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Lezing maandag 2 maart door Hennie Verhoef 
De Graven van Blois, heren van Schoonhoven en Gouda. 
 
De Graven van Blois hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Gouda. In 1361 –na 
de stadsbrand- begon Jan van Blois met de bouw van het Kasteel van Gouda. Zijn grootvader, Jan 
van Beaumont, was verwant met de Graaf van Holland, die hem in 1308 flinke gebieden in Holland 
en Zeeland beleende, waaronder Gouda en Schoonhoven. Aanvankelijk was Schoonhoven 
belangrijker dan Gouda. Daar kwam een hof en kasteel, waarover Hennie Verhoef zal vertellen. Wat 
daar zoal gebeurde en wie er verbleven. Tevens over de reizen die gemaakt werden en waar naar 
toe. Ook diens opvolgers, kleinzoon Jan en vervolgens Guy van Blois, hadden hier residentie. Maar 
de stad Gouda werd steeds belangrijker met zijn doorvaart en tol. Hennie Verhoef gaat ook over 
Gouda vertellen, over de nieuwbouw van het kasteel en de uitbreidingen, over de beroemde 
reigerkolonie, over het bos dat westelijk van Gouda lag en over het hout dat er af kwam. De 

betekenis van de Graven van Blois en 
grootvader Jan van Beaumont blijkt ook uit 
de straatnaamgeving in Gouda. Al meer dan 
honderd jaar kennen we in de wijk Ouwe 
Gouwe zowel een Graaf van Bloisstraat als 
een Jan van Beaumontstraat. Dat laatste 
kunnen ze in Schoonhoven niet zeggen. 
 
Hennie Verhoef (1937) maakt al dertig jaar 
studie van het hof van de Graven van Blois. 
Hij geeft hierover regelmatig lezingen. 
Verhoef heeft het oorspronkelijke ‘Archief 
van de Graven van Bloys’ met daarin de 
zgn. ‘Bloise rekeningen’ toegankelijk 
gemaakt. Hij maakte een transcriptie en 
voegde een namenindex toe. Ze kunnen 
worden geraadpleegd via de genealogische 
databank Hogenda. Hennie Verhoef is 
actief binnen de Historische Vereniging 
Schoonhoven. In 2009 kreeg hij de Jan van 
Beaumontpenning, de stadsprijs van 
Schoonhoven voor historisch werk en 
onderzoek. Recent schreef hij het 
hoofdstuk “Heren van Schoonhoven in de 
14e eeuw” in het standaardwerk over 
Schoonhoven, uitgegeven ter gelegenheid 
van de opheffing van de gemeente per 1 
januari 2015. 

 
De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur  
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H & M Gouda: actualiteit Historie en Monumenten 
Onder deze noemer attendeert de Nieuwsbrief op bijeenkomsten, boeken en andere zaken die op 
het thema H&M aansluiten: 
 
10e Waterconferentie 
Op donderdag 18 juni 2015 organiseert het Gouds Watergilde, werkgroep van de Historische 
Vereniging die Goude, die 10e Waterconferentie. Deze vindt plaats in de Sint Janskerk. De 
waterconferentie gaat hiermee vooraf aan het jaarlijkse Gouda Waterstad Festival, dat wordt 
gehouden in het weekend van 20 juni. 
 

De geschiedenis van het bestuur van de stad Schoonhoven. 
Ter gelegenheid van de opheffing van de gemeente Schoonhoven, per 1 
januari jl. opgegaan in de gemeente Krimpenerwaard, is de bestuurlijke 
geschiedenis vastgelegd in ruim 30 hoofdstukken. Ook de in Gouda bekende 
Dirk van Cats, Jan van Beaumont en Jan van Blois komen aan bod. In de 
Tidinge van mei a.s. volgt een boekbespreking. Verkrijgbaar in de boekhandel. 
Prijs €29,95. Zie verder www.historischeuitgavenschoonhoven.nl. 
 
 
Tentoonstelling over Plateelbakkerij Ivora (1914-1965). 
Van 18 januari tot 17 mei 2015 is in Museum Gouda een tentoonstelling te zien 

over plateelfabriek Ivora, waarvan het sieraardewerk zich onderscheidt van andere Goudse 
fabrieken door relatieve eenvoud in decors en uitvoering. Het museum is geopend van dinsdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Zie verder www.museumgouda.nl. 
 
Speciale uitgave over Plateelbakkerij Ivora. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling in Museum Gouda is het blad ‘Vormen uit vuur’ met een 
speciaal nummer uitgekomen over Plateelbakkerij Ivora van firma P. van der Want Gzn. te Gouda. 
Auteur Barbara Walraven heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de geschiedenis en de producten 
van deze plateelfabriek. Het tijdschrift is o.a. te koop in de winkel van Museum Gouda. Prijs € 15,-
Zie verder www.vormenuitvuur.nl. 
 
Schilderij van de Sint Janskerk uit 1662. 
Sinds 17 januari jl. hangt er in de Sint Janskerk weer een 
schilderij waarop de kerk is weergegeven zoals hij in het jaar 
1662 was. Het is een kopie van een werk van de Delftse 
kunstschilder Hendrick Cornelisz van Vliet. Beeldend kunstenaar 
Jos van der Biezen had er negen maanden voor nodig om deze 
‘remake’ te produceren. De kerk is open voor bezichtiging van 
maandag tot en met zaterdag, tot 1 maart van 10.00 tot 16.00 
uur; daarna van 9.00 tot 17.00 uur. Zie verder 
www.sintjan.com. 
 
Weer 15 Stolpersteine erbij. 
Op vrijdagochtend 20 februari 2015 gaat Gunter Demnig vijftien nieuwe Stolpersteine plaatsen in 
Gouda. Tussen 9.00 en 11.00 uur worden de volgende adressen aangedaan: Achter de Vismarkt 72 
(voor Jansje van Monnikendam-Mok), Crabethstraat 51 (voor Lotty Hirsch-May), Blekerssingel 29 
(voor Jacobus Neeter en Saartje Neeter-Ensel), Sophiastraat 37 (voor Heinz Ludwig Lewkonja) en 
Krugerlaan 68 (voor het gezin Weijl, twee schoondochters en inwonend vluchtelingetje Moritz 
Körner). Zie verder www.goudsmetaheerhuis.nl. 
 
Tentoonstelling ‘Tussen Duitsland en Indië’ in Boomkwekerijmuseum 
Tot 10 mei 2015 loopt in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop de tentoonstelling ‘Tussen Duitsland 
en Indië, Boskopers van oorlog naar oorlog, 1940 – 1949’, mede opgezet door de Historische 
Vereniging Boskoop. De tentoonstelling sluit aan op een boek met dezelfde titel van Gé Vaartjes en 
Pim Oxener dat in december uitkwam. De Historische vereniging gaf het uit als derde deel in de 
Flora-reeks. Prijs €13,50 (excl. verzending). Zie verder www.hvboskoop.nl en 
www.boomkwekerijmuseum.nl. 
  

http://www.historischeuitgavenschoonhoven.nl/
http://www.museumgouda.nl/
http://www.vormenuitvuur.nl/
http://www.sintjan.com/
http://www.goudsmetaheerhuis.nl/
http://www.hvboskoop.nl/
http://www.boomkwekerijmuseum.nl/
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`Het verhaal achter het portret’ gaat verder 
In februari 2015 biedt Imelda van der Linden twee activiteiten: 

 Zaterdagmorgen 21 februari: workshop ‘Kijken naar portretten’ in 
Museum Gouda. Voor iedereen die ontspannen, maar actief wil (leren) 
kijken naar portretten. Maximaal acht deelnemers. 

 Zaterdagmorgen 28 februari: college ‘De zoektocht naar de 
onbekende schilder en de anonieme geportretteerde’, gericht op 
mensen die een beter beeld willen krijgen van het kunsthistorisch 
onderzoek binnen de portretschilderkunst. Zie foto. Locatie: Punt 15. 

Meer informatie op www.portretkunstgeschiedenis.nl of bij Imelda van 
der Linden via portretcursus@gmail.com of 06 49114315. 
 
Startbijeenkomst ‘werkplaats’ Schouders onder zakkende binnenstad 
Gouda 
Op zaterdag 7 februari 2015 start een zgn. werkplaats, gericht op het 
duurzaam behoud van de oude binnenstad van Gouda die volgens de 
organisatoren door inklinking jaarlijks blijft zakken. De start bestaat uit een wandeling van bijna 2 
uur langs de laagste delen van het centrum, waarna de opdracht van de ‘werkplaats’ wordt 
aangescherpt. De uitnodiging komt van de gemeente Gouda. Uitvoering wordt gegeven aan een 
intentieverklaring van 9 oktober 2014 ‘Stevige stad op slappe bodem’, die ook werd getekend door 
o.a. het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en de TU-Delft. Info: arianne.fijan@gouda.nl. 
 
Goudologen terugkomdag 21 maart 
Het Historisch Platform Gouda organiseert op zaterdagmiddag 21 maart 2015 de derde Terugkomdag 
voor Goudologen. De organisaties die bij het platform zijn aangesloten, worden uitgenodigd om met 
een flyer present te zijn. Zie verder www.historischplatformgouda.nl. 

 
Veel onderzoek bij Golda 
Praktisch op de jaarwisseling bracht de Archeologische Vereniging Golda een Nieuwsbrief uit, die 
ook als jaarverslag een goede indruk zou maken. De belangrijke bodemonderzoeken, waarin Golda 
participeert, worden in woord en beeld beschreven. Als meest spectaculaire komt onder de titel ‘De 
bottenrapers van de Sint Jan’ de opgraving in het koor van de Sint-Janskerk aan de orde. Het 
archeologisch rapport wordt waarschijnlijk in april door ArcheoMedia uitgebracht.  
De plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in de stad is vaak een aanleiding tot opgravingen. Zo 
is in de Raambuurt met succes gezocht naar resten een muurtoren die in de 15e eeuw vlak bij de 
Guldenbrug gestaan moet hebben. Aan de andere kant van de oude stad, op de hoek van de 

Houtmansgracht en de Lem 
Dulstraat is een deel van de 
stadsmuur onder archeologische 
begeleiding verwijderd en is de 
volledige fundering van de toren 
‘Coudenhorn’ ondergronds 
bewaard gebleven. Verder gaat 
Marcel Dasselaar uitgebreid in op 
de opgravingen rond en in de 
Vrouwentoren, die mogelijk waren 
door de grote restauratie van de 
toren. De ligging van de vroegere 
Onze Lieve Vrouwekapel is nu 
beter in beeld. De kapel bleek 
eenbeukig en niet driebeukig, 
zoals Walvis in zijn Goudse 
stadsgeschiedenis schreef. Zie 
verder www.golda.org.  

Elisabeth Bas: een Rembrandt, een 
Backer of een Bol? 

Het uitgraven van een spaarboog in de Sint Jan 

http://www.portretkunstgeschiedenis.nl/
mailto:portretcursus@gmail.com
mailto:arianne.fijan@gouda.nl
http://www.historischplatformgouda.nl/
http://www.golda.org/
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Foto’s van het oude Gouda op Facebook  
Op Facebook zijn pagina’s 
aangemaakt (zgn. communities), 
waarop met regelmaat oude(re) 
foto’s van Gouda geplaatst 
worden. Uit de tientallen 
commentaren die daarop worden 
geleverd, blijkt dat vele (ex-) 
Gouwenaars het terugzien van die 
beelden zeer waarderen. Reden 
voor de redactie van de 
Nieuwsbrief om deze initiatieven –
voor zover nodig- onder de aandacht te brengen bij de leden van Die Goude.  
Op dit moment zijn er drie Facebook-communities voor foto’s van Gouda:  
1. Gouda Vroeger & Nu (GV&N): ‘Jouw site voor Gouwenaars met foto's van Vroeger & Nu. Deze 
site is opgericht voor iedereen die Gouwenaar is of ooit is geweest.’ 
2. Herinnert u zich Gouda van toen nog (HUZGVTN): ‘Leuke pagina over de historie van Gouda. 
Met leuke foto’s en informatie van toen. Op deze pagina vind u vooral foto’s uit boeken, 
ansichtkaarten en foto’s van mensen zelf’. 
3. Ik hou van Gouda (IHVG), een derde Facebook –community, lijkt op weg naar het einde. Het was 
onderdeel van de website www.ihvgouda.nl, die echter vorig jaar is opgeheven. Volgens Jan Jaap 
Hakvoort van Internet Publishing lukte het niet om de website winstgevend te maken. 
 
Een vergelijking (op 22-01-2015) van de communities leidt tot de volgende cijfers  

 GV&N HUZGVTN IHVG 

Aantal ‘likes’ 2.770 3.750 654 

Aantal berichten sinds 1-1-2015 134 41 1 

Gem. aantal reacties op eerste 10 foto’s van het jaar 6 15 n.v.t. 

 
De werkwijze is als volgt. De moderator van de pagina (waarvan de identiteit niet bekend is) plaatst 
met regelmaat een foto. Bezoekers kunnen hun waardering uitspreken met een ‘vind ik leuk’, maar 
ook met een commentaar, waarop vervolgens weer gereageerd kan worden. De herkomst van de 
foto’s is niet altijd duidelijk. De meeste lijken afkomstig te zijn uit privéverzamelingen, maar 
sommige circuleren al jaren in het historische circuit. Je kunt als bezoeker ook zelf foto’s uploaden, 
maar de moderator bepaalt of die erop komt. In dat geval is het gebruikelijk dat vermeld wordt wie 
de foto heeft ingestuurd.  
 
De moderator van GV&N beperkt zich doorgaans tot een korte aanduiding van de foto. De moderator 
van HUZGVTN geeft soms een uitgebreide historische toelichting, die weer andere informatie 
losmaakt. Neem bijvoorbeeld de twee foto’s van Bloemendaal die op 21 januari (8 uur 26) werden 

geplaatst. Hierop waren binnen 24 
uur 39 reacties geschreven, sommige 
zeer uitgebreid en voorzien van 
andere foto’s. Zouden we de 
feitelijke gegevens in die 
commentaren moeten verzamelen 
en bewaren? In totaal zijn het zeker 
honderden (ex-) Gouwenaren die 
wel eens reageren op een foto. Hun 
namen komen we over het algemeen 
niet tegen bij die Goude. Er is dus 
een groep Gouwenaren die 

geïnteresseerd is in het (recente) verleden van de stad, maar die de Historische Vereniging niet 
weet te bereiken.  
 
Natuurlijk zijn er andere bronnen waar foto’s van oud-Gouda te vinden zijn. Allereerst natuurlijk de 
beeldbank van het streekarchief, die op dit moment nog niet digitaal geraadpleegd kan worden. 
Daarnaast zijn er websites en forumsites waar veel materiaal te vinden is. De Nieuwsbrief gaat daar 
graag een volgend keer op in. (GJJ).  
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Buslijn over de Bloemendaalseweg 
Bijvangst van de cursus 
Goudologie II ‘Buiten de singels’ 
was de ontvangst van een foto 
van de bus van de lijndienst 
tussen Gouda en Boskoop. De 
dienst werd tussen 1948 en 1970 
onderhouden door Trio uit 
Boskoop van eigenaar C.J. 
Middelkoop. Vanaf het (toen nog 
overkapte) busstation reed deze 
bus over de Ridder van Catsweg 
en de Bloemendaalseweg naar 
Reeuwijk-Dorp. Aanvankelijk reed 
hij om de twee uur; later werd 
het een uurdienst. Op de foto 
staat een Austin-bus te wachten 
op een verder leeg busstation 
Gouda in februari 1953. De bus 

heeft het stuur rechts; later kwam er een Austin met het stuur op de gebruikelijke plek. Twintig 
zitplaatsen, veertien staanplaatsen. Arie van der Laan, nu 85, uit Reeuwijk, was een van de 
chauffeurs. Op de vraag waar de bushaltes toen waren, zegt hij: “Daar deden wij niet aan, we 
stopten overal waar iemand stond te wachten”. Eén keer heeft hij in die periode een ongeluk 
gehad. Op de Bloemendaalseweg stak een kind plotseling de weg over. Een beenbreuk was het 
gevolg.  
 

Uit de regio, bladen van andere historische verenigingen 
1. De Goudsche boot  
Ger Mulder schreef in de Nieuwsbrief van de 
Historische Vereniging Capelle een uitgebreid 
artikel over de “Goudsche Boot”. Hij bedoelt 
daarmee de bootverbinding die tussen 1842 en 
1948 werd onderhouden tussen Gouda en 
Rotterdam. Het was Willem Adrianus van de 
Garden uit Gouda die in 1840 de concessie 
kreeg. De beurtdienst was van groot 
economisch belang voor Rotterdam en Gouda en 
alle tussenliggende plaatsen aan de Hollandsche 
IJssel. Ook van het vervoer tussen Amsterdam 
en Rotterdam had men grote verwachtingen. In 
de Amsterdamsche Courant van 27 september 
1844 staat een advertentie van de gezamenlijke 
schippers. Onder ‘approbatie’ van de besturen 
werd een nachtdienst met slaapplaatsen bekend 
gemaakt, waarvan de passagiers ‘bij aankomst 
te Gouda, hunne reize, per stoomboot, naar 
Rotterdam en verder afgelegene plaatsen 
onverwijld (…) kunnen vervorderen’. De 
stoomtrein gooide roet in het eten. Tot 1912 
bleef de naam ‘Van de(r) Garden’ verbonden 
aan deze rederij. Toen nam de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek de eigendom over. In 1934 werd 
de passagiersdienst opgeheven als gevolg van concurrentie van bus en spoor, na de Tweede 
Wereldoorlog stopte ook de vrachtdienst.  
 
In het artikel worden alle schepen besproken die in de 19e eeuw dienst hebben gedaan. De Julia was 
het eerste schip, een 80 ton groot raderschip. Het werd vanaf voorjaar 1841 ingezet, maar de reder 
beleefde er weinig plezier aan, want op 18 juli 1841 ‘ontplofte’ de ketel. Hierbij kwamen twee 
passagiers om het leven. Het vervangende schip, raderstoomschip IJSEL, werd een jaar later in de 
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vaart genomen. Van de Garden moest zich daarvoor flink in de schuld steken, maar het ging goed. 
Daarna volgden de IJsel II en III, later vervangen door de IJsel IV en V. De IJsel VI was in 1907 het 
laatste stoompassagiersschip dat aan de vloot werd toegevoegd. De rederij had een pakhuis en erf 
aan de Oosthaven en een kantoor en bergplaats aan de Nieuwe Veerstal.  
 

2. Particuliere straatweg Bodegraven- Gouda 
De Reeuwijkse Reeks is jarenlang een uitgave geweest van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. In 
een van de nummers schrijft de heer W.R.C. Alkemade over de particuliere straatweg tussen 
Bodegraven en Gouda. Deze werd tussen 1834 en 1839 met particulier geld aangelegd en van 1838 
tot 1949 particulier geëxploiteerd! Om inkomsten te verwerven waren er twee tolhuizen met hek 
opgericht: een ter hoogte van de Oud-Reeuwijkse weg (de ‘Oude Tol’) in Reeuwijk-Brug en één 
vlakbij Gouda aan (wat nu heet) de Bodegraafsestraatweg, ter hoogte van de Ridder Dirkstraat.  
Bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard berust het archief van ‘De 
Associatie tot aanleg en onderhoud van de weg en vaart tussen Gouda en Bodegraven 1827-1943’. 
Het is dezelfde meneer Alkemade die het archief heeft ontsloten en van een inleiding voorzien. 
De burgemeesters van Bodegraven, Zwammerdam en Reeuwijk kwamen in 1828 met een ambitieus 
plan kwamen ter verbetering van ‘de communicatie’ tussen Gouda en Bodegraven. Hun collega’s 

van Gouda en 
Broek c.a. waren 
niet 
geïnteresseerd. 
Het ging om de 
aanleg van een 
bestrate weg 
tussen de brug 
bij ‘Het 
Visschertje’ 
(Ridder van 
Catsweg) via 
Reeuwijk- Brug 
naar de Oude 
Rijn in 
Bodegraven. 
Daarnaast zou 
ook de Breevaart 
verbeterd 
worden en 
verlengd tot aan 
de Oude Rijn. 
Uiteindelijk 
kwam 9,8 km 

weg onder beheer van de associatie, maar ook de Breevaart tussen Gouda en de afgedamde 
Spokersbrug. Aan de Goudse kant vielen de (huidige) Graaf Florisweg en de Bodegraafsestraatweg 
onder de associatie. Onderdeel van het project was – naast het eerder genoemde tolhuis met 
tolboom- een vaste brug bij ‘Het Visschertje’ aan de Ridder van Catsweg/ begin Graaf Florisweg. De 
betrokkenheid van de gemeente Gouda bij het project bleef beperkt. Er werd financieel noch 
bestuurlijk in geparticipeerd. Wel ging het gemeentebestuur van Gouda in 1835 akkoord met het 
rooien van bomen t.b.v. de aanleg van de weg. 
De weg werd financieel pas rendabel vanaf het moment dat de stoomtram en (later) de 
paardentram er gebruik van gingen maken, later gevolgd door automobilisten en fietsers. De tol 
begon echter steeds meer de economische ontwikkeling te belemmeren. In de periode 1907-1912 
deed de gemeente Gouda –met steun van de provincie- een poging om het onder Gouda gelegen 
gedeelte van de weg (Graaf Florisweg) in eigendom en beheer te krijgen. De poging mislukte en het 
duurde nog tot na de Tweede Wereldoorlog tot het bestuur van de associatie overeenstemming 
bereikte met de gemeentebesturen van Bodegraven, Reeuwijk, Zwammerdam, Waddinxveen en 
(jawel) Gouda. Op de foto laat tolwachter Jan Swager de laatste auto door (1948)  
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Gouda gedenkt Vrede van Rijswijk 
De Vrede van Rijswijk van 1697 maakte een einde aan de Negenjarige Oorlog. Wat zegt u? 
Inderdaad, het is niet het eerste vredesakkoord dat in onze herinnering opkomt. In onze 
stadsgeschiedenis ‘Duizend jaar Gouda’ wordt hij niet genoemd. Maar destijds vond de stad Gouda 
het zo belangrijk dat er een speciale penning voor werd geslagen, die in volle glorie te zien is in het 
Rijswijks Museum. De Franse koning Lodewijk XIV was in 1688 het Duitse vorstendom de Pfalz 
binnen gevallen. Waar hij niet op gerekend had, was dat ‘onze’ stadhouder Willem III koning van 
Engeland zou worden en alle vijanden van Frankrijk in een alliantie wist te verenigen. Geldgebrek 

dwong de Franse zonnekoning naar de onderhandelingstafel. Die stond in het Rijswijkse Huis ter 
Nieuwburch, ter beschikking gesteld door Willem III. Vele landen, vorstendommen en vrije steden 
sloegen een penning om de vrede te gedenken, maar ook om de rol te benadrukken die de eigen 
vorst had vervuld. Ook de stad Gouda was van de partij met een penning. De Dordtse graveur Jan 
Drapentier beeldde Koning-stadhouder Willem III af, staand onder het wapen van Gouda, in de 
gedaante van Hercules die de tweedracht vertrapt en het vuur ontsteekt op een offertafel. Volgens 
de collectiegids van het museum zit op de andere kant de Vrede met olijftak, geflankeerd door 
Bacchus en Ceres (links), Neptunus en Mercurius. Voorspoed zou ieders deel worden. Zestien jaar 
later had Europa een Vrede van Utrecht nodig. 
 

‘Taalkunde van Gouda’? 
Volgens de statuten heeft de Historische Vereniging die Goude onder meer tot doel (zie artikel 4 lid 
1 sub a): het bevorderen en verspreiden van de kennis van de taalkunde van Gouda. Wie op zoek 
gaat naar activiteiten op dat terrein is snel klaar, maar dan heb je ook wat. Het standaardwerk van 
Anton Pieter Maarten Lafeber ‘Het dialect van Gouda’, werd in 1967 uitgegeven als 14e  Verzameling 
Bijdragen van ‘Die Goude’. Niet alleen de vorm en de klank van het dialect werd beschreven, ook 
werden zeker duizend Goudse spreekwoorden en gezegdes vastgelegd. De Nederlandse Organisatie 
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek had subsidie verleend aan het onderzoek. Prins Bernhard 
reikte Lafeber in 1965 persoonlijk de Zilveren Anjer uit, een onderscheiding van het gelijknamige 
Fonds. Zijn openingszin “Die zoon van baander Lafeber heeft het toch maar knap gedaan” stond 
symbool voor de feestrede. Op de website van die Goude staat ‘Het dialect van Gouda’ vermeld als 
uitgave, met de kanttekening ‘deze bundel is uitverkocht’. Hij is gelukkig op internet te vinden: 
www.dbnl.org/arch/lafe001dial01_01/pag/lafe001dial01_01.pdf. Als bonus staat achterin een 
Gouds verhaal: Van Kneelez èn Piet, dieje naa de Gooverwèlsen Deik gonge om te komföoje èn oo 
ovve ze van en kauwe kèrremes tuis kwamme. De Lafeberhof (bij de Nieuwehaven) is vernoemd 
naar deze Anton Pieter Maarten Lafeber (*1893 Gouda- †1972 Capelle aan den IJssel). 
Onze dochter Roos (*1988 Gouda) had het als peuter opeens over een lepeltie, dat ze wilde hebben, 
of over een vogeltie dat buiten zat. “Wat zegt ze nou?” vroegen wij ons af. Ze zat op de crèche van 

http://www.dbnl.org/arch/lafe001dial01_01/pag/lafe001dial01_01.pdf
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Dia van Peperstraten aan de Fluwelensingel en 
daar kreeg ze het Goudse dialect met de paplepel 
ingegoten. Ze had niet door dat ze invulling gaf 
aan het diminutiefsysteem dat Lafeber in zijn 
grammatica van het Goudse dialect had 
beschreven. Het Goudse dialect heeft vier 
uitgangen voor verkleining, namelijk –ie, -t(j)ie, -
pie en –chie, terug te vinden in woorden als 
paalenkie, blokkie, paaltie, aapie of blommechie. 
Eric Hoekstra en Marjo van Koppen maakten in 
1999 ruim gebruik van Lafeber’s studie, toen ze 
het dialect van Het Bildt (waar geen Fries wordt 
gesproken) vergeleken met Hollandse dialecten. 
Het Gouds beschouwden zij als een ‘prototypisch 
Hollands dialect’. Een paar jaar later -in zijn 
lezing op onze jaarvergadering 2003- sprak Paul 
Abels van de teloorgang van de dialecten. 
“Dames en heren: het Gouds bestaat niet meer”, 
betoogde hij met zijn licht Finkersiaans accent. 
In 2009 is moderator Jeroen van 
www.forumgouda.nl in de rubriek ‘Stadhuis 
Gouda’ nog een keer een discussie gestart onder 
de titel ‘Gouds accent’. Het bleef bij de 
constatering dat er inderdaad woorden en 
uitgangen zijn die verschillen van de uitspraak in de ons omringende steden. Het Gouds accent is 
een resultante van onze geografische ligging, maar wordt terug gedrongen door de import van vele 
mensen met een goede baan in de Randstad. De discussie stokte in 2011 na de twaalfde bijdrage. 
Moet de conclusie zijn dat van het Gouds dialect hooguit nog een accent over is? Kunnen we de 
taalkunde schrappen uit de statuten? (GJJ) 
 

Hoe de naam Trijsburg uit Gouda verdween. 
Het is de mooiste ontdekking die je als import-Gouwenaar en als bestuurslid van de Historische 
Vereniging kunt doen: Ik blijk van moederskant voor een deel uit Gouda te stammen. Het gaat om 
de naam Trijsburg. Mijn grootmoeder heette Geertrui Rosina Maria Trijsburg, geboren in 1885 in 
Rotterdam. Zoals zoveel mensen, die na hun pensioen over meer vrije tijd beschikken, ben ik gaan 
nazoeken hoe alle familielijnen naar het verleden liepen. Genealogie is een tak van historisch 
onderzoek, waar we misschien bij die Goude te weinig aandacht aan besteden. Het is in mijn 
beleving ook een activiteit waarbij het bewandelen van de weg interessanter is dan het doel. Het 
ontdekken is leuk, maar uiteindelijk beschik je over ‘een bak met gegevens’ waar je anderen 
meestal niet blij mee maakt.  
Bij de familienaam Trijsburg, niet echt veel voor komend, zat ik in twee stappen in Gouda. Daar 
bleek het nest te zitten. In de periode 1700 tot 1850 komen er zeker 150 voor in het 
bevolkingsregister, in doopboeken, registers vergunning tot begraven, etc. Ze waren van rooms-
katholieke huize, met name horend bij de statie de Braesem. Enkelen waren oudkatholiek bij de 
statie De Tol. Vermogend waren ze meestal niet, van beroep baandersknecht, hekelster, 
baanspinner of zeepziedersknecht. In 1832 had (blijkens de Kadastrale Atlas Gouda) maar één 
Trijsburg onroerend goed. Nicolaas Trijsburg bezat een ‘huis en erf’ aan de Vlamingstraat, perceel 
D898, groot 100 m². Nicolaas was ingedeeld in inkomensklasse 24 (van de 28). Hij moest –als enige 
Trijsburg- grondbelasting betalen. Het geld kwam waarschijnlijk van moederskant, want Abraham 
Goedewagen was een neef van hem.  
Vanaf 1850 werd de economische aantrekkingskracht van Rotterdam te groot. Het ene na het 
andere gezin Trijsburg trok die kant op. De laatste keer dat in Gouda een Trijsburg geboren werd, 
was op 8 december 1896. Wilhelmina Johanna Maria was de jongste dochter van kleermaker 
Hendricus Trijsburg en Wilhelmina Verbij. Zij hadden (in elk geval tot 1926) een winkel op de Korte 
Tiendeweg 19, waar nu boekhandel Smit gevestigd is. Dochter Wilhelmina vond werk bij slijterij v.h. 
Erven van Meurs, gevestigd op Oosthaven 36. Daar woonde ze volgens het Adressenboek Gouda in 
1950 nog, als huishoudster van Bernhard Francois Charles Duijnstee (*1902 Gouda- †1963 Gouda), de 
ongetrouwde eigenaar van de slijterij. Diens moeder, de weduwe Amalia Cornelia Duijnstee-
Verbeek was vanaf 1916 eigenaar van het bekende Goudse café ‘Het Vat van Duizend Kan’ aan de 

http://www.forumgouda.nl/
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Markt (zie ook blz. 10). De zaak werd later 
voortgezet door haar zoon Petrus Albertus Johannes 
Duijnstee (†1971 Gouda) en zijn vrouw Catharina 
Clasina (Gerri) Dekker. Zowel slijter Duijnstee, als 
caféhouder Duijnstee, was een oom van Charles 
Duijnstee, lid van de kascommissie van die Goude. 
Het pand Oosthaven 36 is in 1951 afgebroken, omdat 
het toenmalig gemeentebestuur de Lange 
Noodgodsstraat wilde verbreden. De route vanuit het 
centrum naar Kort Haarlem moest voldoen aan ‘de 
eisen van de tijd’. Gelukkig is de afbraak halverwege 
de Walestraat gestopt. Van meneer Duijnstee is 
bekend dat hij verhuisde naar de Kattensingel, maar 
wat er met Wilhelmina Trijsburg is gebeurd weet 
niemand meer. De herinnering aan haar wordt levend 
gehouden door archiefstukken. Zo meldt het 
Rotterdams Nieuwsblad dat mej. W. Trijsburg op 16 
april 1940 ‘werd aangerand door fabrieksarbeider 
M.G. van der L. bij een poging de kas te stelen van 
slijterij Erven van Meurs aan de Oosthaven te 
Gouda’. Nog mooier is een foto van het pand 
Oosthaven 36 van pakweg 1916, waarop het jonge 
winkelmeisje trots staat te poseren. (GJJ) 
 

 
Rubriek Vragen over Gouda (2a) 
Reactie op vraag 3: Waarom lag de tol aan de Cleywech niet aan de gemeentegrens? 
Paul Wennekes refereert in een reactie op vraag 3 in Nieuwsbrief 72 aan het artikel van Gerard 
Prins ‘Een tol op de Cleyweg?’ dat in de Tidinge stond van april 2000 (Jaargang 18, nr.2.) Daarin 
staat dat de tol niet van een gemeente was, maar van de polder Bloemendaal. Het polderbestuur 
had het geld kennelijk nodig om de weg op orde te houden. Welke noodzaak was er voor dat 
polderbestuur om dat tolhuis aan de gemeentegrens te bouwen? Wellicht zijn er meer lezers die 
hier een mening over hebben. Paul Wennekes is benieuwd. 
Commentaar van vragensteller Annemiek Zoontjens: De vraag werd mede ingegeven door dat 
artikel van Prins. Hij schreef dat de tol in 1827 werd ingesteld ‘bij de toenmalige grens van Gouda 
en Waddinxveen’. Echter in 1827 bestond de gemeente Waddinxveen nog niet. De tol stond op het 
grondgebied van de gemeente Broek c.a., waarvan de grens met Gouda (volgens de kaart van 
Kuyper) pakweg driehonderd meter zuidelijker lag. Als de redenering van Paul Wennekes klopt, 
doet dat echter niet meer ter zake. 
 
Reactie op vraag 4: Waarom werd de Joodse begraafplaats ontruimd? 
Paul Wennekes reageert ook op vraag 4 in Nieuwsbrief 72. Hij geeft aan dat hij enkele jaren terug 
naar het streekarchief is geweest in verband 
met de plaquette die bij de Joodse 
begraafplaats aan de Bloemendaalseweg 
onthuld ging worden. Nagegaan moest worden 
welke data relevant waren en welke 
correspondentie hierover met de gemeente is 
gevoerd. In zijn herinnering waren de hoge 
beheerkosten en het geringe aantal joden in 
Gouda de belangrijkste aanleiding voor het 
verplaatsen van de graven naar Wageningen, 
naast het feit dat de gemeente Gouda de 
grond graag wilde hebben. De hoge 
grondwaterstand was eerder een punt dat bij 
andere begraafplaatsen speelde. 
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Rubriek Vragen over Gouda (3) 
Vraag 5: Welk schilderij hing er in ‘In het Vat van Duizend Kan’? 

Een gesprek tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst 
voor vrijwilligers 
tussen o.a. Sjaak de 
Keijzer en Charles 
Duijnstee leidde tot de 
vraag wat er gebeurd is 
met het schilderij dat 
ooit hing in Café ‘In 
het Vat van Duizend 
Kan’ op de Markt in 
Gouda. En de volgende 
vraag: welk schilderij 
was het eigenlijk?  
Diverse Gouwenaars 
hebben herinneringen 
aan dat café, zij het 
niet allemaal van 
dezelfde strekking. 
Peter Hofstede ervoer 
het als een zaak voor 
zogenaamde 

intellectuele jongeren, waar hij eigenlijk niet welkom was. Schaken deden ze daar. Hij had er als 
bokser overigens maling aan en bestelde gewoon een warm cognacje, voor hij zijn meisje afhaalde 
dat bij Albert Heijn werkte. Charles Duijnstee, kleinzoon van oprichter Henri Duijnstee, kent het 
café alleen als de ruimte waar hij doorheen moest lopen om boven in het huis van zijn oom en tante 
te komen. Sjaak de Keijzer kwam er graag met zijn vrienden. Allemaal volksjongens, die 
veronderstellen dat ze waarschijnlijk door het plezierig toeven in dit etablissement, goed terecht 
zijn gekomen.  

Toen op 11 december 2014 deze foto 
van het café uit 1962 (links) op de 
Facebookpagina ‘Gouda Vroeger & 
Nu’ werd gezet, kwamen er binnen 
een dag 35 reacties binnen. 

Café- restaurant ‘In het Vat van Duizend Kan’ was gevestigd op 
Markt 49, aan de kant van de Hoogstraat. Het pand is nu 
onderdeel van Albert Heijn, de op een na rechtse gevel. 
Navraag bij Lia van Dam-Duijnstee leidde tot de suggestie dat 
het schilderij dat in het café hing, een kopie was van een 
schuttersstuk dat in Museum Gouda hangt of hing. Waar het 
gebleven was, wist zij niet meer. Sjaak de Keijzer heeft een 
bezoek gebracht aan het museum en de hulp ingeroepen van 
Julia Zwijnenburg. Alle schuttersstukken zijn bekeken, maar dit 
heeft geen definitief uitsluitsel gegeven. Vandaar deze oproep:  
Welk schilderij hing er in ‘Het Vat van Duizend Kan’? 
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Sander Wassing frist kennis vaderlandse geschiedenis op 
Het onderwerp ‘Raad van Beroerten’ sprak Gouda kennelijk aan. De grote zaal van Concordia was 
goed bezet, toen Sander Wassing op 26 januari jl. begon aan zijn lezing ‘Gouda en Alva’s Raad van 
Beroerten 1567-1568’. In 2013 studeerde Sander in Leiden af als historicus. Zijn eindonderzoek ging 

over deze Raad, de bijzondere rechtbank die door de Hertog van Alva was ingesteld om de 
‘protestanten’ te vervolgen die hadden meegedaan of bijgedragen aan de beeldenstorm. Zijn 
directe bron vormden de verslagen die commissarissen van Alva hadden gemaakt van de troebelen 
in de 17 Nederlandse provincies. Die aanklachten leidden tot 12.000 veroordelingen en 1100 
terechtstellingen. De onthoofding van de graven Egmont en Hoorne is het bekendste voorbeeld. In 
het Belgisch rijksarchief in Brussel tekende Sander op uit welke plaats de beklaagden kwamen. Als 
startend historicus wist Sander Wassing die kennis te ‘vermarkten’ door lezingen aan te bieden aan 
historische verenigingen in de betreffende steden. Dat ging goed, mede omdat hij een welluidende 
stem heeft en een statig, maar vloeiend taalgebruik kent. Geleidelijk zal zijn voordracht nog wat 

meer diepgang krijgen. Inmiddels treedt hij ook op in 
plaatsen als Hoogstraten, gelegen in de toenmalige 
Zuidelijke Nederlanden. Eind januari dus in Gouda. Het 
verslag over onze stad (waar -zoals Paul Abels aanvulde- 
geen beeldenstorm is geweest) omvat 37 folio’s. Er 
werden zes inwoners veroordeeld. Hun casussen werden 
doorgenomen, van Cornelis van Assendelft tot Jan 
Calvinus. Zij allen verlieten de stad tijdig, maar waren 
wel alle bezittingen kwijt. Of dat weer ongedaan werd 
gemaakt, nadat Gouda zich in 1572 ook bij de Prins van 
Oranje had aangesloten, is niet bekend. 
Voor de ‘gewone’ historisch geïnteresseerde toehoorder 
was de aanloop voor de pauze bedoeld. Sander Wassing 
vatte alle ontwikkelingen samen die vanaf Karel de 
Vijfde de aanleiding vormden tot de beeldenstorm, de 
reformatie en de opstand tegen de Spaanse Koning. 
Namen die je sinds de middelbare school niet meer 

gehoord had, zoals Granvelle, passeerden de revue. Dat niet iedereen dat nodig had, bleek uit 
vragen die na de lezing aan de spreker werden gesteld. “Heeft Requesens niet bij de Pacificatie van 
Gent afgesproken dat alle verslagen van de Raad van Beroerten vernietigd zouden worden?” (GJJ).   
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Het Gouda van …………Joke Berckenkamp-van Dam 
“Ik ben geboren aan de Wethouder Venteweg, je weet wel, aan het eind van de Graaf Florisweg, 
over de Breevaart links. Toch ben ik geen echte Goudse! In mijn paspoort staat dat ik geboren ben 
in de gemeente Reeuwijk. Pas in 1964 kwam dat gebied ten noorden van de Achterwillenseweg bij 
de gemeente Gouda. Maar ik heb me altijd Gouwenaar gevoeld en dat zal wel zo blijven ook!” 

 
Aan het woord is Pieternella Johanna Berckenkamp-van Dam. Ze is bij diverse lezers beter bekend 
als ‘Joke’ die elke zaterdag op de Markt staat in de kraam van zuivelspecialist Leo Versluis. Joke 
van Dam werd in 1944 geboren aan de straat die genoemd was naar de Reeuwijkse wethouder Gerrit 
Vente. Haar vader was schoenmaker met de zaak ‘aan huis’. Dat betekende dat er altijd iemand 
thuis was. Vijf kinderen telde het gezin dat op zondag naar de kerk van de Vrije Evangelische 
Gemeente ging aan de Turfmarkt, de voormalige synagoge. Achter de kerk was de zondagsschool 
waar ze ook naar toe ging en later voor de catechisatie. Joke heeft hele goede herinneringen aan 
haar jeugd aan de Wethouder Venteweg. Er was weinig verkeer en er kon altijd gespeeld worden. 
Eén nare gebeurtenis is blijven hangen. “Mijn lievelingshond Cora werd overreden; niet door een 
auto, maar door een paard-en-wagen.”  
 
Joke had eigenlijk geen zin om naar de kleuterschool te gaan, maar ze moest. Dat was de Prinses 
Beatrixschool aan de Krugerlaan. Juffrouw Derksen had ze daar; toen nog maar net van de 
kleuterkweek, nu achter in de tachtig. Joke: “Ze komt nog steeds kaas halen op zaterdag!” De 
eerste drie klassen lagere school volgde Joke op de christelijke Julianaschool aan de Martenssingel. 
Toen werd de Wilhelminaschool aan de Willem de Zwijgersingel nieuw gebouwd en werden 
kinderen, die ten noorden van de Graaf Florisweg en de Achterwillenseweg woonden, gedwongen 
om daar naar school te gaan. Joke doorliep alle klassen zonder probleem en mocht daarom naar de 
MULO. Dat betekende opnieuw dat ze naar de Julianaschool aan de Krugerlaan ging, maar nu op een 
andere verdieping. 
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Ook de MULO kwam Joke vlot door. Vooral de talen vond ze leuk. Daar heeft ze nog steeds profijt 
van, als er buitenlandse toeristen aan de marktkraam staan. Juffrouw Heijkoop was de lerares Frans 
die haar stimuleerde. Zij was ook trots, toen Joke op het examen een 9 haalde voor dit vak. Naast 
school was er tijd voor sport. Elke zaterdagmiddag ging ze naar Gymnastiekvereniging Kracht-Sport 
in een zaal van dezelfde Julianaschool. Eén keer per jaar was er een uitvoering in de Schouwburg, 
waar de vaders en moeders kwamen kijken. 
 
Toen Joke van de MULO kwam was er grote vraag naar arbeidskrachten. Wat ze wilde worden, 
lokettiste bij de PTT, lukte meteen. Ze ging naar de bedrijfsopleiding in Den Haag en werkte op 
diverse postkantoren in Voorburg en Den Haag. Ondertussen had ze haar latere man ontmoet, Jaap 
Berckenkamp. Ze trouwden in 1966 en kwamen te wonen aan de Wethouder Venteweg die 
ondertussen in de gemeente Gouda lag, vijf huizen van haar moeder vandaan. Voor Joke betekende 
dat opeens ander werk. De ouders van Jaap hadden een zuivelwinkel in de Constantijn 
Huijgensstraat (waar nu de aardappelhandel is) en ze stonden met zuivel op de markt. Op de markt 
staan vond Joke heel leuk, maar ze wist al snel dat ze niet in de winkel wilde. “Dan ben je van ‘s 
morgens vroeg tot ‘s avonds laat bezig”. Toen de ouders van Jaap stopten, werd de winkel dan ook 
verkocht en ging alleen de marktverkoop door. Joke kwam te wonen aan de Nijverheidsstraat, waar 
beneden garage en opslagruimte was en daarboven nog drie verdiepingen. Een dochter en een zoon 
werden geboren. Veel te jong, 54 jaar oud, kwam haar echtgenoot te overlijden. Vlak voor die tijd 
was de zaak overgedaan aan Leo Versluis uit Haastrecht, die toen al 10 jaar had meegewerkt. Het 
werk bleef hetzelfde, de werkgever veranderde. De Markt in Gouda was haar werkterrein, maar ook 
stond ze op de markt in Bloemendaal en in Krimpen aan de Lek. Met dat laatste stopte Joke –na 34 
jaar- toen ze 65 werd. Ook in Bloemendaal staat ze normaalgesproken niet meer. ”Fit blijft ik toch 
wel, want vijf avonden in de week ga ik naar Sportschool Den Edel,” aldus Joke     .  
Het huis aan de Nijverheidsstraat was natuurlijk veel te groot voor één persoon. Tegenwoordig 
woont ze –tot volle tevredenheid- in de Vossiusstraat in Korte Akkeren. Kom toch dichter bij ons 
wonen, zeggen de kinderen in Amstelveen of Breukelen wel eens.Joke: “Geen denken aan. In Gouda 
wonen al mijn vrienden en kennissen en ik werk er nog steeds. Een mooiere plek om te werken dan 
de Markt in Gouda is er toch niet?” (GJJ) 

 
Nieuwe serie over ‘Het Leven in Gouda’. 

Uitgeverij Optima in Vianen heeft het initiatief 
genomen om 26 themanummers uit te brengen over 
het leven in Gouda van de afgelopen 160 jaar. In 
beginsel elke maand komt er een nummer uit 
waarin een bepaald aspect van dat leven in beeld 
wordt gebracht. Men kan hierbij denken aan 
wonen, onderwijs, geloof, handel, sport, 
oorlogsjaren etc. Uitgever Hans Uijtdewilligen 
denkt op grond van ervaringen in Helmond en 
Valkenswaard dat er voldoende belangstelling voor 
de serie zal zijn. Sommigen zullen zich de reeks 
‘Ach Lieve Tijd’ wellicht herinneren, maar die is al 
weer achtentwintig jaar oud. Het Leven in Gouda 
richt zich op de periode na 1850 en zal daarom 
eerder aansluiten op de herinnering van de huidige 
Gouwenaar. 
Aan de uitgave wordt medewerking verleend door 
de Historische Vereniging die Goude en het 
Historisch Platform Gouda. De coördinatie en 
eindredactie berust bij Ewoud Mijnlieff, die als 
conservator bij Museum Gouda werkte. De redactie 
bestaat verder uit Bianca van den Berg en Ronald 
van der Wal (namens die Goude), Ineke Verkaaik 
(namens het HPG), Coretta Wijbrans (namens 
Streekarchief Midden-Holland) en uitgever Hans 
Uijtdewilligen.  
Het eerste nummer ligt binnenkort in de boek- en 

tijdschriftenhandel. Het kost € 4,95. Zie verder www.uitgeverij-optima.nl. 

http://www.uitgeverij-optima.nl/
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Nieuwe Bibliotheekwet van kracht. 
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Bibliotheekwet van kracht geworden. Een openbare bibliotheek moet 
vijf functies vervullen:  
1. ter beschikking stellen van kennis en informatie (de klassieke collectie- en uitleenfunctie), 
2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, 
3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, 
4. organiseren van ontmoeting en debat, 
5. laten kennis maken met kunst en cultuur. 
Een bibliotheek die niet alle vijf functies vervult, is geen openbare 
bibliotheek in de zin van de wet. In het uiterste geval kan zo’n 
bibliotheek van het landelijke netwerk worden afgesloten. Volgens 
Minister Jet Bussemaker is de intensiteit waarmee de vijf functies worden ingevuld, afhankelijk van 
wat lokaal nodig en mogelijk is. De functies 2 tot en met 5 worden daarom uitgevoerd in 
samenwerking met andere lokale organisaties. De keuzes die de gemeente c.q. de bibliotheek 
daarbij maken, behoren samen te hangen met de lokale maatschappelijke opgaven.  

Bron: www.vng.nl 
 

Rubriek Vragen over Gouda (3-vervolg) 
Vraag 6: Heeft u een foto van het pas gebouwde pand Hoge 
Gouwe 31?  
De geschiedenis van het pand Hoge Gouwe 31 wordt beschreven. 
Iedere Gouwenaar kent het met zijn karakteristieke neorenaissance 
gevel, iets terug liggend achter een fraai hekwerk, gebouwd rond 
1891. Het is in gebruik geweest als weeshuis, kleuterschool, LOM-
school, kantoor en woning. Velen kennen het als Mariakleuterschool. 
Gert Jan Jansen werkte er 15 jaar als secretaris van het 
Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH). 
Inmiddels zijn eigendom en gebruik door de jaren heen in kaart 
gebracht. Helaas blijft het exacte jaar van de bouw in nevelen 
gehuld, omdat archiefstukken ontbreken of elkaar tegenspreken. Op 
de gevel staat tegenwoordig ‘Anno 1884, maar het besluit tot 
aanwijzing als gemeentelijk monument spreekt van 1889, terwijl het 
bevolkingsregister aangeeft dat de familie Kauling van het ‘Vlaamsch 
Linnenhuis’ er tot maart 1891 woonde. Vast staat dat het pas 
opgerichte RK Weeshuis Sint Joseph het nieuwe pand in 1894 kocht 

van het kerkbestuur van de Sint Jozef Parochie.  
Heeft u een foto van de bouw? 
 

Verenigingszaken. 
Opening van het verenigingsjaar 

Op zaterdagmiddag 3 januari jl. vond in sociëteit 
Concordia de bijeenkomst plaats voor alle 
vrijwilligers die binnen de Historische vereniging 
die Goude actief zijn. Niet iedereen kon van de 
partij zijn, maar het was erg gezellig. Voorzitter 
Gerard van Ham hield een korte toespraak 
waarin hij alle activiteiten van de vereniging 
aanstipte en dank zegde voor de inspanningen 
die eenieder had verricht. Hij sprak de 
verwachting uit dat 2015 weer een goed 
verenigingsjaar wordt met veel inspirerende 
aandacht voor de stad Gouda en zijn 
geschiedenis. Daar werd het glas op geheven.  
 
 

  

http://www.vng.nl/
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Voorbereiding Jaarvergadering 
In de februarivergadering verwacht het bestuur de bekende jaarstukken te kunnen bespreken die op 
woensdag 15 april ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd. De 
jaarrekening en balans gaan eerst naar de Kascommissie. Het bestuur heeft besloten een 
samenvatting van de jaarstukken op te nemen in de Nieuwsbrief. De volledige tekst kan worden 
geraadpleegd op de website www.diegoude.nl, maar wordt ook toegestuurd als leden te kennen 
geven dat op prijs te stellen (0182-534884 of info@diegoude.nl). Het bestuur gaat verder voorstellen 
om de looptijd van het beleidsplan met een jaar te verlengen. 
De ALV van die Goude begint altijd met een inhoudelijk gedeelte. Voor de pauze zal –op verzoek van 
de Lezingencommissie- Peter Fokkens een inleiding geven over de historie en oprichting van de 
Museumhaven. 
 
Website weer actueel, toch nieuwe in de maak. 
De huidige website van die Goude is dankzij webmaster Nico Boerboom weer helemaal up-to-date. 
Er stond gedetailleerde informatie op uit 2006, terwijl die van latere jaren soms ontbrak. Wanneer 
u nu informatie wilt over de volgende lezing, over de inhoud van de laatste Tidinge of u wilt de 
laatste Nieuwsbrief lezen, dan wordt u niet teleurgesteld. Ook andere actualiteiten krijgen snel een 
plaats. 
Ondertussen is een nieuwe website toch in voorbereiding. De huidige is gebaseerd op een Joomla-
versie die niet meer door de ontwerper wordt ondersteund. Daarmee lopen we risico. Het bestuur 
heeft besloten over te schakelen op een website gebaseerd op de laatste versie van WordPress. 
Daarvoor zijn offertes aangevraagd. Mochten de kosten beperkt blijven’, dan kan de nieuwe site er 
binnenkort zijn; anders moet eerst de begroting 2015 door de ledenvergadering zijn vastgesteld. 
 
Service voor eigenaren van ‘Stad van de Gouwenaars’. 
Voor eigenaren van onze boekenreeks “Stad van de Gouwenaars” is het interessant te weten dat er 
een website is, waarop alle aanvullingen en wijzigingen zijn te vinden, die na het verschijnen van 
de serie zijn aangebracht op en in de Goudse straatnamen. De website is opgezet door Nico 
Boerboom: www.stadvandegouwenaars.nl. Daar kunt u ook een compleet overzicht van alle 
straatnamen van Westergouwe als Worddocument downloaden en eventueel in afdruk bewaren in de 
cassette. U bent dan helemaal bij.  
 
Lezingencommissie compleet. 
Door de toetreding van Anja Roelofs is de Lezingencommissie weer compleet. Anja werkt als 
officemanager bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij is Goudoloog. 
 
Excursie 11 april naar Wieringen en Medemblik 
De aanmelding loopt gestaag, maar er zijn nog plaatsen vrij. Aanmelding per mail: 
info@historizon.nl , telefonisch: 088-6360200; informatie bij Wilma Dubbink: 0182-570373. 
 
Van de redactie 

Allereerst dank voor de complimenten die de redactie mocht ontvangen 
over de nieuwe opzet. Er waren ook waarschuwingen. Houden we dit 
structureel vol, want er is veel meer tijd ingestoken dan voorheen. Een 
garantie is niet te geven, maar ‘we gaan ervoor’. Een goed teken in dat 
verband is de bereidheid van Paul van Horssen om de redactie te 
versterken. Velen in Gouda kennen hem als oud docent geschiedenis of als 
lid van de Lezingencommissie van die Goude. Vanaf het volgende nummer 
gaan we een heuse redactievergadering houden. We gaan na wat het 
kenmerk van de Nieuwsbrief moet zijn, waar de grens ligt met het 
werkterrein van de Tidinge, welke nieuwe rubrieken wel of niet aanslaan.  
 
Voor het beperkte aantal leden dat de Nieuwsbrief nog op papier (in 

zwart-wit) ontvangt, geldt de mededeling dat wij een nieuwe drukker hebben gevonden in het 
Grafisch Centrum SWA. Hun offerte kwam beduidend lager uit dan die van twee ‘gewone’ drukkers.  
Gert Jan Jansen.  

http://www.diegoude.nl/
mailto:info@diegoude.nl
http://www.stadvandegouwenaars.nl/
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Foto- en illustratieverantwoording 
Blz. 1 tekening Jan van Blois   www.historischeverenigingschoonhoven.nl 
Blz. 2 foto remake schilderij Sint Jan  www.sintjan.com 
Blz. 3 foto Elisabeth Bas   collectie I. van der Linden/Wikimedia Commons 
Blz. 3 foto opgraving Sint Jan   Marcel van Dasselaar/www.golda.org 
Blz. 5 Austin busje Trio in Gouda  collectie Rob Sandbrink 
Blz. 6 foto tolhuis Bodegraafsestraatweg Harry Sagers/Nationaal archief 
Blz. 9 foto Oosthaven 36   Eduard Sanders/www.onbekendinnederland.nl 
Blz. 10 etiket rumpunch Henri Duijnstee collectie Charles Duijnstee 
Blz. 10 foto Het Vat van Duizend Kan 1962 facebookpagina Gouda Vroeger & Nu 
Blz. 11 foto’s lezing Sander Wassing  Nico J. Boerboom 
Blz. 13 foto kaft “Het leven in Gouda”  www.uitgeverij-optima.nl 
Blz. 14 tekening Hoge Gouwe 31  G. de Klerk/collectie ISMH 
Blz. 15. foto Gert Jan Jansen   Janny Jansen- van Ooijen 
Alle overige foto’s :     Gert Jan Jansen 
 

Colofon 
De Nieuwsbrief van die Goude komt 7 x per jaar uit;  
telkens voorafgaand aan een lezing. 
Samenstelling en redactie: Gert Jan Jansen  
Eindredacteur: Ton Sevenhoven 
Oplage: 900, waarvan 260 op papier  
Druk papierenversie: Grafisch centrum SWA 
Huisletter: Trebuchet MS 10 
Redactie afgesloten op 2 februari 2015. 
 
De Nieuwsbrief is een uitgave van de  
Historische Vereniging die Goude. 
Redactieadres: Postbus 307, 2800 AH Gouda 
Mailadres: info@diegoude.nl 
Telefoon: 0182-534884 
Website: www.diegoude.nl 
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