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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over de lezingen 

van 19 mei en 16 juni, de presentatie van deel vier van 'Stad van de Gouwenaars' in Goverwelle en de nieuwe 

excursie.  

  

Maandag 19 mei: lezing om 20.00 uur aan de Westhaven 27  
  

Elmina, het grootste slavenfort van Afrika  

Maar Elmina is meer dan dat, het wordt ook gezien als de laatste Nederlandse Afrikaanse kolonie, waarvan in 

1871 met enige weemoed afscheid werd genomen. 

Elmina werd al door de West-Indische Compagnie (WIC) tevergeefs belegerd in 1625. In 1637 zou het, op bevel 

van Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679), bekend van het Mauritshuis, definitief worden veroverd en 

uitgebouwd. Net als in de Portugese periode werd het een 'handelskantoor' en niet het begin van een 

uitgebreidere kolonisatie, slaven werden aangeboden en niet, zoals vaak wordt beweerd, 'actief' geronseld. Over 

het dagelijks leven en handel in Elmina weten we iets dankzij onder meer Willem Bosman (geb. 1672), 

opperkoopman van de WIC van 1687 tot 1701. In zijn tijd werd het gebied 'Guinese Goud-, Tand en Slavenkust' 

genoemd. Ooit begon men met de handel in goud en eindigde met de handel in slaven.  

In Elmina verbleef ook de zwarte dominee Jacobus Capitein (1717-1747), die op Bijbelse gronden de 

slavenhandel zou goedkeuren, hij kreeg als bijnaam 's Heeren Slaaf. 

De bekende patriot Herman Willem Daendels (1762-1818), beroemd onder meer door de aanleg van de Grote 

Postweg (aangelegd in 1808) op Java als gouverneur-generaal van Oost-Indië, zou na Waterloo 

weggepromoveerd worden naar Elmina. Hij zou het moordende klimaat niet overleven, net als zo vele anderen 

natuurlijk. Mogelijk is hij al op het idee gekomen om onder de lokale bevolking mannen te werven voor dienst in 

het "KNIL", de Belanda Hitam oftewel 'Zwarte Hollanders' genoemd. De Zwarte met het witte hart, roman van 

Arthur Japin, beschrijft het leven van twee zwarte prinsen die als onderpand in Nederland zouden belanden. 

Vanuit Indië zouden sommigen weer terugkomen naar Elmina en omstreken en daar de Batiks kleding 

introduceren, nog steeds een belangrijk Helmonds (imitatie) exportartikel. 

De aanloop tot de laatste Nederlandse agressieoorlog, die tegen het onafhankelijke sultanaat Atjeh, zou een einde 

maken aan de Nederlandse koloniale bezitting Elmina, verkocht voor dfl 47.000,= aan de Britten. 

De lezing wordt gegeven door Aad Engelfriet (1950). Engelfriet is cultureel-historisch reisleider, stadsgids en 

HOVO, MOVO en VU docent. Webmaster van http://www.aad.engelfriet.net.  

   

Maandag 2 juni: Gouda Waterstad: Monument van de Maand  

Feestelijke opening: “Gouda Waterstad: Monument van de Maand”  

Beste mensen, 

De landelijke organisatie van Open Monumentendagen heeft het waterstelsel van Gouda “Gouda Waterstad” in 

juni 2014 uitgeroepen tot landelijk Monument van Maand. Het landelijke thema van Open Monumentendag 

2014 is ‘Op reis’. Dit behelst onder meer aandacht voor vervoer en transport via de weg, het spoor, het water of 

via de lucht. Maar ook voor monumenten die een rol gespeeld hebben bij de mobiliteit van mensen en goederen. 

Gouda Waterstad is zo’n monument. 

Het is mij als voorzitter van de Historische vereniging die Goude een eer u te mogen uitnodigen voor de 

feestelijke opening van Gouda Waterstad: Monument van de Maand.  

De opening vindt plaats: 

Maandag 2 juni 2014 om 20.00 uur 

Concordia, Westhaven 27, 2801 PJ  Gouda.  

Er is een interessant programma samengesteld. De lezingen duren ongeveer 20 minuten. 

http://www.aad.engelfriet.net/


• Welkom door Gerard van Ham, voorzitter  Historische Vereniging die Goude;  

• ‘Gouda Waterstad Landelijk Monument van de Maand’ door Roland van Schelven, voorzitter  landelijke 

stichting Open Monumentendag, ex-wethouder van Gouda en thans burgemeester  van Culemborg; 

• ‘Monumentale geschiedenis van een monumentaal gemaal’ door Thea de Roos-van Rooden,  Hoogheemraad 

van Hoogheemraadschap van Rijnland; 

• Pauze 

• Muzikaal optreden door het Léman Ensemble. Violiste Hartini van Rijssel en Celliste Mariëlle  Rijkaart spelen 

prachtige stukken van Martinu, Händel en Gliere. 

•  ‘Burgemeester van Gouda Waterstad’ door Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda. 

•  Officiële Opening van het Monument van de Maand  

Met deze feestelijke opening wordt de start van Gouda Waterstad: Monument van de Maand gemarkeerd. De 

hele maand juni zijn er tal van aansprekende activiteiten. Wilt u alvast weten wat? Kijkt u voor het volledige 

programma op www.goudawaterstad.nl of www.monumentenstad.nl.  

Ik hoop u allen op 2 juni te mogen verwelkomen.  

Graag tot dan. 

Gerard van Ham, voorzitter Historische Vereniging die Goude.  

   

Zaterdag 14 juni om 13.00 uur: presentatie deel 4 straatnamenboek ‘Stad van de Gouwenaars’ in de wijk 

Goverwelle.  

Een straat of wijk bepaalt voor een belangrijk deel het leefgenot van degenen die er wonen. Bouwjaren en 

tijdgeest zijn zichtbaar en elke wijk heeft zijn eigen pareltjes voor wie er oog voor heeft. 

Gemeentelijke overheden stoppen de laatste tijd minder energie in wijkontwikkeling. De meeste aandacht gaat 

tegenwoordig uit naar marktwerking en bewonersparticipatie. Als bewoner is het dan nuttig om te weten waarom 

de wijk er zo is komen uit te zien. Als u meer wilt weten over de ontwikkelingsgeschiedenis van de wijk 

Goverwelle kom dan zaterdag 14 juni 13.00 uur naar Het Irishof, Middenmolenplein 266. Daar wordt het 

vierde deel van het boek “Stad van de Gouwenaars” gepresenteerd. In dit deel wordt de ruimtelijke ontwikkeling 

van de wijk beschreven. Verder komen alle buurten, straten, bruggen enzovoorts aan de orde. Het boek geeft 

vele wetenswaardigheden en is rijk geïllustreerd. Het is uitgegeven door de Historische Vereniging die Goude. 

De indeling van de middag in Het Irishof is als volgt: 

- 13.00 uur: een inleiding over de stedenbouwkundige opzet van de wijk en het perspectief  voor de toekomst; 

- 14.00 uur: start van een wandeling van ongeveer 1,5 uur door de wijk; 

- 16.00 uur: napraten met een borrel van het wijkteam. Er is dan gelegenheid om met elkaar  te discussiëren over 

kwesties die in de wijk spelen. 

Er zullen die middag ook raadsleden worden uitgenodigd en er is, als bijzondere gast, een vertegenwoordiger uit 

de rijke historie van Gouda die over onze schouders meekijkt. 

Natuurlijk is er ook gelegenheid om deel 4 van het straatnamenboek aan te schaffen. De toegang is gratis.  

   

Zaterdag 14 juni: stadswandeling 

Op zaterdag 14 juni in de middag organiseert die Goude de jaarlijkse stadswandeling voor haar leden met als 

thema keramiek. Keramiek is de verzamelnaam van gebruiksvoorwerpen en vrije vormen gemaakt van klei, die 

later op hoge temperatuur worden gebakken. In Gouda gloeiden zeven eeuwen lang de ovens van pottenbakkers. 

In de vroegste eeuwen werden die ovens gevuld met grof gebruiksaardewerk. Daarna volgden fijner aardewerk, 

kleipijpen, tegels, serviezen, luxe goederen en sieraardewerk met als hoogtepunt het Gouds plateel. Rond 1720 

leefde bijna de helft van de bevolking van de kleipijp. Na 1750 stortte de markt in, omdat de Goudse pijp te duur 

werd. In de tweede helft van de negentiende eeuw krabbelde de industrie weer wat op maar de kleine 

familiebedrijven verdwenen. Enkele grote bedrijven bleven bestaan en concentreerden zich steeds meer op 

keramiek. In het begin van de twintigste eeuw was Gouds plateel wereldberoemd. In 1963 werkten in Gouda 

zo’n 2000 mannen en vrouwen in de aardewerkindustrie. Een derde van hen bij aardewerkfabriek Goedewaagen 

die met Plazuid, Ivora, Regina en Zenith tot de grote werkgevers behoorden. Er waren nog 60 kleine, meestal 

eenmansbedrijven waar potten werden gebakken. De meeste ovens zijn nu afgekoeld en verdwenen. Gelukkig 

heeft Gouda veel plekjes die herinneren aan de verschillende keramische periodes. Na deze wandeling weet u 

http://www.goudawaterstad.nl/
http://www.monumentenstad.nl/


weer waarom Gouda niet alleen een stad van pijpen, kaarsen en kaas is, maar ook van sieraardewerk.  

Voor deze stadswandeling graag opgeven via wandelingdiegoude@gmail.com. Als u zich heeft 

aangemeld, krijgt u begin juni een berichtje met informatie over waar en hoe laat de wandeling start.  

   

 
Maandag 16 juni: lezing in de Oud Katholieke Kerk, Hoge Gouwe 107, om 20.00 uur 

Hoe overleefden de Goudse katholieken de Reformatie?  

Gouda stond in de 16de en 17de eeuw bekend als een zeer tolerante stad, waar vrijheid van geweten hoog in het 

vaandel stond bij het stadsbestuur. Vaak wordt dit als verklaring aangevoerd voor het - voor Hollandse begrippen 

- grote aantal Gouwenaars dat na de doorvoering van de reformatie katholiek is gebleven. Waar een stad als 

Dordrecht nog amper 10% katholieken telde, maakten zij in Gouda nog bijna een derde van de bevolking uit. 

Maar was het stadsbestuur altijd wel zo tolerant en was het alleen aan de opstelling van de regenten te danken 

dat het katholicisme hier zoveel aanhang behield? Dr. Paul Abels, kerkhistoricus uit Gouda, is in de bronnen op 

zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen. Hij constateert dat tolerantie voor de Goudse katholieken nooit 

een vaststaand gegeven was, maar steeds opnieuw door hen bevochten en betaald moest worden. Zij blijken 

daarbij een heel repertoire aan overlevingsstrategieën te hebben gehanteerd. Politieke, militaire of kerkelijke 

veranderingen dwongen de katholieken steeds opnieuw om hun gedrag aan te passen, teneinde hun religie te 

kunnen blijven uitoefenen en als groep een eigen identiteit te behouden. De delicate choreografie van 

katholieken, het Goudse stadsbestuur en de protestanten die aan de basis hiervan lag, zal door Paul Abels uit de 

doeken worden gedaan in zijn lezing.  

De lezing van Paul Abels over de katholieke overlevingsstrategieën maakt onderdeel uit van enkele voordrachten 

over religie in Gouda die de Historische Vereniging die Goude dit jaar organiseert als opmaat voor de grote Dag 

van de Nederlandse Kerkgeschiedenis op 11 oktober 2014 die georganiseerd wordt door de Vereniging voor 

Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK). Deze vereniging werd 25 jaar geleden opgericht in Gouda en keert na 

een kwart eeuw terug naar deze stad om samen met die Goude dit jubileum te vieren. Op deze dag zullen beide 

verenigingen samen een boek presenteren, waarin nieuwe inzichten die de afgelopen 25 jaar over de Goudse 

kerkgeschiedenis zijn opgedaan, zullen worden gepresenteerd.  

   

Oproep deelname aan het Sluiswachtersgilde en demonstratie op zaterdag 24 mei 

Afgelopen jaar is het Gouds Sluiswachtersgilde opgericht met als doel het in beweging houden van de vier 

ongebruikte sluizen in de binnenstad van Gouda. Dit nieuwe gilde is net als het Watergilde een werkgroep van 

de Historische Vereniging die Goude en ontstaan in overleg met de gemeente Gouda. De aanleiding was de 

recente restauratie van de Donkere Sluis en het gevaar dat, wanneer er geen beweging is, de sluisdeuren 

muurvast komen te zitten en het monument hetzelfde overkomt als het Amsterdams Verlaat, dat na de restauratie 

van 24 jaar geleden niet meer heeft gefunctioneerd. 

De uitdaging is nu om de sluizen niet alleen mechanisch in beweging te krijgen, maar vooral om te laten zien hoe 

de sluizen ooit gebruikt werden en dan denken we op termijn ook aan een eenvoudige vorm van schuren. De 

sluizen speelden een belangrijke rol in de historische doorvaart door het centrum van Gouda. 

De leden van het gilde worden door ons zelf opgeleid tot ‘vrijwillig sluiswachter’ en 

we hebben op dit moment een team van veertien vrijwilligers. Dat aantal willen we graag verdubbelen om in het 

toeristenseizoen een serie demonstraties te kunnen geven op de donderdag of de zaterdag. Hierbij doen we een 

oproep aan belangstellende leden van die Goude om deze werkgroep te komen versterken. Het is niet zo dat je 

erg sterk moet zijn, de activiteiten worden in teamverband uitgevoerd. Om een indruk te krijgen kun je komen 

kijken op de eerste zaterdagdemonstratie bij de Donkere Sluis op 24 mei om 13.00 uur. Verdere informatie is te 

verkrijgen bij het secretariaat van die Goude, en bij gildemeester Hans Verwey, hansverwey@planet.nl / 06 

5150 6001.  

   

mailto:wandelingdiegoude@gmail.com
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Wie wil de lezingencommissie komen versterken? 

De lezingencommissie bestaat op het ogenblik uit drie personen. Graag zouden we de commissie uitbreiden met 

iemand die over de volgende vaardigheden beschikt:  

- beschikbaar zijn op de lezingavonden (maandag) 

- kennis van en belangstelling voor geschiedenis van Gouda en geschiedenis in het algemeen 

- in staat zijn om een zaal mensen toe te spreken en met een toekomstige spreker in goed  Nederlands te 

corresponderen 

- aardig overweg kunnen met laptop en beamer 

- bereid zijn om circa vier keer per jaar te vergaderen.  

Voelt u er voor? Geeft u zich dan op vóór 1 juni bij Marian Heeringa door een e-mail te sturen naar  

heeringa.fam@hetnet.nl  

   

 
Ophalen 'Stad van de Gouwenaars' deel 4 en cassette 

Op 24 april is het vierde en laatste deel van ‘Stad van de Gouwenaars’ gepresenteerd. Ook is de cassette 

verschenen. Leden die hebben ingetekend voor 'Stad van de Gouwenaars' kunnen deel 4 en de cassette (en 

eventueel de nog ontbrekende delen) doordeweeks ophalen bij:  

Jan de Haan 

Kattensingel 13, Gouda. 

Telefoon: 0182-526534 

Graag even bellen als u komt.  

Ook kunt u daarvoor ‘s zaterdags tussen 11.00 uur en 15.00 uur terecht op het stadhuis op de Markt, 

uitgezonderd als er een trouwerij of andere feestelijkheid aan de gang is.  

   

Zaterdag 17 mei: lezingendag verzorgd door Livius 

De historische onderwijsvereniging Livius biedt op 17 mei een interessante dag in Gouda: vier lezingen over de 

Romeinen in de Lage Landen, onderbroken met een lunch in het Houtmansplantsoen.  

Toen de Romeinse generaal Julius Caesar in  57 voor Christus de Maasvallei binnentrok en strijd leverde met de 

Nerviers en Atuatuci, kon niemand nog vermoeden dat dit het begin was van een culturele kennismaking tussen 

de Mediterrane wereld en het Noordzeegebied, die zo'n vijf eeuwen zou duren.  

De lezingendag is ingedeeld in vier onderwerpen: 

1) de komst van de Romeinen 

2) de vorming van de Romeinse provincie en de Bataafse opstand 

3) het dagelijks leven in steden als Keulen en Tongeren 

4) de overgang van oudheid naar middeleeuwen  

Docent is Jona Lendering. 

Datum en tijd: zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Plaats: Houtmanszaaltje, zij-ingang Punt 15 (bij de molen) Gouda. 

Aanmelding: www.livius.nl of 06-51951712.  
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Zaterdag 4 oktober: excursie van de Historische Vereniging die Goude naar het Twentse land.  

Centraal op deze dag staat het stadje Ootmarsum. 

Rond 770 werd in Ootmarsum een van de eerste Twentse kerkjes gebouwd. Ootmarsum was rond het jaar 1000 

een van de grootste parochies in Twente; oorspronkelijk strekte het zich westwaarts tot en met Almelo uit. 

In de middeleeuwen floreerde de handel in Ootmarsum, vanwege de gunstige ligging: zowel aan een belangrijke 

noord/zuid-route als aan de route West-Nederland - Noord-Duitsland. Omstreeks 1300 verkreeg Ootmarsum 

stadsrechten. Vervolgens werd Ootmarsum, door de aanleg van een dubbele rij grachten en aarden wallen, een 

vestingstad. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog vestigden de Spanjaarden zich in Ootmarsum. Zij werden in 1597 

door de legers van prins Maurits verdreven, waarna de vesting ontmanteld werd. Een kogel in de kerk herinnert 

nog aan dit beleg.  

De opkomst van de industrie in Twente ging aan Ootmarsum voorbij; het bleef een akkerbouwstadje. Hierdoor 

stokte de ontwikkeling van Ootmarsum, wat in de tweede helft van de 20e eeuw een gunstig effect had op de 

toeristenindustrie: het nostalgische stadscentrum doet oude tijden herleven. Je vindt er veel vakwerkhuizen, tal 

van galerieën zijn er gevestigd en ook op straat is veel kunst te vinden. Ook is er het glasatelier van Annemiek 

Punt. Zij ontwierp onder meer het Jaïrus raam voor de Nieuwe Kerk in Delft. Het ontwerp op ware grootte is 

daar te zien.  

Programma voor deze dag 
We vertrekken om 08.30 uur met een luxe touringcar vanaf station Gouda naar Ootmarsum. 

Om ca. 10.30 uur komen we aan in Ootmarsum, waar we in een gezellige gelegenheid ontvangen worden met 

koffie en een Twentse lekkernij. We maken hier kennis met onze gastheer van deze dag, de Twentoloog Ben 

Kleissen. Hij zal ons een inleiding geven over Twente in het algemeen en Ootmarsum in het bijzonder. 

Hierna maken we onder leiding van ervaren gidsen een wandeling door het mooie Ootmarsum. U leert hierbij 

meteen de weg kennen en waar de galerieën zijn. Dat komt later weer van pas. 

Na de wandeling gaan we met onze bus naar een mooie Twentse lunch die we geserveerd krijgen in een 

watermolen. 

Hierdoor versterkt gaan we onder leiding van Ben Kleissen een bustour maken door het noorden van Twente en 

een stukje door Duits Twente. Als het weer het toelaat, steken we te voet de grens over via een oude 

smokkelroute. Onderweg zal Ben veel aandacht geven aan de archeologie en de geologie in deze streek. Het zal 

u onder meer duidelijk worden waarom de grenslijn tussen Nederland en Duitsland hier zo’n bijzondere vorm 

heeft. 

Om ongeveer 15.00 uur zijn we weer in Ootmarsum. Na een kop koffie of thee heeft u de gelegenheid om de 

galerieën en andere bezienswaardigheden, waar u ’s morgens langs bent gelopen, nog eens wat van binnen te 

bekijken. 

Om 16.30 uur vertrekken we weer richting Gouda en verwachten daar rond 18.30 uur aan te komen. 

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

De kosten voor deze dagtocht bedragen € 58,00 per persoon. U kunt zich opgeven voor deze excursie door het 

invullen van onderstaande strook en deze te versturen naar Historizon Reizen, Postbus 283, 2160 AG Lisse, of 

per mail naar info@historizon.nl, of telefonisch 088-6360200. U ontvangt dan een bevestiging en een 

factuur.  

Ja, ik ga/wij gaan mee op 4 oktober naar Twente met ………………persoon/personen.  

Naam:................................................................................................................... 

Adres:...................................................................................................................  

Tel. nr.:................................................................................................................. 

E-mailadres:............................................................................................................   
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