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

Erelid Nico Habermehl overleden 
Op vrijdag 17 oktober jl. overleed Nico 
Habermehl, oud-voorzitter en erelid van onze 
Historische Vereniging, tevens ereburger van 
Gouda. Het bestuur heeft met grote droefheid 
kennis genomen van zijn overlijden, waarmee 
sinds dit voorjaar rekening moest worden 
gehouden. Nico werd 68 jaar. Hij heeft heel veel 
betekend voor de kennis van de geschiedenis van 
Gouda en heeft zich ingezet om die kennis over te 
dragen aan alle Gouwenaars. Vele publicaties 
staan op zijn naam. De Historische Vereniging die 
Goude heeft veel aan hem te danken door zijn 
onvermoeibare inzet gedurende 25 jaar. Nooit was 
hem iets te veel of te min. Het bestuur heeft zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte 
gewenst bij het verwerken van dit verlies.  
Op zaterdag 25 oktober waren vele leden van de 
vereniging en van verwante instellingen op 
cultureel terrein aanwezig bij de herdenking in de 

aula van begraafplaats IJsselhof en bij de daaropvolgende begrafenis. In de overvolle aula werd 
gesproken door zijn vrouw Jeannette, zijn twee zoons en een ander familielid. De bijdragen van 
Nico Habermehl aan de stad Gouda werden onder woorden gebracht door zijn vriend Paul Abels. 
Laatstgenoemde schreef ook een In Memoriam dat is opgenomen in het nieuwe nummer van Tidinge 
van die Goude, dat binnenkort verschijnt.  

--------------------------------------------------------------------------- 
 
Lezing 24 november door Diana de Wild: de Tabula 
Peutingeriana; de vele wegen die naar Rome leiden  
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De Tabula Peutingeriana is een Middeleeuwse kopie (12e/13e eeuw) van een 4e eeuwse Romeinse 
kaart, waarop de belangrijkste wegen van het hele Romeinse Rijk schematisch zijn weergegeven. De 
kaart is vernoemd naar Konrad Peutinger, die hem in 1507 in bezit kreeg. De Tabula Peutingeriana 
bevindt zich nu in de Österreichische Nationalbibliothek in Wenen. De perkamenten kaart is 6,75 
meter lang en 34 centimeter hoog. De kaart geeft niet de geografische werkelijkheid weer, maar 
het netwerk van alle wegen die naar Rome leiden, met daarlangs de belangrijkste plaatsen en 
wateren. De kaart toont de noordgrens van het Romeinse Rijk met de forten langs de Rijn, 
waaronder de twee hoofdsteden van deze streek: Nijmegen en Voorburg. 
 
Diana de Wild behoeft voor trouwe bezoekers van lezingen 
van die Goude geen toelichting. Vier jaar geleden genoten 
velen van haar inspirerende vertelkunst toen het over 
“Romeinen in Zuid-Holland” ging. Diana liet zich in haar 
studiekeuze inspireren door haar eigen voornaam. Diana, 
de naam van de Romeinse godin van de jacht en de wilde 
natuur. Door te zoeken naar de betekenis van haar naam 
kreeg zij al jong interesse in de oudheid. Na het 
gymnasium was het een logische stap om archeologie te 
gaan studeren. Diana studeerde in 1994 af in Leiden als 
klassiek archeoloog met specialisatie Griekenland. Maar 
ook het oude Egypte en de Romeinen zijn haar specialiteit 
geworden. Haar vertelvaardigheid ontwikkelde zij in haar 
“tweede bestaan” als lerares in het basisonderwijs. Diana 
geeft lezingen, cursussen en rondleidingen door het hele 
land, voor diverse instellingen en verenigingen.  
 
De lezing op maandagavond 24 november vindt plaats in 
Sociëteit Concordia, Westhaven 27, Gouda. Aanvang 20.00 
uur. 
 

Afscheid Eveline van der Hulst 
Eveline van der Hulst heeft laten weten dat zij haar werkzaamheden als redacteur van de 
Nieuwsbrief neerlegt. Ook stopt zij met de website. Bijna een jaar geleden heeft zij een baan 
gevonden die aansluit bij haar studie. Haar werkzaamheden voor die Goude en andere 
vrijwilligersactiviteiten is zij sindsdien blijven combineren met haar werk. De laatste tijd bleek dat 
steeds lastiger. Na ampele afweging besloot Eveline om de communicatiewerkzaamheden voor die 
Goude te laten vallen. 
Het bestuur van die Goude vindt het jammer afscheid te moeten nemen van een van de jongere 
leden die zich actief inzetten voor de vereniging. Na het vertrek van Miranda van Elswijk heeft zij 
het gat gevuld dat in de sectie communicatie viel. Het bestuur heeft Eveline dank gezegd voor haar 
inzet en haar een attentie overhandigd. Gert Jan Jansen, bestuurslid communicatie, zal voorlopig 
de redactie van de Nieuwsbrief overnemen. Nico Boerboom treedt voorlopig op als webmaster van 
de website. 
 

Oproep voor webmaster/ Oproep voor redacteur Nieuwsbrief 
Het bestuur heeft op 8 oktober jl. afspraken gemaakt 
over de aanpak van de vernieuwing van de website 
van die Goude. Het bestuur zoekt voor die nieuwe 
website een webmaster die goed de weg weet in een 
WordPress omgeving. Het bestuur is ook 
geïnteresseerd in mensen die de redactie van de 
Nieuwsbrief willen versterken. Ter bespreking is de 
mogelijkheid om een Werkgroep Communicatie en 
Publiciteit in het leven te roepen, waarvan ook de 
webmaster en de redacteur(en) deel uitmaken. 
Nadere informatie en aanmelding bij Gert Jan Jansen, 
bestuurslid communicatie, telefoon 0182-539297.  
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Sluiswachtersgilde bestaat één jaar 

 
Op zaterdag 11 oktober jl. bestond het Sluiswachtersgilde van onze Historische Vereniging precies 
een jaar. Dat werd gevierd met twee extra demonstraties bij de Donkere Sluis. Van boven werden 
de sluizen ook open gezet, want Hans Verwey en zijn mensen moesten hun werk in de stromende 
regen doen. De weersomstandigheden in aanmerking genomen, was er behoorlijk wat belangstelling 
aan de Westhaven en de Dubbele Buurt. Voor de tweede keer kon gebruik gemaakt worden van een 
professionele geluidsinstallatie, aangeschaft met een toezegging van het Jac. Bezemerfonds voor 
het jaar 2015. De installatie is draadloos en op afstand bestuurbaar. Hans boeide zijn gehoor ruim 
een kwartier. Hij ging zowel in op de technische werking van de kruisende sluisdeuren en het 
principe van het schuren van de grachten, als op de doorvaart door Holland via Gouda en op de 
prominente rol die de Donkere Sluis daarbij gedurende eeuwen voerde. De Donkere Sluis lag er 
jaren stil en verlaten bij, want er kon niet meer geschuurd of geschut worden. Het jaar 2013 werd 
met de oprichting van het Gouds Sluiswachtersgilde een keerpunt. De sluiswachters vonden dat de 
in 2011 gerestaureerde sluis in beweging moest blijven en zo werd een begin gemaakt met het 
terugbrengen van de levendigheid op het water. Ook bootjes horen daarbij: Op de jubileumzaterdag 
passeerde de rondvaartboot Jan Salie tussendoor met een volle vracht aan passagiers. Zij waren de 
enigen die droog en wel van de sluis konden genieten. 

 

Excursie die Goude naar Ootmarsum 
De excursiecommissie van die Goude had op zaterdag 4 oktober 
een reisje naar het Twentse Ootmarsum georganiseerd, ter 
plaatse uitgesproken als Oatmöske. Het kleine gezelschap van 36 
personen heeft zich op deze zonovergoten dag kostelijk laten 
vermaken door de lokale gids, tevens Twentoloog: de heer Ben 
Kleissen. Hij vertelde voor en tijdens de stadswandeling met veel 
vermaak en woordspelingen in het Nedersaksisch over de historie 
van dit vestingstadje en de grensstreek met Duitsland. Na een 
zeer uitgebreide Twentse koffietafel maakten we nog een kleine 
wandeling over een oud smokkelaarspad tussen Nederland en 
Duitsland. Na de thee hadden de deelnemers nog een uurtje voor 
zichzelf. Om half 5 vertrokken wij weer richting Gouda. Iedereen 
was uiterst tevreden en voldaan. 
Babette de Boer 
 
NB De volgende excursie voert ons op zaterdag 11 april 2015 naar 

Medemblik en de Wieringermeer.  
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Een cadeau voor vrienden of familie? Geef een “Stad van de 
Gouwenaars”! 
Veel van onze kinderen wonen niet meer in Gouda, maar de stad zit wel in hun hart, want ze zijn er 
geboren, of ze zijn er op school geweest. Dat geldt misschien ook voor uw broer of zuster of voor 
een oude schoolvriend(in). Soms is het lastig om een leuk cadeau te vinden voor Sinterklaas, met de 
Kerst, of voor een verjaardag. Denk dan eens aan het geven van een deel van onze uitgave “Stad 
van de Gouwenaars”. In de wandeling spreken we van de “Straatnamenboeken”, maar de inhoud 
gaat veel verder. Niet alleen de straten komen aan bod, ook de bruggen en waterlopen. Er wordt 
ingegaan op het ontstaan van de stad en de ontwikkeling van de wijken. Zo komen een historisch 
beeld van Gouda en een actueel tijdsbeeld anno 2012- 2014 naast elkaar te staan. Niet alleen in 
geschreven woord maar ook met ruim 300 foto's per boekdeel. Wat is er leuker dan zo’n herinnering 
aan je vroegere leefomgeving, die je zo kunt pakken en bekijken?  
 
Dit jaar is de serie van vier boeken gecompleteerd. De delen zijn: 
1. De Binnenstad en Stolwijkersluis; 
2. Korte Akkeren, Nieuwe Park, Kadebuurt en Kort Haarlem;  
3. Ouwe Gouwe, Oosterwei, Achterwillens/Goudse Hout en Westergouwe; 
4. Bloemendaal en Goverwelle. 
 

 
 
Als lid van die Goude koopt u de boeken voor slechts € 20 per stuk. Bijna elke zaterdag van 11.00 
tot 15.00 uur staat onze stadhuisdienst met een boekenstand in het Stadhuis op de Markt. In 
verband met de intocht van Sinterklaas helaas niet op zaterdag 15 november en in verband met een 
huwelijk niet op zaterdag 29 november. Op 22 november en in december wel! Mocht u niet kunnen 
komen, dan kunt u ook bellen naar de secretariaat van de vereniging: 0182- 534884 

 

Digitale aanvulling op “Stad van de Gouwenaars”: deel 5  
Het bestuur heeft gebruik gemaakt van het aanbod van Nico J. Boerboom om te zorgen voor een 
digitale aanvulling en ondersteuning van de serie “Stad van de Gouwenaars”. Hij heeft de website 
www.StadvandeGouwenaars.nl opgezet als een soort digitaal deel 5. Het is enerzijds een service 
aan iedereen die de boeken in de kast heeft staan. Omdat een stad continue in beweging is, worden 
op de website alle aanvullingen, correcties en nieuwe straatnamen vermeld en blijft de boekenserie 
up to date. De website wil ook bezoekers die de boeken nog niet kennen, stimuleren om deze 
prachtige informatieve serie te gaan kopen. 
Nico J. Boerboom was als fotograaf en beeldredacteur direct betrokken bij de “Stad van de 
Gouwenaars”, maar ook daarbuiten speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming.  

  

http://www.stadvandegouwenaars.nl/
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VNK-jubileum “Van de grote naar de kleine Sint Jan” 
De Oudkatholieke kerk Johannes de Doper aan de Hoge Gouwe zat op 11 oktober jl. helemaal vol, 
toen voorzitter Prof. Dr. Jan Jacobs de viering opende van het 25-jarig bestaan van de Vereniging 
van Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK). De Historische Vereniging die Goude was –net als 25 jaar 
geleden bij de oprichting– betrokken bij de organisatie van dit jubileum.  
De inleiding “Leve de kerkgeschiedenis!?” door Prof. Dr. Willem Frijhoff bevatte stevige kost voor 

de leek. Performatieve vermogens, 
sacraliteit en transcendentie bleken 
een rol te spelen, als het gaat om 
het verschil tussen kerkgeschiedenis 
en religieuze geschiedenis. Daarna 
werd het iets luchtiger, zeker toen 
de jubileumbundel werd uitgereikt 
en de burgemeester werd 
toegeklapt toen hij precies op tijd 
binnenkwam. Een intermezzo 
vormde de oproep aan de 
aanwezige Gouwenaars om hun fiets 
weg te halen van de Sint Joostbrug. 
Er moest een schip door, 
waarschijnlijk op weg naar de 
viering van het jubileum van het 
Sluiswachtersgilde (zie elders in 

deze nieuwsbrief). Hoogtepunt was natuurlijk het opspelden bij Paul Abels van de versierselen 
behorend bij een ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De kersverse ridder moest daarna gewoon als 
spreker aan de bak. Geen droge kost. Ondersteund door veel plaatjes liet hij zien waar Gouda in 
zijn kerkgeschiedenis af wijkt van de norm. Voor de lunch gaf Marianne van der Veer, kosteres van 
de kerk, nog een toelichting op het fraaie kerkgebouw waar het jubileum werd gevierd. 
In de middag werden de gasten uit het hele land –met medewerking van het Goudse Gidsen Gilde– 
via religieuze themaroutes door de stad geleid. Het regende pijpenstelen, maar regenkapjes en 
(Kruidvat-) paraplu’s boden soelaas. Fijn dat het droog werd, toen iedereen om half vier terug 
kwam in de Oudkatholieke kerk voor de afsluitende receptie. 

 

Voorzitter ontvangt eerste exemplaar “Terug naar Gouda” 
Gerard van Ham, de voorzitter van de Historische Vereniging die 
Goude, nam op zaterdag 11 oktober jl. het eerste exemplaar in 
ontvangst van het boek “Terug naar Gouda; religieus leven in de 
maalstroom van de tijd”. Na ontvangst van de jubileumbundel 
keek Gerard in zijn dankwoord terug op de goede samenwerking 
met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. “25 jaar 
geleden stonden we aan de wieg; nu staan wij bij de eerste 
communie of bij de belijdenis, al wat u wilt”. De titel van het 
boek sprak hem ook erg aan. “Terug naar Gouda” zou ook een 
missie van de Historische Vereniging kunnen zijn, want ons doel is 
om de gedachten van leden en sympathisanten steeds terug te 
voeren naar het belang dat geschiedenis en monumenten van onze 
fraaie stad vertegenwoordigen. “Religieus leven in de maalstroom 
van de tijd”. Daar getuigen vele boeken en geschriften van. Kijk 
maar eens naar de drie omvangrijke hoofdstukken in onze 
stadsgeschiedenis “1000 jaar Gouda”. Een naam duikt daarbij 
extra vaak op, die van Paul Abels, onder andere redacteur van de 
Tidinge van die Goude, aldus Gerard van Ham. 
 
In de bundel staan bijdragen van o.a. Nico Habermehl (Islam in 
Gouda), Henny van Dolder-de Wit (over zang en orgelspel in de 
Sint Jan voor en na de reformatie), Marieke Abels (over het leven van Goudse klopjes) en Paul Abels 
(Liever slaaf in Algiers dan Roomsch in Gouda) 
Als lid van de Historische Vereniging die Goude kunt u het boek aanschaffen voor € 19,50, elke 
week op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur, in het Stadhuis op de Markt. (niet op 15 en 29-11 !!) 
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Paul Abels ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Op zaterdag 11 oktober jl. kwamen burgemeester Milo Schoenmakers en die Goude- voorzitter 
Gerard van Ham naar de Oudkatholieke Kerk aan de Hoge Gouwe om het eerste exemplaar in 
ontvangst te nemen van het boek “Terug naar Gouda”. Dat er twee mannen zouden komen, vond 

redacteur en organisator Paul Abels 
niet vreemd. De voorzitter van 
Historische Vereniging die Goude? Ja 
natuurlijk, die Goude stond in 1989 
aan de wieg van zijn VNK. De 
burgemeester van Gouda? Ja, het boek 
gaat voor een belangrijk deel over 
Gouda, logisch toch, en de 
burgemeester wil zich overal laten 
zien. Toch stond de verbazing op zijn 
gezicht geschreven, toen het 
dankwoord van de burgemeester 
steeds minder over het boek en steeds 
meer over Paul Abels ging. “Ik weet 
niet waar dit naar toe gaat”, zei hij 
nog, voordat de burgemeester 
meedeelde dat het Zijne Majesteit de 
Koning had behaagd om Paul Abels te 

benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gejuich ging op in de overvolle kerk. Een van 
de weinige momenten dat Paul Abels met stomheid geslagen was. Dat ging snel over, want hij sprak 
natuurlijk een dankwoord uit, waarin hij aangaf hoe belangrijk de kerkgeschiedenis in zijn leven 
was. Maar ook dat hij werkzaam is op een heel ander terrein. Sinds de NRC er over geschreven 
heeft, doet hij er niet geheimzinnig meer over. “Ik heb een fulltime baan bij de AIVD, alias de 
geheime dienst”. 
Ook de Historische Vereniging die Goude is trots op deze waardering voor een eminent lid, die op 
vele manieren heeft bijgedragen aan het onderzoek naar en de verspreiding van kennis van de 
geschiedenis van Gouda, met het accent op het religieus leven. 
 
Boekenmarkt die Goude op zaterdag 22 november 
Op zaterdag 22 november 2012, van 11.00 uur tot 16.00 uur, organiseert die Goude een 
boekenmarkt in het Stadhuis op de Markt. Daarbij werkt de vereniging samen met de winkel van de 
Sint-Janskerk, Stichting Open Monumentendag Gouda (deze laatste organisatie verkoopt onder 
andere Erfgoud) en het Gouds Antiquariaat, gespecialiseerd in boeken over Gouda en omstreken. 
Die Goude verkoopt een aantal bundels tegen gereduceerde prijs. Ook kunt u uw verzameling oude 
Tidingen tegen lage kosten aanvullen. Verder biedt de boekenmarkt een goede gelegenheid om nog 
ontbrekende delen van Stad van de Gouwenaars en de nieuwste uitgave “Terug naar Gouda” aan te 
schaffen. Uit de collectie van leden verkopen wij boeken over de geschiedenis van Gouda, onder 
andere exemplaren van de Verzameling Bijdragen van de vereniging.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Pors via info@diegoude.nl of 0182-534884. 

 
Films op Kijk Gouda! 

Bas van Beukering en Dick Jonker hebben de afgelopen jaren 
een serie documentaire filmproducties gemaakt over Gouda. Zij 
berichten dat hun producties te zien zijn op de nieuwe website 
http://kijkgouda.wordpress.com/. Op dit moment zijn er acht 
films te bekijken, o.a. “Gouda, stad van twee rivieren” (2014), 
“De Havensluis, van Stiefkind tot Troetelkind” (2011) en “De 
smaak van Gouda in de 19e eeuw” (2010). De films kunnen vrij 
worden gedownload.  

 

  

http://kijkgouda.wordpress.com/
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Uit de regio, bladen van andere historische verenigingen. 
 

Een energieke Gouwenaar. De Viersprong is het blad van de 
Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. In het nummer van 
september 2014 staat een uitgebreid artikel over de geschiedenis van 
bakkerij Jac. Van Vliet & Zonen, sinds 1856 gevestigd aan de 
Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. Het artikel is geschreven door 
Huug van Leeuwen en Paul Leeflang. Aan de wieg van deze 
“befaamde bakkersdynastie van koek, banket, beschuit, chocolade en 
suikerwerken” stond “de energieke Gouwenaar Simon van Vliet”, telg 
uit een geslacht van ondernemers uit het Goudse. Simon van Vliet 
werd op 1832 in Gouda geboren als tiende kind van Cornelis van Vliet 
en Agatha (Aagie) Blom. Het gezin woonde aan de Naaierstraat nr. 30. 
Simon werd bakkersknecht en trouwde in 1855 in Gouda met zijn nicht 
Mijntje Mansvelder uit Willeskop. Een jaar later verhuisden zij naar 
Alphen aan den Rijn waar zij de ruim twee eeuwen oude bakkerij in 
de Hooftstraat overnamen. Anno 2014 zit er nog steeds een Van Vliet 
in de zaak, de vijfde generatie.  

 
 
Water uit Gouda. De Historische Vereniging Oud Stolwijck geeft elk 
kwartaal een bulletin uit, waarin de originele tekeningen opvallen. 
Het najaarsbulletin 2014 bevat een artikel over de 
drinkwatervoorziening in Stolwijk, geschreven door Cor van der Graaf. 
Terwijl in Gouda in 1883 de watertoren aan de Schielands Hoge 
Zeedijk werd gebouwd, duurde het nog tot 1937 voor Stolwijk 
waterleiding kreeg. Daarvoor worden drie oorzaken genoemd: er was 
volop slootwater van redelijke kwaliteit en bij verordening was 
bepaald dat boerderijen een dakgoot en een regenput moesten 
hebben. Bovendien werd vanaf 1911 één keer per week drinkwater 
per schuit vanuit Gouda aangevoerd. Dat ging via de Ringvaart en 
Benedenkerk. Een schuit was goed voor 7 kubieke meter, alias 7000 
liter water. Aan de gemeentestoep konden de inwoners van Stolwijk 
dit Goudse leidingwater kopen voor 1 cent per emmer. Tegenwoordig 
maakt ons drinkwater de reis andersom, want Oasen gebruikt water 
dat via de oevers van de Lek in de grond is getrokken en vanuit de 
Krimpenerwaard onze kant op komt. 
 
 

De dam bij het Klaphek. Het woord “Klaphek” is in het geheugen van 
elke Goudoloog gegrift. De afdamming van de Hollandse IJssel bij 
Klaphek was voor Gouda van grote betekenis, wist Dolph Blussé 
duidelijk te maken. Die afdamming speelt ook een rol in een artikel in 
het blad Heemtijdinghen van de Stichts-Hollandse Historische 
vereniging te Woerden. In het septembernummer schrijft P.C. 
Beunder over sporen van de oudste molens in de polder Westeinde bij 
Waarder. Het artikel biedt inzicht in de geschiedenis van de 
waterbeheersing in de polders ten oosten van Gouda, tussen de Oude 
Rijn en de Hollandse IJssel. Het was in 1285 dat de graaf van Holland 
een dam liet leggen “op de plaats waar de Hollandsche IJssel zich 
afscheidt van de Lek te Hopenesse, beter bekend onder de naam (….) 
Het Klaphek”. Aangegeven wordt verder hoe je de molenplekken in 
het landschap ontdekt. De twee watermolens stonden aan en bij de 
Dubbele Wiericke. Waar die een knik maakt, stond ook een 
korenmolen, de Poppeldamse molen, die in de 17e eeuw een rol 

speelde bij de smokkel van meel tussen Holland en Utrecht, aldus Beunder. 
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Rubriek: Vragen over Gouda (1) 
 
De secretaris van die Goude, Bart Pors, ontvangt met enige regelmaat vragen in de mailbox over 
een bepaald pand of een bepaalde situatie in Gouda in het verleden. Hij schakelt dan mensen in of 
verwijst naar instanties, die wellicht voor de gewenste informatie kunnen zorgen. Soms kan zelfs 
het Streekarchief geen helderheid brengen; soms is het gewoon teveel werk om uit te zoeken. 
Veel kennis van Gouda zit echter in de hoofden van onze leden. Met deze rubriek willen wij 
proberen die kennis aan te boren. Op die manier kunnen we de vragenstellers (vaak mensen die niet 
meer in Gouda wonen) wellicht toch van dienst zijn. 
 
Vraag 1: Wat is er met het pand Fluwelensingel 12 gebeurd? 

Mevr. G.E.M. Toet-Verhaar uit Voorburg 
vraagt wat er gebeurd is met het pand 
Fluwelensingel 12. Zij wilde daar in juli een 
foto van maken, omdat haar echtgenoot daar 
in 1943 naar toe was geëvacueerd. Ter plekke 
stelde zij vast dat het laagste nummer dat de 
Fluwelensingel kent nr. 27 is. Een bezoek aan 
de Bibliotheek leverde geen informatie. 
Medewerkers van de studiezaal van het 
Streekarchief hebben zich er uitgebreid in 
verdiept, maar ook zij konden geen uitsluitsel 
geven. Echte huisnummerregisters zijn er niet 
in het gemeentearchief van Gouda. De 
gemeente had geen verplichting dergelijke 
wijzigingen bij te houden. Voor het verdere 

handelen als gemeente was alleen de bestaande situatie van belang. Het is goed mogelijk dat 
historisch geïnteresseerden dergelijke wijzigingen bijhouden, maar wat Gouda betreft bevindt 
dergelijke informatie zich niet in het archief. Ook de adresboeken bieden geen uitkomst, aldus het 
Streekarchief.  
 
Vraag 2: Wat is dit mysterieuze gebouw langs het spoor in Gouda? (foto) 
De heer Han Zijlstra van de Stichting BeneluxSpoor.net roept hulp in bij het identificeren van een 
gebouw in Gouda dat op of naast het spoor moet hebben gestaan. De fotograaf, noch de maakdatum 

zijn bekend. Op de website van de stichting staan 
enkele veronderstellingen, maar men wil graag 
duidelijkheid hebben. Is het een –gezien de pijp 
rechts– een watertoren voor stoomlocomotieven? 
Is het een silo? De goederenwagon rechts wordt 
door iemand benoemd als groentewagen en 
gezien de (moeilijk leesbare) aanduiding (NS en 
dan een nummer eronder) wordt de foto ergens 
vanaf midden jaren '50 gesitueerd. Op foto’s van 
de NS uit 1949 is te zien dat er op het terrein van 
Van Gend & Loos een watertoren stond, maar die 
was rond en niet achthoekig, zo meldt iemand 
anders. Ja maar, zegt de volgende, omdat er 
ramen in zitten, was het zeker geen graansilo. 
Kan het niet om een watertoren gaan die bij 
wijze van noodmaatregel vlak na WOII bekleed is 
met metalen golfplaten, meegebracht door het 

Amerikaanse leger? Het zou de redactie verbazen als er in Gouda niemand is die precies weet hoe 
zit.  
 
Weet u er meer van?  
Graag uw reactie naar info@diegoude.nl, of –als u geen internet heeft– telefoon 0182-534884. 

 

  

mailto:info@diegoude.nl
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Lezing: Vluchtelingen 1914-1918, ook in Gouda 
Dat de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog is 
weggedrukt in ons geheugen, bleek niet uit de 
opkomst voor de lezing die de Historische 
Vereniging die Goude op maandag 13 oktober jl. 
organiseerde. Voorzitter Jan Hogenelst van 
sociëteit Concordia moest stoelen bijslepen. Zelfs 
vanuit Uden en Wassenaar waren geïnteresseerden 
aanwezig. Het was een bij uitstek deskundige die 
het gehoor op een boeiende manier langs de 
positie van Nederland leidde, als neutraal land 
tussen oorlogvoerende naties: Paul Moeyes, 
schrijver van het standaardwerk over dit thema. 
Het vluchtelingenprobleem stond daarbij centraal. 
Op een bepaald moment waren er 1,1 miljoen 
Belgen die opgevangen moesten worden door een 
bevolking van 6 miljoen Nederlanders. Uitingen van 
gastvrijheid werden afgelost door drang om het 
eigen belang zeker te stellen. Een gevoel van 
morele superioriteit ten opzichte van de Belgen 
ging over in de ervaring dat Nederland bereid was 
zijn waarden terzijde te stellen om de neutraliteit 
te handhaven. De vergeetcultuur kon beginnen, 
van het uitkomen van het boek “Peerke en z’n 
kameraden” in 1919 tot het pas in 1938 openen van 
het Belgenmonument in Amersfoort. 
Binnen dat brede beeld van de Belgische 
vluchtelingen ging Paul Moeyes in op de huisvesting 
van de 100.000 Belgen die tenslotte de hele 
periode in Nederland bleven; de soldaten in 
interneringskampen, burgers in zgn. vluchtoorden. 

Het Vluchtoord Gouda week op enkele punten af van de andere. Het was namelijk niet namens de 
regering opgezet (de Centrale Commissie Vluchtelingen, zeg maar de toenmalige COA), maar door 
het particulier initiatief ter plaatse. Een ander positief verschil was de aanwezigheid van 
verwarming in de winter; het waren immers kassen die verwarmd konden worden. Het Goudse kamp 
aan de Graaf Florisweg werd wel onderwerp van discussie in de Tweede Kamer, want kamerlid Ruys 
de Beerenbrouck (de latere minister-president) wond zich in 1918 erg op over de hoge vergoeding 
die het rijk per vluchteling voor het Goudse kamp kwijt was. Hij sprak zelfs van een OW-bedrijf 
(OW= oorlogswinst) en dat was toen een heel zwaar verwijt. Toch liep het met een sisser af. Vanuit 
Gouda werd eerherstel geëist. Uit nader onderzoek bleek dat de Centrale Commissie slecht had 
onderhandeld met de eigenaar van de kassen, die niet meer in rekening bracht dan wat bij contract 
was vastgelegd.  
 

Het Gouda van …………… Paula de Vos- van Leeuwen  
 
In deze nieuwe rubriek wordt geprobeerd om –aan de hand van een paar simpele vragen aan een 
inwoner van Gouda- een beeld op te roepen van Goudse mensen en situaties die bijna vergeten zijn. 
Paula de Vos- van Leeuwen, vele jaren actief in de Stadhuiscommissie, was bereid om als 
proefpersoon te dienen. 
 
Geboorte: 
Ik ben in 1940 geboren op Lange Groenendaal 56a in een huis dat boven de timmerwerkplaats van 
Van Hoof lag. Mijn vader werkte als chauffeur bij wasserij ‘De Drie Nootenbomen’ aan de 
Kattensingel; mijn moeder was naaister. Het was een katholiek gezin, waar nog twee kinderen bij 
kwamen. Aanvankelijk gingen we naar de Jozefkerk aan de Gouwe (nu de Gouwekerk van 
Maasbach). Toen ons gezin verhuisde naar de Karekietstraat in Korte Akkeren ,werd dat de 
Sacramentskerk (nu Gezondheidscentrum Korte Akkeren).Als katholiek meisje werd ik 
vanzelfsprekend lid van de Lidwinagroep. 
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School: 
Op de Mariakleuterschool aan de Hoge Gouwe 31 ben ik begonnen; ik heb later nog gewerkt in dat 

pand, toen daar het ISMH was gevestigd. Twee jaar 
heb ik op de Mariaschool gezeten; in het deel voor 
arbeiderskinderen aan de Peperstraat. Na onze 
verhuizing kwam ik op de Gerardus Majellaschool aan 
de Lethmaetstraat, waar nu het Filmhuis is. Ik 
herinner me meester Jaspers goed, omdat hij met 
zijn dwingende ogen een natuurlijk overwicht had. 
Vlak na de oorlog was dat een gemengde school 
(J/M) waar de katholieke gemeenschap nog niet aan 
toe was. Dus sloot ik de lagere schooltijd af op de 
Franciscusschool naast het O.N.A.–veld. Omdat ik 
goed kon leren, mocht ik door naar de Petrus 
Canisius ULO-school aan de Nieuwehaven, onder 
leiding van de strenge meneer Van Alphen. In die 
school was later het Vrouwenhuis gevestigd. Ik zag 
toekomst in een baan in de administratieve sfeer en 
dat lukte, zeker toen ik nog een paar cursussen 
handelscorrespondentie en steno had gevolgd. 
 
Werk: 
Maar liefst 8 verschillende werkgevers heb ik in 
Gouda gehad, tot ik met FPU ging (wie kent de term 
nog?). De langste periode, 21 jaar, was bij het 
Intergemeentelijke samenwerkingsorgaan Midden-

Holland, eerst op het secretariaat, later als adjunct-commies bij de Milieudienst Midden –Holland 
onder leiding van directeur Renée Janssen. Het ISMH was eerst gevestigd op Hoge Gouwe 31 tot de 
nieuwbouw op Thorbeckelaan 5, geopend door staatssecretaris Tonny van de Vondervoort. 
Mijn eerste baan was bij machinefabriek C.H.G. Michgelsen in het monumentale pand op de hoek 
van de Hoge Gouwe en de Aaltje Bakstraat. Later zat daar Huisman-sanitair, nu een tandarts. Na 
twee jaar kon ik mij verbeteren bij expeditiebedrijf Rutges, dat eerst gevestigd was aan het 
Jaagpad, maar dat later naar het terrein van de voormalige groenteveiling aan de 
Bodegraafsestraatweg ging. Daar leerde ik mijn man Joop de Vos kennen. Na de geboorte van onze 
dochter kon ik er parttime terug komen. Mijn derde werkgever was Mustering, een inkoopbedrijf 
voor woninginrichting aan de Blekerssingel, boven een filiaal van Sikkens. In dat pand is nu de 
Kunstuitleen gevestigd. Toen Mustering failliet kwam daar de Stichting Geestelijke Volksgezondheid 
(de latere GGZ Midden-Holland) dat zo vriendelijk was ook het personeel over te nemen. Daarna 
ging ik aan de slag bij de Astmakliniek Davos, dat een kantoor had in een flat aan de Bleulandweg. 
Bestuurslid Bandell kwam ik later weer tegen als voorzitter van het ISMH. Ik stapte over naar de 
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, gevestigd in het Montagnehuis aan de Westhaven. Eén 
jaar had ik een baan bij de Maatschap Internisten in het ziekenhuis. Dat was op oproepbasis, alleen 
werd ik in dat jaar maar twee keer opgeroepen, dus was ik blij met de advertentie van het ISMH, 
dat mijn laatste werkgever zou worden. Ik heb het overal naar mijn zin gehad en heb nog steeds 
contact met oud-collega’s bij al die bedrijven.  
 
Vrije tijd: 
Theo de Jongh schreef mij in 1987 in als lid van die Goude. De Historische Vereniging had toen een 
eigen pand aan de Dubbele Buurt, boven de Donkere Sluis. Rob Stijnis maakte me lid van de 
Stadhuiscommissie. Dat heb ik 20 jaar gedaan. Tot ik 70 werd, was ik ook vrijwilliger op het 
secretariaat van de Sint Jozefparochie aan het Aalberseplein. 
 
Gouda: 
Wat ik verschrikkelijk heb gevonden is de demping in de vijftiger jaren van het water van Achter de 
Vismarkt en de Naaierstraat en later op de Raam. Dat voelde als een pijnlijk afscheid. Maar toch 
zou ik in een minuut op TV kunnen uitleggen hoe mooi Gouda is als je binnen komt vanuit Reeuwijk 
of Waddinxveen. Wij gaan hier echt nooit meer weg! 
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Behoedzaam bestuur, twee eeuwen provincie Zuid-Holland 
 

Op 19 september jl. kwam het boek “Behoedzaam bestuur” uit. 
Een geschiedkundig werk van formaat. Acht historici hebben de 
geschiedenis van ons provinciaal bestuur beschreven. Wat 
betreft Gouda is er maar één vraagstuk dat uitgebreid wordt 
belicht. Het is van waterstaatkundige aard. Voor de verbetering 
van de vaarwegen tussen Amsterdam en Rotterdam waren rond 
1875 meerdere plannen gelanceerd. Een van de grootste 
knelpunten lag in Gouda, met name de lengte en de breedte van 
de schutkolk van de Mallegatsluis. Ook de Gouwe zelf gaf 
problemen voor of door de groter wordende schepen. Het 
duurde vele jaren voor duidelijk werd dat het Rijk financieel 
niet wilde bijdragen aan een oplossing. Andere vertraging was 
het gevolg van discussie over de (te) lage spoorbrug over de 
Gouwe. Schot in de zaak kwam er in 1895, toen de provincie 
Zuid-Holland de vaarweg van de Hollandse IJssel tot de ringvaart 
van de Haarlemmermeer in beheer kreeg. Het graven van een 
kanaalvak door de polder Bloemendaal kostte vijf jaar. Daarna 

volgde uitdieping van de Mallegatsluis en verbreding van de Turfsingelgracht. Ondertussen werden 
er weer grotere schepen gebouwd en bleek Gouda ook bestuurlijk een knelpunt, omdat de 
Mallegatsluis en de Rabatbrug (tussen de Wachtelstraat en de Kattensingel) nog steeds in beheer 
waren bij het rijk. Pas in de periode 1922-1932 kwam de “definitieve” oplossing tot stand, vanuit 
het rijk bevorderd door de uniformering van de eisen die gesteld werden aan vaarwegen. De 
Julianasluis werd aangelegd, samen met het dieselgemaal P.A. Pijnacker Hordijk, waardoor de 
Gouwesluis (bij Alphen aan den Rijn) werd teruggebracht tot een keersluis voor hoog water en de 
scheepvaart daar niet langer belemmerd werd. 
 
Twee Gouwenaren krijgen meer dan één vermelding in het boek. Oud-wethouder Joop Borgman 
scoort vier keer als lid van Provinciale Staten, resp. als gedeputeerde van Zuid-Holland. De tweede 
bekende Gouwenaar is Karel Baarspul, wiens naam verbonden blijft aan de zgn. Ceteco-affaire, die 
in 1999 ontstond. Onder zijn leiding als provinciaal ambtenaar (thesaurier) ging de provincie in het 
geheim voor een fors bedrag als bankier optreden. Niet zonder risico, zo bleek. De affaire wordt 
uitgebreid beschreven, inclusief de personele gevolgen (CdK Leemhuis- Stout en diverse 
gedeputeerden traden af, Baarspul werd ontslagen en strafrechtelijk vervolgd) en het weerwoord 
van Baarspul: zijn sleutelroman Zilverpolder. 
 
“Behoedzaam bestuur, Twee eeuwen provincie Zuid-Holland”, door Roel Pots & Nico Randeraad, 
uitgegeven in 2014 door Primavera Pers Leiden, ISBN 978-90-5997-173-8, 408 pag., ca. 380 ill. in fc, 
gebonden, €34.50.  

 

Tekening Stadhuis Gouda 
van H. Estgerbuh  

 
H. Estgerbuh is het pseudoniem (een palindroom) van de 
kunstenares Henriette Hubregtse- Lanzing (*1879 Maastricht- 

Ϯ1959 Den Haag.) Zij tekende, schilderde of etste vanaf 1900 
honderden landschappen, portretten, dierenfiguren en 
bloemen. Ook tekende zij monumentale gebouwen door het 
hele land. Op Marktplaats zijn ze ruim verkrijgbaar. Ook van 
het stadhuis van Gouda maakte zij een potloodtekening. Een 

datering ontbreekt.  
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Fotoverantwoording 
Blz. 1. foto Nico Habermehl:   Nico J. Boerboom 
Blz. 1. foto Tabula Peutingeriana:  ter beschikking gesteld door Diana de Wild 
Blz. 2. foto Diana de Wild:   idem  
Blz. 3. foto Ootmarsum:   Wilma Dubbink 
Blz. 6. foto Paul Abels:    Christiaan Ravensbergen 
Blz. 8. foto gebouw bij spoor:   aangeboden door Stichting BeneluxSpoor.net  
Alle overige foto’s :    Gert Jan Jansen 
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