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Lezing maandag 7 september door Jos van Eldonk 
Kunst en Ambacht 

 
De toegepaste kunsten hebben vaak een duidelijk aandeel in de 
versiering van monumenten. Denk aan de aanwezigheid van glas-
in-lood of keramiektableaus of aan het interieur van een gebouw. 
Maar ook aan de totstandkoming van monumenten is ambachtelijk 
werk vooraf gegaan: van de tekenaar, de metselaar, de 
stucwerker, de timmerman en van vele anderen. Kunst en 
ambacht in, aan en om monumenten staat daarom centraal op de 
komende Open Monumentendag.  
In Gouda wordt de dag traditioneel vooraf gegaan door een lezing 
van die Goude en de Stichting Open Monumentendag. Kunst en 
ambacht is niet alleen van betekenis voor monumenten, 
historische gebouwen die vanwege hun betekenis en het verhaal 
dat ze vertellen, bewaard moeten blijven voor volgende 
generaties. Het is ook in de hedendaagse architectuur een 

wezenlijk thema. Vandaar dat de bekende architect van het Huis van de Stad gevraagd is om de 
lezing hierover te geven: Jos van Eldonk. 
 
Jos van Eldonk (*1962, Druten) is partner van Soeters van 
Eldonk Architecten. Hij studeerde van 1980 tot 1988 
bouwkunde aan de TU Eindhoven, waar hij nog twee jaar 
aanbleef als wetenschappelijk medewerker. Van 1990 tot 
1997 was hij ontwerper bij Sjoerd Soeters Architecten BV 
in Amsterdam waar hij in 1997 toetrad als partner. Op het 
moment werken circa 35 mensen aan architectuur- en 
stedenbouwkundige projecten in Nederland, Denemarken 
en China. 
Bekende gebouwen van zijn hand zijn ook het New Energy 
Institute in Wuhan (China), Arthouse LUX en de 
bibliotheek, het gemeentearchief en de kantoren aan het 
Mariënburg in Nijmegen, de suikersilo’s in Halfweg, het 
centrum voor Kunst en Cultuur Cool in Heerhugowaard en 
de Cultuurfabriek in Veenendaal. Stedenbouwkundige 
projecten zijn onder meer die voor Sugar City in Halfweg, 
masterplan Brouwerspoort in Veenendaal, centrumplan 
Nootdorp, centrumplan Waddinxveen en het Waterfront 
Harderwijk. 
 
De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis   
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Erfgoud 2015  
 

De Stichting Open Monumentendag Gouda heeft in 
2007 met het magazine Erfgoud gekozen voor een 
nieuw instrument om belangstelling op te roepen 
voor de eerstkomende Open Monumentendag. Het 
landelijk gekozen thema is daarbij een belangrijke 
leidraad. Op zaterdag 12 september a.s. is het zover 
en wordt de aandacht aan de hand van ‘Kunst en 
Ambacht’ geleid naar de vele Goudse monumenten 
die dan te bezichtigen zijn. De Stichting heeft 
Erfgoud dit jaar al voor de zomervakantie 
uitgebracht om zo de belangstelling tijdig voor te 
verwarmen. Het enig nadeel hiervan is dat de lijst 
van deelnemende monumenten en objecten op dat 
moment nog niet definitief vaststond. Bijgevolg 
wordt de themaroute 2015 wel genoemd, maar niet 
getoond. Vijf van de monumenten op die route 
worden wel alvast toegelicht, zoals de feestzaal van 
Café Central en de Kapel op de r.-k. Begraafplaats. 
Het is weer een schitterend nummer geworden, 
alleszins de moeite waard om te lezen en te 
bewaren. Vijftien verschillende auteurs behandelen 
in pakweg 25 artikelen de ambachten die in Gouda 

zichtbaar hebben geleid tot producten die een plaats hebben gekregen in, aan of als kunst. Je kunt 
ze moeilijk alleen als gebruiksartikel zien.  
Het aantal ambachten dat aan de orde komt is groot; te veel om op te noemen: van het tapijt 
weven en het borduurwerk tot het schrijnwerken en drukken. Ze worden ook op verschillende 
manieren behandeld; de hoeveelheid tekst is overzichtelijk, de illustraties fraai. Het vak van 
ornamentenrestaurateur wordt toegelicht via een inspectie van het dak van de Sint-Jan door de 
Monumentenwacht. De ontwikkeling van de bouwtekening wordt toegelicht aan de hand van werk 
van de Goudse architect Chr. Dessing. Dat zijn maar twee van de oproepen om op 12 september 
mee te genieten van het speciale licht dat op veel van onze monumenten wordt gericht. 
Erfgoud kost € 8 en is te koop in de boek- en tijdschriftenhandel. 

 

Lezing over Hieronymus van Beverningh in de Sint-Jan 
 
Talloze beroemde Nederlanders hebben hun laatste 
rustplaats gevonden in de Goudse Sint-Jan of zijn er op een 
andere manier onlosmakelijk mee verbonden. Genoemd 
mogen worden diplomaat Hieronymus van Beverningh, 
humanist Desiderius Erasmus, feministe Barbara van 
Meerten-Schilperoort, patriot Cornelis de Lange van 
Wijngaarden en de filosoof Dirck Coornhert.  
De Stichting Goudse Sint-Jan wil er aan bijdragen dat deze 
BN’ers weer de aandacht krijgen die ze verdienen.  
Er is een Werkgroep Beroemde Nederlanders opgericht die - 
in samenwerking met de Historische Vereniging die Goude - 
een aantal lezingen gaat organiseren. De eerste vindt plaats 
in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Op 
zaterdagmiddag 24 oktober van 14.00 uur tot 15.30 uur 
gaat het over de betekenis van Hieronymus van Beverningh. 
Sander Enderink schreef in de Tidinge van november 2014 
een inleidend artikel over deze controversiële staatsman uit 
de Gouden Eeuw. Het definitieve programma staat begin 
september op www.sintjanskerkgouda.nl.  Van Beverningh zoals in 1670 geschilderd 

door Jan de Baen (Rijksmuseum) 

http://www.sintjanskerkgouda.nl/
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Het leven in Gouda: drie nieuwe afleveringen  
 

In Nieuwsbrief 74 stond een korte beschrijving van de 
eerste twee nummers van Het Leven in Gouda. Uitgeverij 
Optima heeft de reeks opgezet, in samenwerking met de 
Historische Vereniging die Goude en het Historisch 
Platform Gouda. In mei is deel 3 uitgekomen: Geloven in 
Gouda; een maand later deel 4 dat gaat over Gouds 
plateel en vervolgens Gouda in bedrijf (deel 5). 
 
Volgens de cover gaat het tijdschrift over het leven in 
Gouda vanaf het midden van de negentiende eeuw. Met 
dat uitgangspunt wordt in deel 3 ruimhartig omgegaan. 
‘Wat voorafgaat’ staat er boven het eerste artikel van 
Marianne van der Veer en dan volgen ruim 14 pagina’s 
Goudse kerkgeschiedenis van vóór 1850, met accent op de 
(oud-)katholieke kerk en op de joodse gemeenschap. Drie 
daarop volgende stukken van Henny van Dolder-de Wit 
behandelen gebeurtenissen die in de kern ook 
plaatsvonden vóór 1850: de Kinderkerk, de Armenkerk en 
de Afscheiding van 1834. Pas de twee laatste artikelen, 
allebei van Marianne van der Veer, samen zes pagina’s 
omvattend, behandelen thema’s van na 1850: het 
passiespeloproer van 1883 in relatie met The Passion van 

2011 en “De islam in Gouda”. 
Zijn de geloofsontwikkelingen van de laatste 165 jaar in Gouda daarmee adequaat samengevat? De 
redactie excuseert zich bij voorbaat: de verhalen zijn geen getrouwe afspiegeling van de 
verhoudingen tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. Is dat een vrijbrief om voorbij te 
gaan aan die vele ontwikkelingen in de Hervormde Kerk, in de gereformeerde kerken of aan de 
evangelisatiegenootschappen? Gouda is toch ook een bolwerk van reformatorisch denken. En hoe 
ging het met de r.-k. Kleiwegkerk en de Gouwekerk en de daarmee verbonden parochies?  
In het voorwoord staat dat “er een paar losse verhalen over verschillende geloven in Gouda worden 
verteld”. De redactie heeft woord gehouden, maar meer ambitie qua overzicht en samenhang had 
niet misstaan. Een mooi prentenboek, dat wel.  
 
Aan deel 4, Gouds plateel, tussen kunst en 
massaproduct kleven deze bezwaren niet; 
integendeel. Natuurlijk is het thema 
overzichtelijker en beter grijpbaar. De 
opkomst en neergang van de Goudse 
plateelnijverheid (tussen 1897 en 1964) past 
perfect binnen het tijdsbestek dat Het leven 
in Gouda als uitgangspunt heeft genomen. 
Het nummer bestaat uit een groot overzicht 
van de hand van Hans Vogels, waarin alle 
aspecten aan de orde komen, gelardeerd met 
een intermezzo van Ronald van der Wal, 
waarin hij de staking in de plateelindustrie 

van 1928 – 1929 vergroot in beeld brengt. De geïnteresseerde leek heeft hier genoeg aan, al had ook 
gewezen mogen worden op het dossier ‘Plateel’ op Goudanet. 
 
Deel 5, Gouda in bedrijf, bestaat uit één artikel, speciaal door dit doel geschreven door Jan Wubbe 
Hiskes. Natuurlijk heeft ook hij keuzes moeten maken, wat wel en wat niet. Het resultaat is een 
totaaloverzicht, waarin de bedrijvigheid in Gouda vanaf 1850 tot heden goed in beeld komt. De 
kenmerkende Goudse bedrijven komen aan bod; hooguit zou je Koudasfalt kunnen missen, waarvan 
dit voorjaar (na de sluiting) de cultuurhistorische waarde werd ingezien. 
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Rinus van Dam over de Tweede Wereldoorlog 
 

Als oud-Gouwenaar komt 
Rinus van Dam graag in 
onze stad. Eens in de tien 

jaar – bij een 
jubileumherdenking van 

de bevrijding in 1945 – 
doet hij dat met een 
speciaal doel. Hij geeft 
dan een lezing voor de 
Historische Vereniging 
over Gouda in de Tweede 
Wereldoorlog. Dit jaar op 
18 mei jl. in sociëteit 
Concordia; de voorgaande 
keren in de 
Agnietenkapel, 
respectievelijk het 
Trefpunt. Het is nooit een 
herhalingsoefening. En 
wat dan nog? Nog steeds is 
het standaardwerk dat 
Rinus van Dam over dit 
onderwerp schreef niet bij 

iedereen bekend. (zie www.diegoude.nl onder publicaties). 
Allereerst ging de spreker in op publicaties die de laatste 10 jaar nieuw zijn verschenen over de 
oorlog in Gouda. Denk aan het boek over Balvert, de artikelenreeks in de Goudse Post, of de lijst 
met Goudse oorlogsslachtoffers. Rinus van Dam maakte een kanttekening bij de daarvoor gekozen 
definitie. In zijn visie mag je een ieder die in Gouda geboren is (zoals hijzelf) blijven betitelen als 
Gouwenaar. Vervolgens nam hij de meidagen van 1940 in Gouda door. Daarvan zijn veel minder 
beelden en verslagen vastgelegd dan van de bevrijding. Gouda ontsnapte aan de positie van 
frontstad, terwijl hier toch het COVH, het Commando Oostfront Vesting Holland, gevestigd was. Van 
Dam ging speciaal in op de moeizame verhouding tussen burgemeester James, gemeentesecretaris 
Pot en politiecommissaris Hess; drie grote ego’s met kwaliteiten, maar ook met minder 
voorbeeldige kanten. Dat werd een probleem toen zij op 5 mei 1945 dachten hun oude functie weer 
op te pakken. Spreker nam ook andere kopstukken onder de loep, zoals de NSB-burgemeesters Liera 
en Acket, de moordenaars Balvert en Oudenaarden en de Ortskommandanten Piepenbrock, Stimme, 
Strümpfler en Schmidt. Laatstgenoemde werd betiteld als een ‘goede Duitser’ die meewerkte aan 
een geweldloze overdracht van het gezag aan de Binnenlandse Strijdkrachten. Als uitsmijter kwam 
Rinus van Dam met een kritisch woord over het Bevrijdingsglas in de Sint-Jan (28a) van Charles Eijk. 
Hij begreep niet waarom de opdrachtgevers zijn vergeten in het bestek op te nemen dat ook een 
van de wereldberoemde Goudse 
bouwwerken te zien moest zijn. Tenslotte 
deed hij een oproep om onderzoek te doen 
naar de betekenis van de politionele acties 
in Indië voor stad en bevolking van Gouda. 
Naar zijn oordeel was de oorlog daarna pas 
echt voorbij.  
Namens de Lezingencommissie zegde 
Marian Heeringa dank voor de heldere en 
unieke presentatie. Uiterlijk over 10 jaar 
komt Rinus van Dam weer, zonodig achter 
de rollator. Misschien ook eerder, 
bijvoorbeeld bij 75 jaar bevrijding. Is het 
een idee om dan de aandacht te richten op 
ervaringen van gewone Gouwenaars? 
  

http://www.diegoude.nl/
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Passende aandacht voor drie Goudse geschriften 
 

Ze keek blij verrast 
toen de trappen van 
de Chocoladefabriek 
op maandag 11 mei vol 
liepen voor de 
bijeenkomst over drie 
kleine schrifturen uit 
de 15e eeuw. Elisabeth 
Venselaar, voorzitter 
van Gouda op Schrift 
(GOS), opende een 
boeiende avond, 
waarin Prof. dr. 
J.A.A.M. Biemans en 
twee studenten 
Handschriftkunde en 
Boekwetenschappen 
verslag deden van hun 
onderzoek naar drie 
unieke archiefstukken 
van het Streekarchief 
Midden-Holland. Twee 
daarvan zijn afkomstig 

uit het Goudse Clarissenklooster. Op de eerste rij zat Jan Willem Kleijn namens SAMH goedkeurend 
te glimmen, onderwijl de drie tentoongestelde objecten scherp in de gaten houdend.  
De eerste 20 minuten waren voor Henkjan Sprokholt. Zoals gebruikelijk met veel beelden, legde hij 
uit op grond van welke bronnen en aannames het Clarissenklooster zijn definitieve vorm heeft 
gekregen op de maquette van Gouda 1562, die nu in Museum Gouda staat. Een indrukwekkend 
verhaal, eindigend met de erkenning dat er toch iets over het hoofd was gezien: een tekening van 
de kopiist Jacobus Stellingwerf, gemaakt toe hij een keer geen borrel op had. 
Twee masterstudenten van de Universiteit van Amsterdam berichtten over de inhoud van de twee 
werkjes uit het Clarissenklooster, dat amper 100 jaar gevestigd was op de plaats van de voormalige 
brandweerkazerne, tussen Nieuwe Haven en Turfmarkt. De ‘goedgemutste’ Eduardo Hoogbruin 
vergeleek de Goudse Claraboekjes met die van ‘Graue susteren’ elders. Uniek in de Goudse uitgave 
zijn de zogenaamde acht punten: instructies voor het geval de clarissen in benarde omstandigheden 
zouden komen. Niek Verhoeff wees op het grote verschil tussen de twee Goudse boekjes onderling, 
terwijl die overduidelijk bij elkaar horen. Conclusie: het ‘mooie’ boekje is waarschijnlijk uitgereikt 
aan een novice, die daar zelf “arm aan schrijfstijl, rijk aan devotie” iets aan toegevoegd heeft. 
 
Daar daalde opeens de levende novice Maria de trappen van de Chocoladefabriek af (ze leek sterk 
op de moeder van Erasmus, die wel eens door Gouda loopt) om de eerste exemplaren uit te reiken 
van twee boekwerken die door Gouda op Schrift in het kader van dit project worden uitgegeven: 
De sporen van Clara van Assisi in Gouda en Een 
middeleeuwse wandcatalogus. Samen zijn ze te 
koop voor € 25. 
De toelichting op die wandcatalogus (de derde 
vondst in het archief) werd door professor Jos 
Biemans zelf gegeven. Ook dit bleek weer een 
bijzonder stuk te zijn; een deel van een 
gerecyclede catalogus van boeken die 
waarschijnlijk in een Gouds klooster rond 1500 
aan de wand hing. Toen was het tijd voor de 
dankwoorden en de bloemen.  
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Grafmonument Antje van Meerten onthuld 
 

De zon scheen fraai op de Oude 
Begraafplaats aan de 
Vorstmanstraat toen daar op 27 
mei jl. het grafmonument werd 
onthuld van Anna Barbara van 
Meerten-Schilperoort en van haar 
dochter Elise. Wie de cursus 
Goudologie heeft gevolgd, weet 
welk een voorlopersrol zij 
speelde bij de kanteling in het 
denken over de positie van de 
vrouw. Wie Antje nog niet kende, 
was vorig jaar wel bijgepraat 
tijdens het Anna Barbara-jaar dat 
op 14 februari 2014, haar 161ste 
sterfdag, begon. Een jaar later 
was het keramist Kees Moerings 
(de Witte Kees) die aan het eind 

van een wandeling naar het graf van Anna Barbara concludeerde: “Het is te gek voor woorden dat 
deze vrouw een graf heeft zonder enig herkenningsteken”. Hij kreeg links en rechts steun en ging 
ervan uit dat het grafmonument er wel op 8 maart, wereldvrouwendag, zou kunnen staan. Dat was 
iets te optimistisch, want naast de medewerking van steenhouwer Theo Overkamp, van de 
werkgroep Anna Barbara van Meerten, de stichting Oude Begraafplaats en de gemeente Gouda had 
het project ook procesmatige en financiële hulp nodig. Die werd geleverd door Ineke Verkaaik 
namens het HPG en door ‘buurman’ Croda, dat het ondernemersfonds Gouda inschakelde. Het lukte 
binnen drieënhalve maand. Razendsnel eigenlijk, afgezet tegen de 162 jaar dat er niets stond. 
 

Het was Croda- 
directeur Hubert 
Legius die de gasten 
op die mooie 
meimiddag heette. 
Daarna was het woord 
aan econoom-schrijver 
Jean Philippe van der 
Zwaluw, die bezig is 
met een biografie over 
Anna Barbara van 
Meerten en vervolgens 
deed Kees Moerings 
verslag van zijn 
queeste. Wethouder 
Rogier Tetteroo 
schetste het belang 
dat de gemeente 
eraan had gehecht. 
Als geestelijk vader 
van het project en als 
grondeigenaar 
mochten zij samen het 
grafmonument 

ontdoen van zijn zwarte plastic omhulsel. De ruim aanwezige camera’s snorden of klikten. Zelfs 
voor Marianka Peters was geen stoeprand te hoog om dit vast te leggen. Gouda was een waardevol 
en mooi monument rijker, dat meer mensen zal verleiden om vanaf de Museumhaven de weg naar 
deze mooie begraafplaats te vinden. Dat alles werd door het gezelschap met tevredenheid 
vastgesteld toen - met dank aan Trudy van Diest van Croda - op het terras van het nabije IJsselhuis 
het glas geheven werd.   
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Jan Lafeber: eens Gouwenaar, altijd Gouwenaar. 
Bovenstaande typering gaat in elk geval op voor Jan Lafeber. Hij werd op 4 mei 1945 in Gouda 
geboren, maar woont al 50 jaar in het noorden des lands. Onze stad laat hem echter niet los. Dat 
blijkt niet alleen uit het lidmaatschap van de Historische Vereniging die Goude, maar nog veel meer 
uit zijn producties over het heden en verleden van Gouda. Hij blijft onderzoeken, fotograferen en 

beschrijven en – minstens zo belangrijk – hij stelt dat graag openbaar ter beschikking. 
 
Al vele jaren onderhoudt hij de website http://home.planet.nl/~jlafeber/ met de ondertitel 
‘Geschiedenis, Genealogie en Gouda’, ook te bereiken via http://www.lafeber.info/. Vele lezers 
zullen hier al eens gekeken hebben, maar het kan geen kwaad er nog eens op te attenderen. Een 
schat aan informatie is hier toegankelijk. Naar schatting 90% heeft betrekking op Gouda. Er zijn 
negen hoofdpagina’s, waaronder tientallen subpagina’s en subsubpagina’s zitten. De historische 
artikelen die Jan Lafeber eerder publiceerde in De Schatkamer zitten erbij, maar ook fotoseries 
(over torens, steegjes, kerken, glazen, beeldende kunst). De genealogische producties geven weer 
toegang tot informatie over Goudse straten en gebeurtenissen in het verleden. Vermeldenswaard is 
ook zeker subpagina 19 van ‘Wie was of is wie?’ getiteld ‘Enkele bekende Gouwenaren’. Onder die 
link zit een lijst met maar liefst 163 namen van Gouwenaren, waarvan Jan Lafeber op Wikipedia een 
levensbeschrijving heeft gestart of gemaakt. Ook bij zo’n uitgebreide lijst is het mogelijk de vraag 
te stellen: waarom die en die niet? Maar dat is het mooie van Wikipedia. Iedereen kan in beginsel 
een pagina over andere Gouwenaren opstarten. 
 
Daarmee komt het tweede instrument in beeld, waarmee Jan Lafeber zijn kennis ter beschikking 
stelt: Wikipedia en Wikimedia. Jan Lafeber maakt daar gebruik van de naam ‘Gouwenaar’. De 
introductie staat op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Gouwenaar. Hij voert naar een aantal 
artikelen, maar ook tot een fotogalerij over Gouda, verdeeld over o.a. Gebouwen en straten (287), 
Schilderijen en tekeningen (75), Portretten van Gouwenaren (87), Kaarten en plattegronden (26), de 
Sint-Janskerk (49), Sculpturen (213) en Stolpersteine (250). Het betreft hoofdzakelijk eigen foto’s 
en scans van kunst die vanwege de leeftijd in het publieke domein valt. Meer mediabestanden zijn 
te vinden op de pagina Gebruiker: Gouwenaar op Wikimedia Commons. Jan Lafeber werkt ook mee 
aan andere Wikipedia-pagina’s, bijvoorbeeld over C.P.W. Dessing en zijn zoon Jac. P. Dessing. 
Eind maart legde Jan Lafeber de laatste hand aan een boekje, dat hij in eigen beheer heeft 
uitgebracht: Criminaliteit in Gouda in de 18e eeuw. Het zijn deels eerder geschreven artikelen, die 
nu gebundeld zijn en aangevuld met nieuwe verhalen.  
 
Bijgaande foto 
illustreert de band 
van Jan Lafeber met 
Gouda. Hij is 
afkomstig van zijn 
grootvader Albertus 
Lafeber, Gouds 
aannemer van 
timmerwerk. Hij 
bouwde in 1913 
samen met Marinus 
Wilhelmus Schouten, 
aannemer van 
metselwerk, de 
uitbreiding van de 
sigarenfabriek 
Donker aan de Graaf 
Florisweg. Architect 
van deze uitbreiding 
was Jac. P. Dessing. 
Het oorspronkelijke 
gebouw was een 
ontwerp van H.J. Nederhorst jr. Jan Lafeber’s grootvader staat rechts op de steiger, naast de man 
met de stenen op de schouder.  
  

http://home.planet.nl/~jlafeber/
http://www.lafeber.info/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Gouwenaar
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Vragen over Gouda 
 
Reactie op vraag 2 (vervolg): Wat is dit mysterieuze gebouw langs het spoor? 
In Nieuwsbrief 71 riep Han 
Zijlstra de hulp in bij het 
identificeren van een 
gebouw dat in Gouda op of 
naast het spoor gestaan 
moet hebben. In het 
volgende nummer kwam 
Erik Kooistra met de 
veronderstelling dat het 
hier om de watertoren voor 
stoomlocomotieven ging 
die er tot 1958 heeft 
gestaan. Helemaal 
tevreden met de 
‘bewijsvoering’ was hij nog 
niet, want op de foto’s die 
hij had gevonden stond de 
toren òf klein òf vaag. Vlak 
voor de zomer meldde Erik 
Kooistra zich opnieuw. Op 
YouTube had hij bij toeval 

een filmpje ontdekt dat vlak na WOII (1947) is gemaakt. In die film komt de watertoren – hoewel 

nog steeds wat vaag – pontificaal in beeld. 
 
Reactie op vraag 9: Waar en wanneer is de foto van deze ‘eerste paal’ gemaakt. 
In Nieuwsbrief 75 stond een foto die was ingezonden door Jan Lafeber. Uit het bijschrift van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed had hij opgemaakt dat het om een foto van de Gouwekerk uit 
1972 zou gaan. Hij kon zich dat niet voorstellen en vroeg zich daarom af of het wellicht om een 
ander groot gebouw in Gouda zou gaan.  
De reacties van Robert van Oel en Ton Sevenhoven zijn stellig. Het moet de eerste officiële paal 
zijn voor de Gouwekerk aan de Hoge Gouwe. Zij ontlenen dit aan het langgerekte gebouw op de 
achtergrond. Dit is het pand waarin jarenlang kleuterschool Prinses Marijke gevestigd was. De 
ingang was in de Keizerstraat, ongeveer tegenover loodgieter Benschop. Eerstgenoemde heeft zelf 

op die kleuterschool gezeten. 
De school sloot aan op 
clubhuis De Mussen, waarvan 
de achterzijde ook zichtbaar 
is op de foto, aldus Ton 
Sevenhoven. Te herkennen 
zijn verder de ramen in de 
zijgevel die licht gaven op de 
lange gang waaraan de 
schoollokalen lagen, drie per 
klaslokaal. In de jaren 
zeventig kwam sociëteit De 
Pijpenla in het schoolgebouw. 
Robert van Oel was betrokken 
bij de oprichting.  
Geen twijfel mogelijk! De 
foto moet ongeveer in 1902 
genomen zijn, want de 
Gouwekerk werd gerealiseerd 
in de jaren 1902 en 1904, 
aldus de heren Van Oel en 
Sevenhoven. 
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Vraag 10: Wat betekent dit bordje met de letters S.G.? 
Arian Bos uit Stolwijk vraagt de aandacht 
voor een bordje dat hij heeft gezien op de 
gevel van het pand aan de Komijnsteeg 
nummer 49. Het is ovaal en het bevat 
alleen de letters S en G. Waar staat dat 
voor? Is het een aanduiding van 
‘StadsGrond’? De redactie van de 
Nieuwsbrief heeft een foto van het bordje 
gemaakt en heeft links en rechts gezocht 
naar antwoorden. Googelen leverde op dat 
dit soort bordjes ook in Leiden voorkomt. 
De toelichting: ”Mogelijk ging het hierbij 
om de aanduiding van een gas-sifon. Dit was 
een soort waterput waarin zich het 
overtollige water (soort teerwater) van het 
vochtige stadsgas verzamelde. Zo’n put 
moest regelmatig worden geleegd." Met 
deze informatie wist Sjaak de Keijzer, 
vriend van de redactie, een echte zegsman 
op te sporen: Frans Vlug, gepensioneerd medewerker van het Gemeentelijk Energiebedrijf GEB. De 
heer Vlug onderkent dat er maar weinig mensen zijn die dit nog weten. Het bordje met S.G. stond 
op diverse huizen in Gouda. Het werd geplaatst door de Gemeentelijke Licht Fabriek (G.L.F.) om 
aan te geven waar zich een sifon in het stadsgasbuizennet bevond. S.G. staat voor 'Syphon Gas’. 
Vlak bij zo’n bordje zat een putje in de straat. Het oude stadsgas bevatte veel waterdamp dat 
condensvocht veroorzaakte. Dat moest af en toe afgevoerd worden via de sifon in het nabij gelegen 
putje. Het werd daar met de hand uit gepompt door een medewerker van het G.E.B. 
De vervolgvraag ligt voor de hand: Is het bordje op Komijnsteeg 49 het enige dat in Gouda 
bewaard gebleven is? 
 
Reactie op ‘Buslijn over de Bloemendaalseweg’ 
In Nieuwsbrief 73 stond een artikel over de busdienst die ooit over de Bloemendaalseweg reed. 
Bijgevoegd was een foto van een Austin-bus die in 1953 staat te wachten op het Goudse busstation. 
Is er ook een foto van een nieuwere Trio-bus? vroeg de redactie zich af. Hans de Vlaming uit 
Nieuwerkerk aan den IJssel stuurde bijgaande foto. Het gaat om een 20-persoons Austin met 
carrosserie van Verheul, die in juni 1958 in bedrijf kwam onder wagenparknummer 8. 

Busonderneming Trio 
van C.F. Middelkoop te 
Boskoop voerde van 1 
december 1948 tot 1 
juni 1970 de dienst 
Gouda - Boskoop via 
Reeuwijk Dorp uit in 
opdracht van Citosa. De 
wegen in dit gebied 
waren niet geschikt voor 
grote bussen. Toen 
Westnederland in 1970 
lijn en materieel 
overnam, werd de bus 
verkocht aan Langhout 
(N.A.L.) die er onder 
nummer 55 nog drie jaar 
mee rondreed, 
voornamelijk op de lijn 
Ter Aar-Zevenhoven. 
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Het Gouda van ……………………..Ton Sevenhoven 
 

Na twaalf jaar heeft eindredacteur 
Ton Sevenhoven afscheid genomen 
van de Nieuwsbrief; een goede 
aanleiding hem te vragen voor de 
rubriek ‘Het Gouda van …’. Je zou 
die kunnen zien als voortzetting 
van de artikelen die Ton schreef 
voor de Goudse Post. Deze keer is 
hij zelf informatiebron; alleen mag 
hij het niet verwoorden en 
(misschien nog lastiger) ook niet 
meer tekstueel verbeteren.  
 
Ton Sevenhoven is in 1954 geboren 
in de Keizerstraat. “Om precies te 
zijn op nummer 39b in de kamer 
rechtsachter boven, op een zondag 
tijdens de Hoogmis”, zegt hij. 
“Een pand dat vlak na de oorlog is 
gebouwd door architect Jac.P. 
Dessing en waar op 39a de 
boekbinderij van mijn vader was 
gevestigd.” Ton was de jongste 
van vijf kinderen in een rooms-
katholiek middenstandsgezin. “Ik 

vond het een heel prettige buurt om in op te groeien, met allerlei kleine bedrijfjes, waar de 

mensen elkaar – zonder erover na te denken – bijstonden als er nood was.” Ton denkt bijvoorbeeld 
aan de gevolgen van de wolkbreuk begin jaren ‘70. “Natuurlijk was ‘de zuil’ waar je bij hoorde van 
betekenis in het dagelijks leven. Maar ik stond er als kind onbevangen tegenover; ik liep overal naar 
binnen waar ik iets interessants vermoedde.” 
 
Voor zijn eerste schoolonderwijs hoefde Ton niet ver: de bekende Mariakleuterschool op Hoge 
Gouwe 31. “Ik zou achterom gekund hebben, want er liep een steegje achter de Gouwekerk om, 
waar ook een poort was. Het kwam uit op de Peperstraat. Ik ging echter voorom naar binnen via de 
Gouwe.” In de vierhoek Gouwe-Peperstraat-Komijnsteeg-Keizerstraat concentreerde zich de 
leefwereld van de jonge Ton. De speelplaats van de kleuters kende aan de Peperstraatkant een 
open overdekt gedeelte waar het buitenspeelgoed werd opgeslagen. Ton was een van de jongens 
die graag op het grinddak klauterden. “Er zat een raam waardoor je binnen kon kijken in de 
werkplaats van monteurs van Kranenburg & de Bruijn, een radio- en TV-zaak aan de Peperstraat. 
Daarnaast zat (in de voormalige Vergadering van Gelovigen) de nogal rommelige opslagplaats van 
Van den Hondel Tweewielers. Daar weer achter stond, voorbij een kleine binnenplaats, het gebouw 
van de r.-k. verkennerij, waar ik een tijdje als ‘welp’ kwam. Vanuit mijn slaapkamerraam keek ik 
ook op de voormalige Christelijke kleuterschool Prinses Marijke. Die was achterin met twee dubbele 
deuren verbonden met clubhuis 'De Mussen', dat zijn ingang aan de Komijnsteeg had. Die dubbele 
deuren zaten altijd op slot. Toen het clubhuis werd afgebroken, heeft het schoolgebouw in de 
Keizerstraat nog andere functies gehad. In het eerste lokaal heeft geruime tijd een bibliotheek 
gezeten. Ook functioneerde dat lokaal later als werkruimte van Studio Obscura van onder meer 
Willem Spoeltman. In het tweede lokaal kwam een atelier voor kunstschilder Gerard 't Hart. In het 
derde lokaal stichtte men sociëteit de Pijpenla. De overige drie lokalen bleven nog een tijd 
kleuterschool.” 
 
Zijn eerste lagere school was de Gerardus Majella aan de Letmaethstraat, het huidige Filmhuis. 
Rechts daarvan stond een r.-k. kleuterschool en daarnaast de kwekerij en bloemisterij van Futselaar 

met zijn – in kinderogen – enorme kassen. “In deze periode is mijn liefde voor de stad Gouda 
gegrondvest. Dat kwam mede omdat ik dagelijks met het pontje over de Turfsingel moest. Als daar 
een schip door moest, kostte het veel tijd om de kabel van de pont schoon te maken, die op de 
bodem had gelegen. Voor kinderen een feest en een goed excuus om te laat thuis te komen.” Ton 
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stapte overal binnen waar bedrijvigheid was en kreeg altijd uitgelegd waar mensen mee bezig 
waren. Hij noemt meubelfabriek Borsje, de molen(s), de asschuur, waar het grachtenafval werd 
gestort, of de Garenspinnerij waar nog wel eens sprake was van broei. In zijn boek Goudse glorie, 
dat in 2004 door die Goude werd uitgebracht, is hiervan de weerslag te vinden.  
De Gerardus Majellaschool werd opgeheven, nadat Ton in de vierde klas zat. De laatste twee jaar 
(tot 1966) was hij leerling van de Aloysiusschool aan de Spieringstraat.  
 
Voor vervolgonderwijs ging Ton naar het eind van de Winterdijk, waar de katholieke technische 
school Sint-Jozef stond, die daarna De Rietgors heette en later Meander. Het pand staat nu leeg al 
is niet duidelijk waarom. “Diverse technische vaardigheden heb ik daar opgedaan. Voor de talen, 
met name Nederlands en Engels, hoefde ik mij totaal niet in te spannen; dat ging vanzelf. Achteraf 
gezien is het jammer dat niemand daar conclusies aan heeft verbonden. Diploma’s heb ik 
uiteindelijk via avondonderwijs gehaald, gestimuleerd door de heer Slobbe en door mijn broer 
Kees.”  
In 1969 ging hij aan het werk bij supermarkt Schuttelaar aan de Walvisstraat. In de jaren erna 
werkte hij tot genoegen bij De Kandelaer aan de Dubbele Buurt en bij Hobo-Faam aan de 
Antwerpseweg, dat (veel) later overging in Marskramer. “Na een jaar uitstel in verband met de 
studie, ging ik in militaire dienst. Meteen aansluitend vond ik (van 1977 tot 1982) een baan als 
advertentieacquisiteur bij de Schoonhovense Krant. De laatste (ruim) 17 jaar van de vorige eeuw 
werkte ik weer in Gouda, in het nog bij velen bekende pand van de Goudsche Courant op de Markt 
26, waar nu ‘Samen’ wordt uitgebaat.” In die krantentijd voltrok zich een gestage functiewijziging, 
waarin het zelf schrijven van tekst steeds belangrijker werd. Sijthoff werd Wegener en Ton 
Sevenhoven mocht een redactionele stage doen. Ondanks de weinig stimulerende uitspraak “Als jij 
denkt dat je op je 45e nog journalist kunt worden, heb je het mis.” werd hem een baan aangeboden 
als verslaggever Groot-Den Haag. Vanwege de perspectieven in de krantenwereld koos hij voor het 
aanhouden van zijn baan in de commerciële sfeer, maar ging daarnaast freelance schrijven voor 
onder andere de Goudse Post, ook van Wegener. 
 
Die ontwikkeling werd afgeremd door het herseninfarct dat Ton Sevenhoven in april 2002 
overkwam. Aanvankelijk werd hij voor 65-80% afgekeurd, maar in 2014 voor 100%. Taal en Gouda 

zijn onderwerpen, waar hij zich – wanneer zijn constitutie dat toestaat – mee bezig houdt. Ton en 
zijn vrouw Ingrid (twee kinderen zijn de deur uit) wonen nu tot volle tevredenheid in ‘Vlek 15’; in 
een huis dat werd neergezet door de Stichting Eigen Woningbezit. 
 
 Wat is het gebouw in Gouda waar je het meest aan gehecht bent? Dan komt de Gouwekerk boven. 
“Vanuit mijn slaapkamerraam had ik er zicht op en als misdienaar kwam ik er regelmatig. Deken 
Regeer, kapelaan Vis (die op een racefiets door de kerk reed), kapelaan Bart van der Helm en koster 
Van Leeuwen; ik kan ze zo uittekenen.” De kerk en de toren hebben voor hem een hoog emotioneel 
gewicht. “In mijn tienerjaren beklom ik graag de toren tot zelfs boven de tweede torentrans. Daar 

huisden toen vele 
verwilderde 
(post)duiven in alle 
fases van het leven. 
Vanaf de transen had 
je een prachtig 
uitzicht over 
nagenoeg geheel 
Gouda, inclusief de 
grazige weiden en 
Reeuwijkse plassen. 
Hoog boven die stad 
mocht ik destijds al 
graag mijmeren en 
zag ik de parallellen 
tussen het leven 
beneden mij en van 
die duiven net 
daarboven.”  
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De tol aan de Haastrechtsebrug 

De Historische Vereniging Oud-Stolwijck besteedt in zijn voorjaarsbulletin 2015 aandacht aan de 
protesten die in 1931 in de Krimpenerwaard ontstonden, toen bleek dat de gemeente Gouda geen 
haast maakte met de afschaffing van de tolheffing bij de brug over de Hollandse IJssel te 
Stolwijkersluis, in Gouda meestal aangeduid als de Haastrechtsebrug. Anders dan bij de tol aan de 
Bodegraafsestraatweg (zie Nieuwsbrief 73) of de tol aan de Bloemendaalseweg (zie Nieuwsbrief 
72/73) had de gemeente Gouda geen last van, maar baat bij deze tol. “Om de in 1889 gebouwde 
brug te mogen passeren, moest voor voertuigen met assen tol worden betaald,” zo staat in het 
Stolkse bulletin. Inwoners van Gouda waren vrijgesteld. Onze collega’s van Oud-Stolwijck stelden 
bijgaande foto van het Goudse tolhuis en de (oude) Haastrechtsebrug ter beschikking. De brug sloot 
aan op de (huidige) Oude Brugweg. Op de achtergrond is de nieuwe betonnen brug in aanbouw, die 
in 1954 kwam te liggen op de plaats van de voormalige spoorbrug. De foto onder laat dat vanuit de 
lucht zien. De oude brug en de dienstwoning van de tolgaarder zijn daarna gesloopt. 
 
Wat zegt het krantenarchief over deze tolstrijd? De Telegraaf van 17 januari 1931 maakt melding 
van een gemeenteraadsvergadering waarin burgemeester Gaarlandt een voorstel aankondigt tot 
opheffing van de tol aan de Haastrechtsebrug. De Telegraaf verduidelijkt dat de tol is gelegen aan 
de zuidgrens van Gouda “op de drukke verkeerswegen Rotterdam-Gouda-Utrecht en Gouda-
Gorinchem” en tevens toegang geeft tot de Krimpenerwaard. Uit Het Vaderland van 6 februari 1931 

blijkt dat er een comité tot 
opheffing van de tol “aan 
den Haastrechtschendijk” is 
opgericht. Hierin zitten 
burgemeesters van 
gemeenten in de 
Krimpenerwaard, maar ook 
bestuurders van de Kamer 
van Koophandel en de Bond 
van Kaasproducenten. Eind 
maart 1931 maakt De Tijd 
gewag van “Samenzweerders 
in de Krimpenerwaard”. Er 
circuleert een adres ter 
ondertekening, waarin de 
raad van Gouda verzocht 
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wordt de tol per 1 mei 1931 op te heffen. Zelfs is gedreigd met bestorming van de tol. Mocht de 
raad van Gouda niet tot opheffing besluiten, dan zal de tol in elk geval geblokkeerd worden, zo 
weet De Tijd. De Schoonhovense Krant illustreert de situatie begin april met een ingezonden 
gedicht: 
 

En Gouwenaars, gij deze raad: 
Als uw tol niet gauw verdwijnen gaat 
Kan het wel gebeuren, dat men eerdaags 
In Stolwijk een markt beginnen gaat. 
Dan ziet men de landbouwer niet meer in Gouda op de straat. 
En ik geloof, dat binnen een jaar 
Gouda op zijn kop staat of naar de kelder gaat. 

 
Tegen deze achtergrond kan geconstateerd worden dat de gemeente Gouda een succesvolle 
verdedigingsstrategie ontwikkelde. Het duurde nog 15 jaar voor de tol daadwerkelijk werd 
opgeheven. Die strategie bestond uit het erkennen dat tolheffing niet meer ‘van deze tijd’ was, 
maar dat iedereen ook zou begrijpen dat de stad Gouda deze structurele inkomsten niet kon 
missen. De inkomsten aan tolgelden gingen namelijk ruim uit boven de kosten van beloning en 
onderhoud. In 1937 bedroeg het batig saldo zo’n 27.500 gulden. De gemeente bood het rijk al in 
1929 ruimhartig aan om de tol af te kopen met geld uit het Rijkswegenfonds. Die vlieger ging niet 
op. In 1939 stelde de gemeente zelf een fonds in, waaruit t.z.t. de opheffing gefinancierd zou 
kunnen worden. De eerste storting van 26.400 gulden vond plaats uit de opbrengst van de verkoop 
van het “voormalige Oude Vrouwenhuis der gemeente aan een te Breda gevestigde firma”, alias het 
St. Elisabethsgasthuis aan de Kleiweg. 
 
Pas in een raadsvoorstel d.d. 18 maart 1946 stellen B&W voor om in beginsel te besluiten tot 
opheffing van de tol, ook al ging het om ‘een rijkvloeiende bron van gemakkelijk verkregen 
middelen’. Het was echter ook een steen des aanstoots. Ondanks de “befaamde hupschheid van de 
tolgaarders” heeft de tol niet bijgedragen aan de populariteit van Gouda en de Goudse markt. 
Belangrijker is echter het argument dat er toch een nieuwe brug moet komen, wanneer de nieuwe 
provinciale weg naar Schoonhoven wordt aangelegd. Bovendien blijkt er nu toch een rijksbijdrage 
mogelijk te zijn. Bij beschikking van 15 juli 1946 kent de Minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw een bijdrage van 30.000 gulden toe voor de opheffing van de tol. 
In september 1946 wordt de opheffing van de Haastrechtse tol op grootse wijze aangepakt. Het 
Vrije Volk van 26 september schrijft dat de bijeenkomst wordt ingeleid met een grote ANWB-auto, 
waarvan de bestuurder het laatste toldubbeltje in de hoed van burgemeester mr. K.F.O. James 

deponeert. Wethouder C.H. 
Hagedorn houdt de 
‘lijkrede’, waarin hij 
benadrukt dat de opheffing 
voor Gouda een flinke 
derving van inkomsten 
betekent. Niet voor niets 
werd hij de zilveren brug 
genoemd. Maar de 
gemeente Gouda had 
volgens de wethouder 
ingezien dat hier sprake is 
van ‘grotere belangen’ en 
dat “de cost voor de baet 
uitgaat”. Tot slot trekt de 
burgemeester van Gouda 
“niet zonder moeite” de 
tolwaarschuwingsborden uit 
de grond. 
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Een Goudse tol in Alphen aan den Rijn 
 

Vraag aan een geboren Gouwenaar waar 
het Goudse tolhuis staat dat op 
bijgaande foto is afgebeeld en hij moet 
het antwoord schuldig blijven. Hij heeft 
het nog nooit van zijn leven gezien, 

terwijl het – anno 2015 – toch goed 
zichtbaar is vanaf de openbare weg. Het 
tolhuis staat dan ook niet in Gouda, 
maar in de gemeente Alphen aan den 
Rijn, aan het Goudse Rijpad niet ver van 
de Oude Rijn. 
 
Volgens Bulk en Van Tol *) voerde er 
oudtijds geen weg vanuit Gouda naar de 
Oude Rijn. In 1270 waren er drie 
uitvalswegen: de Tiendweg, de Kleijweg 
en de Broekweg. Het meeste vervoer 
ging over water. Door het baggeren van 
de boeren werden bestaande wegen 
geleidelijk smaller, terwijl het voor de 
stad Gouda van levensbelang was om ook 
over goede wegverbindingen te 
beschikken. Op eigen kosten werden 
daarom (buiten het eigen grondgebied) 
nieuwe wegen aangelegd. In 1580-1590 
werden gronden aangekocht, waarop de 
Middelburgse Weg en het Goudse Rijpad 
werden aangelegd. Waarschijnlijk was 
dat de basis voor tolheffing. In 1904 
kreeg de gemeente Gouda officieel een 
concessie tot het heffen van tol op de 
Goudse Rijweg in Boskoop. Druk verkeer 
zal er niet geweest zijn, zeker niet 
nadat er ook een weg langs de Gouwe 
was aangelegd van Boskoop naar Alphen 
aan den Rijn. Er stonden in 1936 niet 

meer dan 45 huizen aan de Goudse Rijweg. Toch waren er inkomsten, want in 1935 werd de tol aan 
de Boskoopse kant, inclusief boerenwoning en bijbehorende landerijen nog verpacht voor een 
bedrag van 3050 gulden per jaar.  
Zowel de bewoners als de gemeente Boskoop streefden naar het verdwijnen van de tol. De zaak 
werd voorgelegd aan de zgn. Tollencommissie, ingesteld door de regering. In 1943 bleken rijk en 
provincie bereid om een financiële bijdrage te leveren aan de afloop van de concessie. De 
gemeente Boskoop nam de Goudse Rijweg met bermen en kunstwerken over en kocht ook het 
tolhuis. Het werd een openbare weg.  
Gouwenaar Jan Aarsen (*1929 Boskoop) kan zich de situatie met de tol herinneren. Zijn vader had 
een melkzaak. De ventwijk omvatte de Reijerskoop en de Goudse Rijweg, maar ook de daarachter 
gelegen Biezen. Dagelijks tol betalen werd te duur en daarom reed hij meestal om met de ponykar. 
Toen hij een keer een nieuwe pony had gekocht die nogal klein van stuk was, heeft melkboer Aarsen 
gevraagd wat het kostte om met ‘de hondekar’ door het tolhek te kunnen. Het is bij één keer 
gebleven.  
 
*) C. Bulk en S.C.J. van Tol, Zo was Boskoop, zonder aanduiding van uitgever, zonder datum, 
voorwoord door G.W. Baron van Dedem, burgemeester van 1965 tot 1977.  
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Tiende Goudse Waterconferentie  
 

Op donderdag 18 
juni 2015 
organiseerde het 
Gouds Watergilde 
de tiende 
waterconferentie. 
Het motto was 
“Hollands Wel- 
Varen in een 
duurzame 
Oudhollandse 
Waterstad”. Maar 
liefst 220 
waterdeskundigen 
en -liefhebbers 
hadden zich 
aangemeld voor 
het programma, 
dat plaats vond op 
de prachtige 
messingvloer van 

het net gerestaureerde koor van de Sint-Jan te Gouda.  
Het welkom en de opening werden achtereenvolgens verzorgd door Gerard van Ham, voorzitter van 
de Historische Vereniging en door Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda. Vanuit vier 
Oudhollandse watersteden werd in korte presentaties de droom weergegeven die zij daar hebben 
als het om water gaat, in alfabetische volgorde Delft, Gouda, Leiden en Woerden. In de eerste twee 
steden worden de vraagstukken rond water heel breed benaderd; in de laatste twee kiest men voor 
concrete doelen.  
 
Na de koffiepauze kwam Roland van Schelven aan het woord, oud-wethouder van Gouda, 
tegenwoordig burgemeester van Culemborg en voorzitter van de nationale Stichting Nationale Open 
Monumentendag. “Geloof in de economische kracht van water, de potentie van het monument”, 
was zijn boodschap. Hij riep op om tijdig in te spelen op onontkoombare ontwikkelingen in het 
winkelbestand en via water en monumenten de aantrekkingskracht te vergroten. Restauraties aan 
waterwerken horen daarbij, maar ze moeten wel gebruikt worden.  
De bijdrage van Lisette van der Meer en Lennart Graaff (BLOC) ging over ‘Slim samenwerken, Slim 
investeren’. Zij willen publieke, private en maatschappelijke partijen verbinden en 
gebiedsontwikkeling op lokaal, regionaal en nationaal niveau versnellen. Water speelt heel vaak een 
rol in hun projecten. Zij werken aan een investeringsprogramma Recreatie en Water en deelden hun 
ideeën voor het Groene Hart en de rol van Gouda daarin. Het werd geïllustreerd met het voorbeeld 
van de waterdriehoek bij Dordrecht (Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch).  
Jan Zuurmond (kerkrentmeester van de Sint-Jan) gaf als gastheer van de conferentie een toelichting 
op de restauratie van het koor, die net was afgerond.  
 
Na de lunch kwam Hans Oosters aan het woord, oud-raadslid van Gouda, nu dijkgraaf van het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hij ging in op het thema waterveiligheid.  
In het denken over hoogwaterbescherming zitten we nu in de ‘adaptieve fase’. Even belangrijk als 
de overstromingskans is nu de vraag wat er precies achter de dijk ligt en de crisisbeheersing, mocht 
er toch sprake zijn van een doorbraak.  
 
De balans van de conferentie werd opgemaakt tijdens een forumdiscussie onder leiding van Lennart 
Graaff. De relatie tussen gemeente en het particulier initiatief kwam aan de orde, waarbij het 
belang van waterambassadeurs werd benadrukt. Het is van groot belang dat de gemeente helder 
aangeeft wat ze wel of niet wil. De gemeente zou meer naar de inhoud van ideeën moeten kijken, 
dan naar de vraag uit welke koker ze komen . Een conclusie was ook dat er volop kansen worden 
gezien, wanneer er maar ‘adaptief’ gewerkt wordt. Gerard Overkamp zag mogelijkheden voor meer 
wisselwerk van Gouda met de omgeving. Hij wees op een tweede vaarverbinding van de Oude Rijn 
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via Bodegraven naar de Hollandse IJssel en op het gezamenlijk ombuigen van de provinciale 
erfgoedlijnen in de richting van het Groene Hart. Er kwamen laatste tips. Doe als Woerden en maak 
van je dromen een concreet plan. Focus je als Leiden op een thema als ‘open gracht’ om je 
inspanningen te concentreren. Doe als Gouda en richt je op samenwerking van diverse partners die 
open naar elkaar zijn over hun motieven en mogelijkheden, inclusief de gemeente. 
 

Uniek was het afsluitende 
gedeelte van de conferentie. 
Een keuring op smaak van vers 
kraanwater uit de gemeenten 
Delft, Leiden, Gouda en 
Woerden, afkomstig van vier 
verschillende 
productiemaatschappijen: 
Evides, Dunea, Oasen en 
Vitens. Heleen Sarink, bioloog 
en lid van het Gouds 
Watergilde, gaf een 
toelichting, terwijl de jury van 
de publiekprijsvraag het team 
van proevers vormde. 
Algemene conclusie: denkend 
aan de chloorsmaak van 
vroeger, zijn we er in 

Nederland enorm op vooruit gegaan. Maar toch moest er een winnaar en een verliezer aangewezen 
worden. Pijnlijk voor Gouda: zijn water werd als minst smaakvol geklasseerd. Leiden was de 
winnaar. 
 
Na dankwoorden van dagvoorzitter Gerard van Ham en Watergilde-voorzitter Hans Suijs was het 
officiële gedeelte afgesloten. De deelnemers maakten vervolgens de demonstratie van het 
Sluiswachtersgilde aan de Donkere Sluis mee, ingeleid door Hans Verwey. Tijdens de afsluitende 
borrel in de kerk was sprake van veel positieve reacties. 
Een uitgebreid verslag van alle onderdelen treft u aan op onze website www.diegoude.nl. 
 

Uitslag publieksprijsvraag Watergilde 
 
Tijdens de Waterconferentie werd ook de uitslag bekend gemaakt van de publiekprijsvraag die het 
Gouds Watergilde dit voorjaar uitschreef onder het motto ‘Met water meer mensen in Gouda’. 
Juryvoorzitter Gert Jan Jansen nam alle inzendingen kort door:  
1. De films van Bas van Beukering over water vaker vertonen 
2. Zeilwedstrijden in de binnenstad 
3. Zwemwedstrijd door de singels 
4. Waterpolo bij het Bolwerk 
5. Waterpartijen, beweging, geluid, geschiedenis en nog veel meer 
6. a. Kettingpontjes over de Gouwe en de Turfsingel; 

b. Overhaal bij Houtmanplantsoen 
7. a. Openingstijden sluis Reeuwijk verruimen;  

b Afscheidsaccommodatie aan het water bij de IJsselhof 
8. Wandelboulevard langs de Turfsingel 
9. Inrichting Bolwerkpark 
10. Castor Fiber, leefgebied voor de bever vergroten 
11. Water@Gouda, een wandelroute in het water 
12. Oprichting bodemuniversiteit Gouda 
13. Gouds peil, in beeld brengen dat Gouda onder de zeespiegel ligt 
14. De kade van de Kattensingel wordt wandelboulevard 
De juryvoorzitter gaf aan waarom uiteindelijk de voorstellen 13 en 14 als winnaar uit de bus 
kwamen. Vervolgens overhandigde hij het pakket aan Charlotte Defesche en Christiaan Quik, 
waterambassadeurs binnen de gemeenteraad van Gouda.  

http://www.diegoude.nl/
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Omdat de beide prijswinnaars op dat moment in het buitenland waren, moest de prijsuitreiking 
worden uitgesteld. Dat gebeurde alsnog 
op donderdagavond 23 juli tijdens een 
vergadering van het Gouds Watergilde. 
Herman Ruiter won met zijn voorstel 
'Gouds Peil', waarbij de beweging van het 
water in beeld komt rond de 
Vrouwentoren. Rob van Dijk scoorde met 
zijn idee om de Kattensingel 
aantrekkelijker te maken als overgang 
tussen het stationsgebied en het 
Bolwerk. De winnaars ontvingen een 
fraai boekwerk. Zij worden uitgenodigd 
voor de vergadering op 23 september, 
wanneer de gemeenteraad op voorstel 
van de raadsleden Charlotte Defesche en 
Christiaan Quik de voorstellen van de 
publieksprijsvraag bespreekt. 

 

Raad van State: bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk 
wijzigen 
 
Op 29 juli jl. heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in het beroep dat o.a. de Historische 
Vereniging die Goude en de Vereniging Omwonenden hadden aangetekend tegen het besluit van de 
gemeenteraad van Gouda tot vaststelling van het bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk. Het 
ging die Goude met name om de maximaal zichtbare damwandhoogte en om de bebouwingshoogte 
en de bebouwingspercentages die het plan mogelijk zou kunnen maken. Daardoor kan het zicht op 
de historische binnenstad in onze visie ernstig worden geschonden. In Nieuwsbrief nr. 74 (te 
raadplegen op www.diegoude.nl) is verslag gedaan van de hoorzitting die de Raad van State op 13 
maart 2015 hield. 
De Raad van State heeft naar aanleiding van het beroep van die Goude vastgesteld dat bepaalde 
onderdelen van het bestemmingsplan in strijd zijn met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De 
gemeenteraad krijgt 40 weken de tijd om die gebreken te herstellen. Dat nieuwe besluit moet begin 
mei 2016 zijn genomen.  
 
 Inhoudelijk is de RvS het eens met de bezwaren van die Goude als het gaat om de maximaal 
zichtbare damwandhoogte, waarbij de gemeenteraad afwijkt van het voorbeeldbestemmingsplan. 
De Raad van State onderschrijft echter niet de vrees van die Goude dat het bestemmingsplan kan 
leiden tot een aaneengesloten bebouwing met een hoogte van 35 meter, noch de conclusie dat het 
bestemmingsplan een uitbreiding van de bebouwing met 600 % mogelijk maakt. Erkend wordt dat de 
oprichting van technische en procesinstallaties met een hoogte van 35 meter zal leiden tot een 
verandering van het silhouet van de stad, maar de RvS vindt dat de gemeente zich ‘in redelijkheid’ 

http://www.diegoude.nl/
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op het standpunt heeft gesteld dat het stadsaanzicht hierdoor niet onaanvaardbaar wordt 
aangetast. 
 
Wat zijn de gebreken die de RvS heeft vastgesteld? 
1. Onvoldoende is gemotiveerd dat de beschreven bedrijfsactiviteiten uit ruimtelijk oogpunt 

aanvaardbaar zijn binnen de ‘aanbevolen richtafstand’ tot woningen. 
2. Twee wel beoogde zogenaamde ‘specifieke bouwaanduidingen’ zijn abusievelijk niet 

opgenomen in het elektronisch vastgestelde bestemmingsplan. 
3. Onvoldoende is gemotiveerd waarom een machinefabriek, voor zover het reeds beëindigde 

activiteiten betreft, ter plaatse uit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is. 
4. Onvoldoende is gemotiveerd waarom de bepaling uit het voorbeeldbestemmingsplan met 

betrekking tot de maximaal zichtbare damhoogte niet is overgenomen in het bestemmingsplan. 

 

Verenigingszaken 
 

Van de redactie 
 Kenny Louwen is onze nieuwe 
eindredacteur! In het vorige 
nummer stond een oproep voor 
een opvolger van Ton 
Sevenhoven. Ton had na 12 jaar 
actieve dienst besloten dat hij 
tijd voor andere dingen wilde 
hebben. De redactie heeft hem 
als blijk van waardering namens 
de vereniging een attentie 
overhandigd. Daarnaast is die 
gelegenheid aangegrepen om het 
Gouda van Ton Sevenhoven in 
beeld te brengen via de 
gelijknamige rubriek. Ook langs 
deze weg zegt de redactie nog 
een keer dank voor de 
vasthoudende opvoeding in 

correct taalgebruik. 
Zijn opvolger Kenny Louwen werd niet in Gouda geboren (*1977 Venray), maar woont vanaf 1981 
wel in onze stad. Hij heeft een taalkundige opleiding (Duitse taal- en letterkunde, is werkzaam 
geweest in de neerlandistiek (Instituut voor Nederlandse Lexicologie) en werkt nu als zelfstandig 
vertaler en ondertitelaar voor diverse werkgevers en opdrachtgevers. In zijn vrije tijd is hij 
werkzaam voor het project Gouda op Schrift (GOS). Kenny gaat volledig meedraaien in de redactie. 
Dat laatste geldt ook voor Nico Boerboom, die wij aanduiden als fotoredacteur. Zijn zorg is de 
kwaliteit van de foto’s in de Nieuwsbrief, zo nodig door ze zelf te maken. De redactie van de 
Nieuwsbrief en de Werkgroep Communicatie vallen nu in personele zin samen. 
 

Nieuwe website die Goude ‘in de lucht’. 
Sinds begin juli beschikt de Historische Vereniging weer over een website die niet alleen up-to-date 
is qua inhoud, maar die ook tegemoet komt aan moderne eisen van toegankelijkheid voor de 
gebruiker en van beheer binnen een vrijwilligersorganisatie. Webmaster Nico Boerboom, die vorig 
jaar de bestaande website al had ‘opgekalefaterd’, was de drijvende kracht achter het vullen en 
operationeel maken van het nieuwe ontwerp dat onder regie van host Endoria is gemaakt op basis 
van WordPress. Voor de werkgroepen en de portefeuillehouders binnen het bestuur is er nog alle 
gelegenheid om de basisteksten aan te passen. 
Vorig jaar concludeerde het bestuur dat de website enerzijds niet actueel genoeg werd 
bijgehouden, maar dat hij anderzijds ook technisch en inhoudelijk aan vernieuwing toe was. Nico 
Boerboom nam de rol van webmaster op zich, waarna het probleem van de actualiteit snel was 
opgelost 
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Omdat gebruik gemaakt werd van een verouderde 
(niet meer door de fabrikant ondersteunde) versie 
van ‘Joomla!’, moest sowieso nagedacht worden 
over een ander systeem. Na raadpleging van alle 
werkgroepen stelde het bestuur een programma 
van eisen vast, op basis waarvan offerte werd 
gevraagd. Het bestuur koos uiteindelijk voor het 
voorstel van de huidige host Endoria omdat het 
daarin maximaal mogelijk was om de site in eigen 
kring te operationaliseren. Voor de kas van die 
Goude leverde dat een groot voordeel op (tussen 
de goedkoopste en de duurste aanbieding zat een 
verschil van € 13.000), maar van webmaster Nico 
Boerboom heeft dat een enorme extra inzet 
gevraagd, waarvoor het bestuur hem dankbaar is. 
Zie www.diegoude.nl. 
 

Facebook-pagina heeft nu drie redacteuren 
 
De redactie van de Facebook-pagina van die Goude, opgezet door Nico 
Boerboom, krijgt er twee redacteuren bij. Zowel Paul van Horssen als Gert Jan 
Jansen kunnen er actuele berichten op zetten. Facebook wordt gezien als een 
aanvulling op de berichtgeving via de Nieuwsbrief en de website. 

 

Tidinge van die Goude in Maand van de Geschiedenis 
 
Omdat de redactie van de Tidinge ter 
gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis 
met een speciaal nummer uitkomt, verschijnt 
het volgende nummer eind september en niet 
(zoals eerder aangekondigd) eind augustus. 
“Tussen droom en daad” is dit jaar het thema.  
 

Najaarsexcursie Nederrijn volgeboekt 
De excursiecommissie organiseert op zaterdag 5 september een bus-
bootreis naar de Rijn tussen Tolkamer en Oosterbeek. De 
belangstelling bleek zo groot te zijn, dat reeds begin juli het sein 
‘volgeboekt’ kwam. In het volgende nummer een korte impressie 
 

Café het Schaakbord 
waar “Die Goude” werd opgericht 
 
Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) stelde bijgaande foto van Café 
“Het Schaakbord” ter beschikking. Hier vond op 7 oktober 1932 de 
oprichting plaats van de Historische Vereniging die Goude, toen nog 
onder de naam Oudheidkundige Kring die Goude. Het café was gevestigd 
op Kleiweg 13. Het was het oudste café van Gouda Volgens Sprokholt 
(Gouda in volle vaart, OMD 1995) werd herberg "Het Scaeck" al in 1458 
vermeld. Het pand werd in 1965 werd gesloopt om plaats te maken voor 
een bankgebouw. Nu is op Kleiweg 11 tot en met 15 de schoenenzaak van 
Van Haren te vinden. Kleiweg 13 is geschiedenis geworden.  

http://www.diegoude.nl/
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Fotoverantwoording 
Blz. 1 (Huis van de Stad): Marije Strating 
Blz. 1 (Jos van Eldonk): www.soetersvaneldonk.nl/nl/bureau/jos.html 
Blz. 2 (van Beverningh): en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_van_Beverningh 
Blz. 5 (lezing GOS): Geert ter Weeme 
Blz. 7 (uitbreiding Donker): collectie Jan Lafeber 
Blz. 8 (waterreservoir station): http://nhlvideos.info/video.php?vid=YAkI10dCWLw 
Blz. 8 (eerste paal Gouwekerk): collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Blz. 9 (busje Trio Boskoop): collectie Hans de Vlaming 
Blz.11 (keukentafelinterview): Henk Rijneveld 
Blz.12 (Haastrechtsebrug): collectie Historische Vereniging Oud-Stolwijck 
Blz.12 (idem van boven): uit Sprokholt, Gouda in volle vaart, OMD 1995 
Blz.13 (James): collectie SAMH 
Blz.15/16 (waterconferentie): Han Breedveld 
Blz.17 (prijsuitreiking): Gijs Jansen 
Blz.18 (redactie): Janny Jansen-van Ooijen 
Blz.19 (Café het Schaakbord): Collectie SAMH 
Alle andere foto’s: Gert Jan Jansen 
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