewerk werd overigens op veel plaatsen in Holland gemaakt, 

maar samen met Friesland en Bergen op Zoom was Gouda wel een van de belangrijkste centra. Qua 

productiemethode zijn deze handgedraaide producten vergelijkbaar met die van de hedendaagse 

pottenbakker, dat wil zeggen een (kunstzinnig) ambacht. Afgezien van de arbeidsintensieve 

werkwijze levert deze manier van produceren altijd enigszins afwijkende vormen op. Het is immers 

handwerk. Qua ambacht een pré, maar toen er eind 19e eeuw een zekere voorkeur ontstond voor 

standaardisatie, een meer constante vorm, betekende dit ambachtelijke karakter eerder een 

nadeel.  

In dat laatste kwart van de 19e eeuw ontstonden 

er her en der in Nederland zogenaamde 

plateelbakkerijen, geconcentreerd op de 

productie van meer luxueus, verfijnd en 

gedecoreerd sieraardewerk. In bedrijven als de 

Porceleijne Flesch (Delft), Rozenburg (’s-

Gravenhage), Holland (Utrecht), maar ook (al 

eerder in navolging van de Engelse 

aardewerkfabrieken in en om Stoke) de 

Maastrichtse fabrieken, werden voorwerpen niet 

meer handmatig gedraaid, maar gegoten met 

behulp van een gipsen mal. Aldus was een min of 

meer constante vorm en dito kwaliteit 

gegarandeerd. Ook de klei had een fijnere 

samenstelling, terwijl de scherf aanzienlijk 

dunner was en ook een grotere detaillering 

toeliet. Kortom, een grote verbetering. 

Ondanks het feit dat Gouda in de 20e eeuw 

wereldberoemd werd vanwege haar ‘Gouds 

plateel’, bestond vreemd genoeg iets dergelijks 

voor 1898 nog helemaal niet in de stad. Wel 

waren er natuurlijk de bedrijven voor de 

productie van het eerdergenoemde grof 

gebruiksaardewerk en dat betekende dat daarmee 

wel aan een aantal voorwaarden voor de 

oprichting van een plateelbakkerij in Gouda werd 

voldaan, met name de infrastructuur voor aan- en 

afvoer van producten en materialen, de ovens en 

niet te vergeten, geschoold personeel. Enkele van 

dergelijke bedrijven waren van de Gouwenaar 

Adriaan Jonker die op een bepaald moment, 

ergens in de loop van 1897, in contact moet zijn 

gekomen met Egbert Estié, op dat moment min of 

meer artistiek directeur van de Wed. Brantjes in 

Purmerend. Purmerend was rond die tijd een 
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centrum van gedecoreerd sieraardewerk, met meerdere producenten van kwalitatief hoogstaand 

plateel, dat internationaal gevierd was en ook een duidelijk eigen gezicht had, waar het vorm en 

decoratie betreft. In deze context van talloze initiatieven op het gebied van het gedecoreerd 

sieraardewerk door heel Nederland, wilde ook Estié graag voor zichzelf beginnen. Vooralsnog is 

helaas onbekend hoe Jonker en Estié elkaar hebben ontmoet, en vooral ook gevonden hebben, maar 

in 1898 besloten zij tot een samenwerking onder de naam van ‘Plateelbakkerij Zuid-Holland’, 

waarbij dus voor het eerst in Gouda aardewerk werd gemaakt met behulp van gipsen mallen. Jonker 

bracht in deze gezamenlijke onderneming ‘zijn‘ infrastructuur en kapitaal in, terwijl Estié vanuit 

Purmerend modellen, mallen en ook gespecialiseerd personeel meenam. En juist in dat laatste zat 

nu de voor Gouda essentiële vernieuwing, namelijk modellen, decors, productiemethodes die men 

hier voorheen niet kende. Het was in die tijd in het hele land gebruikelijk dat met name 

(plateel)schilders van het ene bedrijf naar het andere bedrijf in en buiten de (eigen) stad 

‘verhuisden’ waarbij het zo was dat men dan ook de stijl, de manier van schilderen van het ene 

bedrijf naar het andere ‘meenam’. Iets soortgelijks gebeurde ook met modelleurs, mallenmakers. 

Ook zij namen hun specifieke vakkennis mee wanneer zij van werkgever veranderden. Op die 

manier nam Estié wat personeel vanuit Purmerend mee, ‘importeerde’ hij als het ware de stijl van 

de ‘Faience de Purmerende’ in Gouda. Maar hij vroeg ook schilders van Rozenburg en Holland 

Utrecht om in zijn nieuwe bedrijf in Gouda te komen werken. Zo zijn de eerste stukken op het 

gebied van het Gouds plateel te zien als een mix van invloeden vanuit Rozenburg, Holland Utrecht 

en Purmerend. Er is daarmee niet alleen sprake van een belangrijke vernieuwing op het gebied van 

de aloude Goudse aardewerknijverheid, maar er is tevens sprake van een toestroom van artistieke 

impulsen van buitenaf, schilders, keramisten die in de navolgende jaren het aanzien van het 

(artistieke) gezicht van Gouda ingrijpend zullen veranderen. Gouda wordt aan de vooravond van de 

20e eeuw een aantrekkelijke en inspirerende plek voor kunstenaars om zich te gaan vestigen.  

  

Gunter Demnig plaatst voor de tiende keer Stolpersteine in 
Gouda 
 

Op maandagochtend 11 maart jl. was Gunter Demnig voor de tiende keer in Gouda om Stolpersteine 

te plaatsen op de stoep van huizen, waar Joodse stadsgenoten woonden die in de Tweede 

Wereldoorlog zijn opgepakt en vermoord. Gunter deed zeven adressen aan, waar in totaal 20 stenen 

werden gelegd. De route was: 

Westhaven 59:   voor Sigmund Oppenheimer (65) en Babette Oppenheimer-Blümlein (59); 

Krugerlaan 66:   voor Rosetta de Levie (25); 

Burgvlietkade 79:  voor Fritz Mohr (42), Alice Mohr-May (39) en dochtertje Renate Mohr (9); 

Sophiastraat 37:  voor Herbert Kirchheim (47), Anne Marie Kirchheim-Brahn (42), dochtertje 

Margit Lieselotte Kirchheim (6) en Helmut Rosenberg (18); 

Gr. van Bloisstraat 56:  voor Hermann Lachmann (37), Rachel Lachmann-van Gelder (35) en zoontje 

Jozef Lachmann (7); 

Crabethstraat 5:  voor Julius Kobijlinski (64), Hertha Kobijlinski-Naumann (53), zoon Walter 

Otto Kobijlinski (31) en zoon Erich Helmut Kobijlinski (22); 

Cappenersteeg 2:  voor Gerson Mol (46), Frederika Mol-Wolffers (62) en (schoon)zuster Sophia 

de Gast-Wolffers (61). 

 

Soesja Citroen van de Stichting Gouds 

Metaheerhuis laat weten dat er nu in 

Gouda 258 stenen liggen, verspreid over 

64 adressen. Speciale aandacht heeft zij 

gevraagd voor het verhaal van het gezin 

van kousenreparateur Fritz Mohr en 

voor Edith Rosey Beek. Over Edith Rosey 

Beek schrijft neef Paul Beek een boek 

(zie Nieuwsbrief 98). Eind van dit jaar 

hoopt Soesja Citroen zelf een boek 

gereed te hebben, waarin ‘wat 

uitgebreidere verhalen’ van de voormalige bewoners van deze 64 adressen bij elkaar staan. (GJJ) 
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Jan Swager, gaarder van tol-, kade- en liggelden 
 

Het is alweer vier jaar geleden dat we in de Nieuwsbrief 

aandacht besteedden aan de Goudse tollen. In Nieuwsbrief 73 

behandelden wij de particuliere straatweg Bodegraven-Gouda, 

verlucht met een foto uit 1948 van tolgaarder Jan Swager. 

Nieuwsbrief 76 bevatte zowel een artikel over de tol aan de 

Haastrechtsebrug als over die aan de Goudse Rijweg van 

Boskoop naar Alphen aan den Rijn.  

Een mailbericht van Jaap Swager uit Voorschoten is aanleiding 

om de tol aan de Bodegraafsestraatweg weer in de 

schijnwerper te zetten. Deze zoon van Jan Swager is in 1944 

geboren in het tolhuis dat ter hoogte van de Graaf Dirkstraat 

heeft gestaan. Hij bezit een aantal voorwerpen die verband 

houden met het werk van zijn vader: een groene vilten band 

met opdruk ‘TOLGAARDER’ en een aantal uniformknopen en 

emblemen met het Goudse stadwapen en enkele foto’s: 

‘Hebben jullie daar een plek voor?’ Nee, dat hebben we niet, want Die Goude beheert geen 

collectie. Maar een foto maken en het bijbehorende verhaal noteren, dat doen we graag! 

 

Het ouderlijk gezin van Jan Swager (*1907 Noord-Scharwoude - †1969 Gouda) komt – door de crisis 

op zoek naar werk – eerst terecht in Boskoop en daarna in Bodegraven. Grootvader Cornelis Swager 

kan als tolgaarder in dienst treden bij de Associatie die de particuliere straatweg van Bodegraven 

naar Gouda exploiteert (zie Nieuwsbrief 73). Daar hoort een dienstwoning bij aan de Goudse kant. 

Cornelis overlijdt in 1937 en zijn oudste zoon Jan krijgt gelegenheid om de functie over te nemen. 

Die trouwt in 1938 met Susanne van Drongelen, een meisje uit Zeeuws-Vlaanderen, dat als 

dienstbode in betrekking is bij de rector van het Coornhert Gymnasium. Haar zus is dienstbode bij 

longarts Buwalda aan de Bodegraafsestraatweg en daarvoor moet ze regelmatig door de tol.  

Zoon Jaap Swager heeft van 1944 tot 1950 in dat kleine huisje gewoond; samen met vader en 

moeder, een broer en twee zussen. In zijn herinnering is het nat, donker en tochtig en kruipen er 

ratten onder de vloer. Vader en moeder zijn lid van de Gereformeerde Kerk aan de Turfmarkt 

(Gereformeerd Synodaal). Geloof en kerk zijn een vanzelfsprekendheid, maar kerkelijke 

autoriteiten worden met argwaan bekeken. Voor de kerkscheuring van 1944, waarbij de 

Gereformeerde Kerk artikel 31 (de latere ‘vrijgemaakten’) ontstaat, hebben zij geen enkel begrip. 

Jaap karakteriseert zijn ouders als hartelijk, loyaal en hulpvaardig, maar wars van fanatisme, 

uitvreters en betweters. 

In 1948 is de tol aan de Bodegraafsestraatweg de laatste die in Gouda wordt opgeheven. Aan te 

nemen valt dat de gemeente Gouda toen de hele Associatie, inclusief het onroerend goed en het 

personeel, heeft overgenomen. Jan Swager wordt gemeenteambtenaar in de functie van ‘gaarder 

van kade- en liggelden’. Tot zijn werk hoort het ophalen van de liggelden bij de schepen aan de 

kaden, maar ook bij de woonboten in de singels. Hij is ook hoofd van de Havendienst van 

Gemeentewerken; in de praktijk aangeduid als Havenmeester. Tot de Havendienst behoren ook de 

brugwachters en de mensen die de veerponten over de Fluwelensingel en de Kattensingel bedienen. 

Een dienstwoning hoort ook bij deze functie: het sluiswachtershuisje dat aan de IJsselkant tegen het 

Grafelijk Tolhuis op de Veerstal staat; op dat moment nog direct aan de IJssel gelegen. Het huisje 

dient tot 1970 tevens als havenkantoor. Feitelijk gaat het om een piepklein kamertje. De 

gezinskeuken is het ontmoetingspunt voor de ambulante collega’s van de Havendienst en voor 

schippers die Gouda aandoen. Moeder Swager ontvangt het ‘werkoverleg’ met koffie en thee. De 
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aanwezigheid van een telefoontoestel vormt 

ook een aanleiding om binnen te komen. Bij 

het huisje is ook een tappunt voor het leveren 

van drinkwater aan de schepen; schippers 

varen er vaak voor om omdat het Rotterdamse 

water in die tijd sterk naar chloor smaakt. 

Iedereen is welkom en het is er gezellig, maar 

zoon Jaap Swager karakteriseert het 

gezinsleven nu als ‘nette armoede’. Het 

ambtelijke salaris is geen vetpot en daarvan 

moeten ook een vader in Zeeuws Vlaanderen 

en een schoonmoeder en zussen in de Jan van 

der Heijdenstraat financieel gesteund worden. 

Moeder heeft geleerd om het maximale te 

halen uit het beschikbare geld. Pas als die 

lasten door de AOW en de Bijstandswet 

wegvallen, kan het gezin Swager zich vakantie 

permitteren. Voor die tijd zijn ze hooguit één 

week weg geweest; naar het vakantiehuisje 

van Gemeentewerken in Garderen.  

 

De dienstwoning is steenkoud in de winter en 

kan een gezin van zes personen eigenlijk niet 

bergen. Het baden gebeurt in een teil in de 

kelder. De gemeente als eigenaar vergeet de 

schoorsteen te vegen en twee keer ontsnappen vader en moeder aan een dood door 

koolmonoxidevergiftiging. De kanarie komt er minder goed van af. Het sluiswachtershuisje heeft 

regelmatig te maken met hoog water. Dan loopt de kade onder en worden de vloedplanken 

aangebracht naast het Tolhuis en op de Nieuwe Veerstal. Het huisje is dan alleen bereikbaar via de 

sluisdeuren. Bij hoog water wordt de ‘waterwacht’ ingesteld, die in het huisje zijn kwartier heeft. 

Ook in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 wordt hier de situatie in ogenschouw genomen. 

Vader Swager heeft door dat het ernstig is. De angst dat de vloedplanken of de sluisdeuren van de 

Haven het begeven wordt allengs groter. Wanneer een mevrouw aan de Gouderaksedijk belt dat er 

water in de tuin staat, verliest Swager zijn zelfbeheersing. Ze wordt ongewoon ruw afgewimpeld, 

want de dreiging is van een andere orde. Later komt de directeur van Gemeentewerken en neemt 

de leiding over. Wat gedaan kan worden, wordt gedaan. Aan de stadszijde wordt het waterpeil in de 

Haven zo hoog mogelijk opgevoerd om voor tegendruk te zorgen. 

Er wordt een schip voor de sluisingang gelegd om de golven te 

breken. De vloedweringen ter weerszijde van het tolhuis worden 

versterkt met zandzakken. Tussen de planken is klei aangebracht. 

In het sluiswachtershuisje zelf stroomt het water binnen nadat een 

steen in de buitenmuur is weggedrukt. De huisraad wordt naar 

boven gesjouwd. Om de brandende kolenhaard te redden wordt 

deze met een paar man opgepakt en bovenop de tafel gezet. De 

kelders komen vol water en veel spullen van het gezin gaan 

verloren.  

Dat Gouda en zijn noordelijk achterland gespaard blijven is 

waarschijnlijk te danken aan de dijkdoorbraak bij Ouderkerk aan 

den IJssel. Pas achteraf dring het besef door dat bij een doorbraak 

het sluiswachtershuisje en het Tolhuis vooraan in de gevarenzone 

hadden gestaan. De ervaringen in de rampnacht zijn aanleiding tot 

het besluit om de Havensluis dicht te maken. De hele situatie bij het Tolhuis wordt herzien en het 

sluiswachtershuisje komt aan een nieuwe doorgaande weg te liggen. Het hele complex is later 

gerestaureerd.  

 

Jan Swager is als gaarder gestorven. Het pensioen komt in zicht, maar het effect van een leven lang 

roken voorkomt dat hij ervan gaat genieten. Zijn opvolger als havenmeester wil niet in het 

sluiswachtershuisje wonen. De gemeente heeft het toen verkocht. (GJJ) 
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'Frisch en gezond' aan de Karnemelksloot 
 

Bij de collectie-Daems die 

is overgedragen aan Die 

Goude (zie Nieuwsbrief 

100) bevinden zich pakjes 

oude prentbriefkaarten; 

ook kaarten die reeds 

verzonden zijn. De 

achtergrond ervan is niet 

duidelijk. Op de kaart 

hiernaast bericht C. de 

Koning een ‘Vriendin’: 

‘Met deze laat ik u weten 

dat wij frisch en gezond 

zijn. En dat het geld is 

ontvangen. Achter deze 

brug woont den Heer W. 

Kerper. Verder onze 

hartelijke groeten van 

Jansje, Janes, Christines 

en mijn vrouw Anthonia.’ Op onze Facebookpagina is informatie gevraagd. Ton Anders geeft aan dat 

de foto gemaakt moet zijn in 1902. Hij ziet dat achter de houten brug (een zogenaamde kwakel) 

begonnen is aan de bouw van de Cornelis Ketelbrug. Rechts bij de open deuren zijn de houtloodsen 

van de firma A. Vingerling, die doorlopen tot aan de Johan den Haenstraat. Jan Lafeber vult aan dat 

de kaart verstuurd is door Christinus de Koning (1870-1947) mede namens zijn (eerste) vrouw 

Anthonia Schiedon (1870-1927) en hun oudste drie kinderen Johanna Antonia (Jansje), Adrianus 

(Janes) en Christinus Anton (Christines). Christinus de Koning was schoenmaker aan de Boelekade 

R134. In 1901 was hij conciërge en woonde hij aan de Westhaven B196. De genoemde heer Kerper 

zal de musicus Willem Frederik Kerper zijn, leraar aan de stedelijke muziekschool van Gouda. 

 

Fotoverantwoording en colofon 
Nico J. Boerboom: blz. 1, 2, 3(o), 4, 5(br en 

ol), 6(o),7, 10 (o), 12(o), 15(o) en 20 

Gert Jan Jansen: blz. 5(bl en or), 6(b), 8, 9(o), 

10(b), 13(o), 15(b), 17(b), 18(b), 21 en 22(o) 

Collectie-Daems: blz. 2(b) en 24 Collectie-Boers: blz. 9(b) 

www.ontdekgenemuiden.nl: blz. 11 Franz Eugen Köhler/Wikimedia: blz. 12(b)/ 

Goudsche Courant/SAMH: blz. 13(b) Evalien de Haan: blz. 14 

Pieter Dirksz Crabeth/Wikipedia: blz. 16(b) Collectie Scheltema-Jeekel: blz. 17(o) en 18(o) 

Maria ten Tusscher: blz. 19(b) Goo.gl/images/f1ETL5: blz. 19(o) 

Harry Sagers/Anefo/NA: blz. 22(b) Collectie-Swager: 23 

  

b= boven; o= onder ;l= links; r=rechts  
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