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Lezing maandag 12 oktober door Raymond Uppelschoten 
Fransen tegen Fransen in de Nederlanden 
 
De periode van 1780 tot 1795 
kennen wij uit onze 
geschiedenisboekjes als de tijd van 
de patriotten en de tijd dat de 
Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden op zijn einde liep. Het 
tijdvak waarin de Franse revolutie 
van 1789 uitbrak. Het thema van de 
Maand van de Geschiedenis Tussen 
Droom & Daad is hier zeker bij van 
toepassing. 
 
Raymond Uppelschoten belicht in 
zijn lezing ‘Fransen tegen Fransen in 
de Nederlanden’ een onbekende 
periode in deze 15 jaar. Twee jaar 
lang (1793-1795) vochten 
Nederlanders, Engelsen en 
Oostenrijkers zij aan zij tegen de 
Franse revolutionaire legers. 
Gesteund door duizenden Fransen. 
En tegen duizenden Hollanders         . Wat was dit voor oorlog en wat merkte de bevolking hiervan? 
De oorlog van 1793 tot 1795 gaf de aanzet tot de Bataafse revolutie en bracht vele patriotten weer 
terug in Gouda. 

 
Raymond Uppelschoten is historisch onderzoeker en publicist. 
Hij houdt zich vooral bezig met de periode 1780-1795 van onze 
geschiedenis: de tijd van patriotten, stadhouder en het begin 
van de Bataafse Republiek. De maatschappelijke gevolgen van 
militaire activiteiten hebben zijn speciale belangstelling. Hij 
publiceerde hierover in het Tijdschrift Oud-Utrecht en in 
andere regionale bladen. Ook onderhoudt hij een weblog met 
artikelen over de jaren 1780-1795 onder de titel 
www.prinsenpatriot.nl.  
 
 
De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis  

http://www.prinsenpatriot.nl/
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Jos van Eldonk over ‘Ambacht als inspiratie’ 

 
Op de eerste avond van het nieuwe seizoen 
organiseerde de lezingencommissie van Die 
Goude in samenwerking met de Stichting Open 
Monumentendag een lezing door de bekende 
architect Jos van Eldonk. Van Eldonk is in het 
Goudse bekend geworden als de architect van 
het Huis van de Stad en van de winkels (o.a. 

C&A) op de Kleiweg. De voordracht werd 
gehouden in het teken van het thema van Open 
Monumentendag ‘Kunst en Ambacht’. 
 
Jos van Eldonk begon met de ontwikkeling te 
schetsen van de Nederlandse architectuur in de 
negentiende en twintigste eeuw. Daarbij kan je 

constateren dat er een afwisseling is geweest van ambacht en industriële technieken. Op dit 
moment lijkt het ambacht weer te worden verheerlijkt. En dat niet alleen in de bouw. Kijk maar in 
de supermarkt eens naar het ‘ambachtelijk’ gebakken brood of naar de ‘ambachtelijk’ bereide ham. 
Ambacht in deze tijd is dikwijls een illusie, is de mening van Van Eldonk. Baksteen wordt industrieel 
vervaardigd, houten kozijnen blijken van kunststof te zijn en zijn niet van echt te onderscheiden. 
En dat zijn maar twee voorbeelden. 
 
Bij het ontwerpen van de gevels van de winkels aan de Kleiweg is goed naar de context gekeken. De 
sfeer van de stad, de verschillende bouwstijlen aan de Kleiweg zijn van invloed geweest op het 
ontwerpen van de gevels van de winkels. Het oorspronkelijke casco is behouden gebleven, het 
aanzicht veranderde drastisch. Diverse bouwstijlen zijn erin terug te vinden en kijken we naar de 
details, dan zien we de kaarsen, de stroopwafels en bekende portretten van Gouwenaars op of aan 
de gevels terug. 
 
Hierna vertelde Jos van Eldonk hoe het ontwerp van het 
Huis van de Stad tot stand is gekomen. Handicap hierbij 
was dat de kavel niet al te groot was en dat het daarom 
een compact gebouw moest worden. Belangrijk was ook 
dat de raadszaal als kern van de hedendaagse duale 
democratie goed bereikbaar moest zijn. Een 
monumentale trap is daarom ook de verbinding 
geworden tussen begane grond, de afdeling Burgerzaken 
op de eerste verdieping en de Raadszaal op de tweede 
verdieping. De gevel is een modern staaltje van modern 
ambacht geworden. De materiaalkeuze, baksteen in de 
vorm van een ruitpatroon, vormt een verbinding met de 
historische binnenstad. Het maken van de ruitvorm 
heeft ambachtelijk in België plaatsgevonden. De 
bakstenen zijn in geprefabriceerde betonnen elementen 
een voor een aangebracht. 
 
Als ‘toetje’ liet Van Eldonk zien hoe zijn 
architectenbureau Soeters Van Eldonk een eerste prijs 
had gewonnen met het ontwerp van het New Energy 
Institute in Wuhan. Het moest het meest duurzame en 
compacte gebouw van China worden. Daarbij moest 
gebruik gemaakt worden van natuurelementen als zon, 
aarde, regen en wind. Het bureau heeft zich hierbij met name in de vormgeving laten inspireren 
door de natuur, in dit geval de aronskelk. De vorm van deze bloem heeft model gestaan voor het 
uiteindelijke gebouw. 
Een interessante en veelzijdige lezing en een mooie opstap naar Open Monumentendag 2015. 
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Open Monumentendag 2015 zeer geslaagd 
 

Marije Strating, Cock Zweegman en al 

die andere mensen van de stichting 

Open Monumentendag Gouda mogen 

trots zijn. Het was zaterdag 12 

september een prachtige dag die heel 

veel bezoekers trok. In de morgen was 

het gelijk druk bij de toppers aan de 

Graaf Florisweg die (waarschijnlijk) 

eenmalig bezocht konden worden: het 

leegstaande Sint-Jozefpaviljoen en de 

leegstaande Ambachtsschool. Veel 

inwoners van Gouda zijn er sinds de 

jaren dertig binnen geweest als patiënt 

of als scholier en wilden het nog wel eens van binnen zien. Herinneringen kwamen boven en werden 

gedeeld: “Ik weet nog dat mijn zusje hier geboren werd, maar dat ik haar de eerste tien dagen niet 

mocht zien. De zusters waren bang voor besmetting. Ik vond dat 

heel erg.” Het plein voor de Technische School stond vol fietsen. 

Het moest worden afgesloten voor automobilisten, die daar – 

wellicht als oud-leraar gewoontegetrouw – op kwamen rijden. 

Menig bezoeker was verbaasd over de omvang van dit gebouw, 

want de twee zijvleugels zie je vanaf de straat nauwelijks. Het 

was een onverwachte ontmoeting van Gouwenaars uit alle lagen 

van de bevolking.  

In de stad kwam de bezoekersstroom iets later op gang, maar ook 

daar was het gezellig druk. Misschien een iets ander publiek; in 

elk geval ook heel wat toeristen, want de folders in het Engels 

waren snel op. Ambachtslieden en kunstenaars hadden 

toegevoegde waarde. Op vele plekken konden zij hun verhaal 

kwijt aan geïnteresseerde bezoekers. Ook bij patriciërshuis De 

Roos aan de Oosthaven (voor het eerst opengesteld) was het een 

komen en gaan van monumentenliefhebbers, die groepsgewijs 

keurig begeleid werden door de huidige eigenaars. Kortom, het 

was een zeer geslaagde dag, dankzij het aanbod aan monumenten 

en ambachten, dankzij het perfecte weer en niet in het minst 

dankzij de 60 vrijwilligers die voor de organisatie zorg droegen.  

 

Lezing Sint-Jan over Hieronymus van Beverningh 
Op zaterdag 24 oktober vindt in de Sint-Janskerk de eerder aangekondigde lezing plaats over 

Hieronymus van Beverningh (zie Nieuwsbrief 76 van augustus). Het 
programma luidt als volgt: 
13.30 uur: Ontvangst met koffie/thee; 
14.00 uur: Welkom en introductie door Tom Hage, respectievelijk 
Pieter van Dijkum; 
14.10 uur: Sander Enderink ”Vrede boven alles, nasleep van het 
rampjaar 1672”; 
14.25 uur: Bianca van den Berg: “Nog een ontwerp van Pieter Post 
in Gouda”; 
14.40 uur: Muzikaal intermezzo met altvioliste Dana Zemtsov; 
14.50 uur: Arie Vermeij: “De rol van diplomatie voor de veiligheid in 
de wereld van nu”; 
15.30 uur: Slot  
De lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep BN’ers van de 
Stichting Goudse Sint-Jan, waar ook de Lezingencommissie van Die 
Goude bij is betrokken. Toegangsprijs: € 5 
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Theo van Eijk: Bezig blijven met de geschiedenis van Gouda 
 

Theo van Eijk valt niet in de 
categorie ‘de jonge 
onderzoeker’. Met zijn 87 jaar 
hoopt deze geboren Gouwenaar 
echter wel het 25-jarig jubileum 
als amateuronderzoeker te 
halen. Sinds hij op 64-jarige 
leeftijd met pensioen ging, is hij 
wekelijks te vinden in de 
studiezaal van het Streekarchief 
Midden-Holland. Geïnteresseerd 
in geschiedenis was hij zijn hele 
leven al, maar de drempel om 
zelf in het archief te gaan 
speuren was hoog. Moet je daar 
niet voor gestudeerd hebben, 
vroeg hij zich af. Drie keer is hij 
om het vroegere pand aan de 
Groeneweg heengelopen, voor 
hij naar binnen durfde te gaan. 

Hij werd allervriendelijkst ontvangen, maar schrok nog wel toen op een gegeven moment gevraagd 
werd: “Op welke titel komt u hier?” De geruststelling die volgde op de toelichting legde de basis 
voor een langdurige relatie met het archief. Hij komt er graag en weet dat hij als bezoeker 
gewaardeerd wordt. In eerste instantie ging het om familieonderzoek, dat hij in overleg met een 
achterneef opzette. Hij maakte deel uit van een groepje van vier archiefvorsers die elkaar 
ondersteunden. Op een gegeven moment ging hij van genealogie bijna ongemerkt over op het 
onderzoek van akten over een bepaald thema, bijvoorbeeld over de rechtspleging van het 
stadsbestuur in vroeger eeuwen. Theo van Eijk nam testamenten door, aktes van echtscheiding, 
vonnissen over messengevechten met dodelijke afloop, akten van bekendheid en inventarissen bij 
faillissement of overlijden. Alles werd keurig met de pen vastgelegd en later werden de briefjes 
geordend en vloeide daar een samenvatting en soms een artikel uit voort. In De Schatkamer, 
Regionaal Historisch Tijdschrift Midden-Holland van maart 2009 staat bijvoorbeeld zijn artikel “Op 
heterdaad betrapt”. Ook het Goudse gebeuren in zijn jeugd werd nauwgezet vastgelegd, zoals te 
lezen is in het artikel “Een jeugd op de Raam” (De Schatkamer van april 2004). Ook leverde hij 
bijdragen aan het boek De naakte Raam van Thomas van Berckel en Sarie Donk. Uit dat boek komt 
bijgaande jeugdfoto.  
Deze zomer is Theo in het krantenarchief van het streekarchief gedoken rond het thema ‘Kermis in 
Gouda 1870-
1900.’ Hij zal 
aantonen dat de 
kermis in die 
tijd niet alleen 
de functie van 
vermaak had, 
maar ook een 
educatieve rol 
vervulde, die 
later is 
overgenomen 
door museum en 
theater. Zelf 
toont hij aan dat 
je onderzoek 
kunt doen naar 
de geschiedenis 
van je stad of je familie zonder jarenlang gestudeerd te hebben. 
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Kermis in Gouda (1870-1900) 
 

In deel I van de nieuwe serie 
Het Leven in Gouda trof mij 
het schilderij ‘De kermis in 
Gouda’ van stadstekenmees-
ter J.J. Bertelman. Mijn 
grootvader Cornelis Schenk, 
geboren in 1857, had op die 
tekenschool gezeten. Als hij 
op zijn praatstoel zat, 
vertelde hij over het leven 
in de 2e helft van de 19e 
eeuw. Meester Bertelsman 
(zoals hij consequent zei) en 
de Goudse kermis kwamen 
daarbij ook aan de orde. 
Jarenlang dacht ik er niet 
over na, maar het schilderij 
zette mij ertoe aan om in 
het krantenarchief van SAMH 
te gaan zoeken naar 
informatie. 

 
Ik heb alle advertenties in de Goudsche Courant over de kermis gelezen uit de periode 1870-1900. Ik 
had verwacht dat er redactionele artikelen zouden zijn, waarin de verschillende attracties werden 
opgesomd, maar dat bleek anders. In die tijd was het de gewoonte dat de kermisexploitanten zelf 
advertenties plaatsten, waarin ze aangaven wat er bij hen te zien en te beleven was. Wat mij 
daarbij vooral opviel, was dat de kermis in die tijd naast vermaak ook een belangrijke educatieve 
functie had. Natuurlijk waren er de snoep-, oliebollen- en speelgoedkramen (bij banketbakker H. 
van den Burg in de Wijdstraat kon je al in 1870 uitrusten bij een ijsje) en bewegende attracties, 
zoals de stoomcarrousel. Veel opmerkelijker echter was de aanwezigheid van toneelgezelschappen, 
circussen en theaters, naast de presentatie van menselijke en technische curiositeiten en vindingen. 
De Cultuur met de grote C ging in die tijd naar het volk in plaats van andersom. Louis Bouwmeester, 
Eduard Bamberg, Charles de la Mar, Oscar Carré: allemaal hebben ze wel eens een voorstelling 
gegeven op de Goudse kermis. Wat denkt u van de tableau vivants, die een kopie waren van 
schilderijen van meesters uit de Vlaamse en Italiaanse schilderschool?  
Een apart verhaal vormden de mensen met afwijkingen die aan den volke getoond werden, zoals het 
reuzenkind in 1872: ruim tien jaar oud, 300 pond zwaar en 5 voet groot. Vooral 1875 was een 
topjaar met de onbrandbare man die gloeiend ijzer met handen en voeten kon smeden, kokende 
olie kon drinken en glas kapot kauwde en opat. Hij werd vergezeld door juffrouw Marie, die - 
zonder armen geboren – met de mond alles wat je maar wilde kon schrijven en daarnaast met het 
grootste gemak kon breien, borduren en haken. Dat jaar was ook de kleinste vrouw van Europa in 
Gouda: 31 jaar oud en 70 centimeter groot. Zij was voor de prijs van 25 cent te bezien, kinderen en 
militairen half geld. In andere jaren werden Eskimo’s getoond, de ‘Vrouw zonder onderlichaam’ of 
een Siamese tweeling. 
Leerzaam bedoeld was zeker het Koninklijk Zoölogisch Museum van München van de heer Felderman 
en de panorama’s die elk jaar met een andere voorstelling kwamen. Dan stond er weer een 
kunstglasblazerij, of was de fonograaf van professor Edison uit New York te zien of de 
electriseermachine van Professor Bouwens, standplaats Dubbele Buurt. Het zijn voorbeelden. 
Het is niet mogelijk om op 1 A4-tje samen te vatten wat er in die jaren zoal te zien was op de 
kermis in het centrum van Gouda. Ik wil nog vertellen dat er reclame werd gemaakt met het feit 
dat er sprake was van gasverlichting in de tenten in plaats van olielicht. Ik zou nog willen vertellen 
over de andere kermis die tegelijk ‘voor het betere publiek’ werd georganiseerd door sociëteit ‘Ons 
Genoegen’ aan de Boelekade. Ik volsta met de conclusie dat de kermis aan het eind van de 19e 
eeuw een veelzijdig gebeuren was, dat het verdient om verder vastgelegd te worden.  
Theo van Eijk 
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Gouds echtpaar uit de 19e eeuw: Grendel 
 
De Historische Vereniging Leerdam (HVL)1 stelde ons twee portretten ter beschikking uit hun 
beeldbank. Uit het handgeschreven onderschrift zou opgemaakt kunnen worden dat het om het 
Goudse apothekersechtpaar Grendel-van de Roemer gaat. Dat is interessant, want Apotheek 
Grendel is in Gouda een levend begrip, met vestigingen aan de Constantijn Huygensstraat en aan de 
Dunantsingel. Ton Sevenhoven wijdde in zijn boek Goudse Glorie een hoofdstuk aan ‘Zeven 
generaties Grendel’.2 We gaan de portretten aan een nader onderzoek onderwerpen, 
gebruikmakend van genealogische bronnen op internet, aangevuld met informatie uit andere 
kanalen. We willen precies weten wie het zijn en waar en wanneer ze leefden. 

 
Onder de rechterfoto staat: 
“Grendel Apotheeker Acten (?) 
te Gouda”, onder de linkerfoto: 
“Zijne Vrouw L. van de 
Roemer”. Als dat klopt zijn 
enkele handelingen op het PC-
toetsenbord genoeg om te 
concluderen dat het gaat om 
Magdalena Johanna van de 
Roemer en Francois Grendel. 
Zij is in 1825 in Amersfoort 
geboren. Op 11 augustus 1851 
treedt zij daar in het huwelijk 
met de 31-jarige Goudse 
apotheker Grendel. Het gezin 
woont aan de Korte Tiendeweg 
D14, waar sinds 1850 de 
apotheek gevestigd is onder de 
naam ‘Het Gouden Hert'. In 
1909 wordt het adres gewijzigd 
in Korte Tiendeweg 9. 
Tegenwoordig is dat een 

voordeur die leidt naar het achterhuis van Korte Tiendeweg 7, waar de dames Reparon modewinkel 
Loox Fashion uitbaten. Korte Tiendeweg 7 en 9 zijn als één geheel aangewezen als gemeentelijk 
monument.  
In het Goudse bevolkingsregister 1860-1880 staan vier kinderen vermeld, geboren in de periode 
1852-1864. François Grendel overlijdt op 27 maart 1888, zijn vrouw op 20 augustus 1912. Magdalena 
Johanna ligt begraven op de Oude Begraafplaats aan de Vorstmanstraat. Haar naam staat op een 
steen, waar ook de namen van haar schoonouders op staan: François Grendel (sr.) en M.H.E. 
Grendel-van Overzee. Volgens www.oudebegraafplaatsgouda.nl ligt daar ook haar dochter 
Jeannette. De naam van François staat niet vermeld.  
 
Het is verstandig om genealogische informatie die ‘zomaar’ uit de PC rolt niet voor zoete koek aan 
te nemen 
a. Waarom zit een foto van een Gouds apothekersechtpaar in de beeldbank van Leerdam? Op het 

eerste gezicht is er geen relatie. Het krantenarchief Delpher van de Koninklijke Bibliotheek 
levert een spoor op: een familiebericht uit Amersfoort. Op 11 augustus 1851 is daar niet alleen 
Lena van de Roemer in het huwelijk getreden, maar ook haar zuster Anna van de Roemer en wel 
met wijnkoper Hendrikus Antoni Hulstkamp wonende te (jawel) Leerdam. Bij de HVL In Leerdam 
levert de naam Hulstkamp niet meteen het gehoopte ‘aha-erlebnis’ op. De foto’s van de familie 
Grendel zijn afkomstig uit een fotoalbum van de families Hondius en Schomper. Een dochter van 
de Leerdamse notaris Hondius (*1788-†1860) was getrouwd met de Leerdamse huisarts Schomper 
(*1820-†1905). Na een blik in dat digitale fotoalbum van HVL levert het Archief Eemland 
duidelijkheid over de relatie van het echtpaar Grendel met Leerdam. Notaris Hondius uit 
Leerdam blijkt getrouwd met een zuster van de moeder van Magdalena en Anna van de Roemer. 

                                                             
1 Met speciale dank aan Annette en Teunis Blom en aan Martin den Dunnen van de HVL. 
2 Ton Sevenhoven, Goudse Glorie, 31e verzameling bijdragen van de Historische Vereniging Die Goude, 2004. 

http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl/
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Sterker nog: de echtgenote van apotheker Grendel is vernoemd naar deze tante. De Leerdamse 
notaris had zijn vrouw ook in Amersfoort ‘gehaald’. De oudste broer van mevr. Grendel was 
overigens ook apotheker, hetgeen weer kan verklaren hoe François Grendel in het Amersfoortse 
circuit terecht was gekomen.  

b. Sinds wanneer worden dergelijke portretfoto’s gemaakt? François Grendel overlijdt in 1888 op 
58-jarige leeftijd. De man op de foto is nog niet grijs en oogt niet als een vijftiger. Zijn vrouw is 
dat zeker niet. De foto’s zijn zeker niet vlak voor zijn dood gemaakt. Uit de overlijdensdata van 
de andere geportretteerden kan worden afgeleid dat er de foto’s bij zitten die zijn gemaakt na 
1860 (van genoemde notaris Hondius is geen portret) en vòòr 1874 (want van de in dat jaar 
overleden schoonvader van apotheker Grendel, sigarenfabrikant Dirk van de Roemer, is wel een 
portret aanwezig). Was de portretfotografie toen al zo ver? Onze fotoredacteur Nico Boerboom 
weet dat er vanaf 1850 portretfoto’s zijn gemaakt, maar hij vindt deze foto’s relatief scherp. 
Gastauteur Theo van Eijk heeft recent aangetoond dat er in de periode 1870-1900 fotografen 
actief waren op de Goudse kermis, die portretten afleverden. Dus toch? 

c. Staat vast dat de handgeschreven namen op de foto’s correct zijn? Iedereen kent wel een 
fotoalbum waar later de namen van de afgebeelde personen zijn bijgeschreven. Dan wordt wel 
eens een vergissing gemaakt, die vervolgens de status van vaststaande waarheid krijgt. Wie kan 
uitsluitsel geven? De familie natuurlijk! Arjen Grendel is als zevende generatie van 
apothekersfamilie Grendel werkzaam als apotheker in Gouda. Hij heeft niet alle voorvaderen 
paraat, maar zijn vader Frans Grendel koestert de familiealbums. Zijn reactie is er snel: “Ja 
hoor, dit zijn mijn overgrootouders François en Lena Grendel-van de Roemer. Mijn vader heeft 
indertijd uitgebreid onderzoek naar onze familie gedaan en daarover, voorzien van foto’s, veel 
op schrift gesteld. Als u dat archief een keer wilt raadplegen, bent u van harte welkom”. 

 

Inleiding zelfportretkunst 
 
Imelda van der Linden (oud-redacteur van De Tidinge) geeft 
op vrijdagochtend 2 oktober een inleiding over het 
zelfportret. U kunt het zien als voorbereiding op een bezoek 
aan het Mauritshuis in Den Haag, waar van 8 oktober tot 3 
januari de tentoonstelling ‘Hollandse zelfportretten, Selfies 
uit de Gouden Eeuw’ plaats vindt.  
Als beschouwers hebben wij een dubbele rol, want wij staan 
als het ware in de schoenen van de schilder en kijken met 

hem mee naar hemzelf, terwijl 
wij uiteraard ook in onze eigen 
schoenen staan. Wat brengt de 
schilder ertoe om zichzelf als 
onderwerp te nemen? En hoe 
geeft hij daar vorm aan? Aan 
de hand van voorbeelden wordt 
inzicht gegeven in deze portretsoort, waarbij Goudse kunstenaars en 
de zelfportretten in Museum Gouda niet vergeten worden. 
Links afgebeeld is een onvoltooid zelfportret in bezit van Museum 
Gouda. Het wordt toegeschreven aan Cornelis Borsteegh (*1773 

Ameide - Ϯ1834 Gouda) kunstschilder, illustrator en 
stadstekenmeester te Gouda. Rechtsboven staat Imelda bij een 
zelfportret van Rembrandt in het Museum of Fine Arts in Boston.  
 
De inleiding vindt plaats op vrijdagochtend 2 oktober van 10.00 tot 
12.00 uur in het Houtmanszaaltje op Punt 15 (zij-ingang). Aanmelding 

via portretcursus@gmail.com. Kosten € 6,-. 
 
 
 

SLUITING REDACTIE VOLGENDE NUMMER: 1 november 2015 

mailto:portretcursus@gmail.com
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Waar stond het kruithuis van de Goudse kazerne? 

 

Rond 1504 deed in Gouda het eerste vuurwapen zijn intrede, de clover. In 1515 kwam het 
‘Doelenhuys’ aan de Lange Tiendeweg ter beschikking van het St.-Jorisgilde(1). De wapens die de 
leden van het gilde gebruikten waren eigendom van de gebruiker en werden thuis bewaard. Bij 
latere militieleden en soldaten was dat niet meer het geval. Het kruit en de kogels voor de wapens 
werden bewaard in een speciaal daarvoor geschikt gebouw, een kruithuis. Op enkele plaatsen in 
Nederland zijn die kruithuizen bewaard gebleven, zoals in Brielle en in Delft. Een kruithuis is over 
het algemeen een vrijstaande constructie buiten of aan de rand van de stad, vaak op een eiland in 
verband met het explosiegevaar. Ook in Gouda heeft zo’n kruithuis gestaan. Het eerste kruithuis 
moet gezocht ten noordwesten van de schuttersdoelen achter de Tiendeweg. Op de stadskaart van 
1847 is een kruithuis ingetekend tussen de doelen en het zwembad.  

 
Op de tekening links is de kazerne in Gouda weergegeven(2) Op het terrein voor de kazerne 
exerceren soldaten met het geweer op de schouder. Prominent aan de linkerzijde staat een 
bouwwerk dat volgens het bijschrift van de tekening het kruithuis is. Op deze tekening is het echter 
verder naar het westen gepositioneerd. Het kruithuis ten oosten van het zwembad heeft er mogelijk 
tot 1871 gestaan. In dat jaar start de bouw van woningen aan de Houtmansgracht ter plaatse van de 
doelen. Dan wordt ook een aantal zijlen gedempt. 
In de Goudse Courant van 17 juli 1902 staat het bericht dat de genie de bouw van een kruitmagazijn 
aan de Varkenmarkt heeft aanbesteed. Architect/aannemer C.P.W. Dessing was de enige 
inschrijver. De Goudse Courant 21 oktober 1927 maakt nog melding van de verhoging van het hek 
rond het kruithuis. Verder is niets gevonden over een kruithuis. Een foto uit het begin van de jaren 

70 toont twee gebouwen (in de rode cirkel) die een restant zouden kunnen zijn. 
In de Goudse geschiedschrijving is dus nauwelijks iets bekend van een kruithuis. Niets van de bouw 
en niets van de sloop. Wie weet er meer over een gebouw dat architect Dessing op het 
Kazerneterrein gebouwd heeft? (Erik Kooistra) 
(1) Jonker, D., Goudse schutters en hun doelen, 1981. 
(2) Schouten, dr. J., Zo zag Gouda er uit. Repro-Holland Alphen a/d Rijn, 1970. 
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Vragen over Gouda (reacties: nieuwsbrief@diegoude.nl) 
 

10. Herkomst waterspuwer uit 1649  
Jan Lafeber (zie ook Nieuwsbrief 76) vraagt aandacht voor het beeld 
van de waterspuwer dat zich in de tuin van Museum Gouda bevindt 
(foto). Hij is benieuwd naar de herkomst en de maker. Hij heeft 
contact opgenomen met Hans Vogels, conservator van het museum. Bij 
het museum is niet meer bekend dan de datering (1649) en de 
steensoort (Belgische hardsteen). Zijn er leden van Die Goude die meer 
over de herkomst van het beeld kunnen vertellen? 
 

11. Sluitstenen op Blekerssingel 5 
Jan Lafeber vraagt ook of iemand de ‘koppen’ kan identificeren die als 
sluitsteen zijn aangebracht in het pand Blekerssingel 5 in Gouda. Hij 
had gehoopt dat ‘Scheygrond’ uitsluitsel zou geven, die immers bij de 
beschrijving van Blekerssingel 55-57 (Het Wapen van Amsterdam) wel 
aangeeft dat de aldaar aangebrachte koppen Paul Kruger en de andere 

leiders uit de Boerenoorlog voorstellen. Scheygrond noemt ze echter niet, noch Theo de Jong in 
Goudse gevelstenen. Blekerssingel 5 is een pand uit 1893 dat is aangewezen als gemeentelijk 
monument. Het heeft een fraai portiek met geglazuurde tegels. 

 

 

12. Familiewapen in ’t Klooster te Stein 
Maurits Tompot, de meeste lezers bekend als koster 
van de Sint-Janskerk, is gefascineerd door de figuur 
van Erasmus. In kaasboerderij ’t Klooster aan de 
Steinsedijk richting Haastrecht bevindt zich een 
kamer, waar de zogenaamde kinderstoel van Erasmus 
is gevonden. In die kamer bevindt zich ook een 
familiewapen (foto). Maurits Tompot wil graag weten 
wat de herkomst is van dit wapen. Hij veronderstelt 
dat het voor menig lid van Die Goude geen probleem 
is om daar achter te komen. 

Nieko Jongerius schrijft op zijn website 
http://nieko.home.xs4all.nl/erasmus.htm dat zich 
sinds 1936 in kaasboerderij ’t Klooster een 
gedenksteen bevindt die aangeeft dat Erasmus daar 
van 1488 tot 1493 heeft gewoond. In de kamer staat 
onder meer een antieke haard en een tafel, waaraan 
Erasmus gewerkt zou hebben. In de Erasmuskamer 
staat bovendien de kinderstoel, waarvan Erasmus gebruik gemaakt zou hebben, toen hij nog Gerrit 
Gerritszoon heette. Er is een ornament te zien uit 1519, dat versierd is met het wapen dat Maurits 
Tompot bedoelt. Ditzelfde wapen siert ook de schouw boven de haard. In het verleden zijn 
verscheidene pogingen gewaagd om de herkomst van dit wapen vast te stellen, ook volgens 
Jongerius zonder resultaat.  

http://nieko.home.xs4all.nl/erasmus.htm
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Het Gouda van ……………………. Marianne den Hertog-van Dolder 
 
“Toen we dit heerlijke huis in Reeuwijk konden kopen, bleek het maar één nadelige eigenschap te 
hebben: het stond niet in de gemeente Gouda. Het lag – met zicht op ‘vlek 15’ - aan de verkeerde 
kant van de Omloopkade”, aldus Marianne den Hertog-van Dolder, voordat ze gaat vertellen over de 
Goudse straten en gebouwen die belangrijk voor haar waren. “Ons levenspatroon is door de 
verhuizing niet wezenlijk veranderd; het blijft op Gouda georienteerd”.  
 
Marianne van Dolder is in 1958 geboren op Nieuwehaven 186, tegenover de Brandweerkazerne. Ze is 
een dochter van Henny van Dolder-de Wit (erelid van Die Goude!!!) en Teun van Dolder. Het was 
een typisch middenstandsgezin, dat nog met twee zonen zou worden uitgebreid. De ouders van 
Teun hadden een melkzaak op de Kleiweg, de ouders van Henny een slagerij aan het eind van de 
Hoge Gouwe, waar nu het Best Western Hotel staat. “Als kind hadden wij het altijd over Opa en 
Oma Kaas en over Opa en Oma Worst”.  
In 1965 nam vader Teun de melkzaak over en verhuisden ze naar de Kleiweg, naar het pand waar nu 
Handymen gevestigd is. “Het pand ernaast was opslagruimte en daar weer naast was een steegje, 
waar wij altijd speelden,” herinnert Marianne zich, “maar wat mij zeker bij is gebleven is de 
varkensmarkt die - naar ik meen elke donderdag - werd gehouden op het veemarktterrein achter de 
kazerne. Ik denk aan het uitladen, aan de hokken met de beren waar hoge hekken omheen zaten, 
aan het handelen, aan het hekkensysteem, waardoor de verkochte varkens bij de goede vrachtauto 
terecht kwamen. Het was een geweldig spektakel voor ons kinderen.” In 1969 werd de melkwinkel 
verkocht, vader Van Dolder werd vertegenwoordiger bij Unilever en het gezin verhuisde naar de 
Zoutmanstraat.  
 

Ondertussen was natuurlijk 
Mariannes schoolleven begonnen. 
Een leven dat nog steeds 
voortduurt, want zij is al vele 
jaren leerkracht basisonderwijs op 
de Johannes Calvijnschool. “Ik 
begon op kleuterschool ‘het 
Paddestoeltje’ aan de Willem de 
Zwijgersingel. Daar was toen ook 
de Johannes Calvijnschool. 
Waarom er boven de ingang ‘Ouwe 
Gouwe’ stond, weet ik eigenlijk 
niet. Nu staat er de Goudse 
Scholengemeenschap Leo Vroman. 
Ik heb daar niet de hele lagere 
school gedaan, want door onze 
verhuizing kwam ik de laatste twee 
leerjaren op de Julianaschool aan 
de Martenssingel te zitten. Meneer 

Kijkuit was de directeur. Voor het vervolgonderwijs moest ik weer de Karnemelksloot over, naar de 
Calvijn-mavo aan de Jan Luykenstraat. Het was een prima tijd,” zo vertelt Marianne. Daarop volgde 
de drie jaar durende opleiding tot – wat toen nog heette – kleuterjuffrouw, de KLOS-opleiding, die 
werd gegeven in de eerste nieuwbouw van de Driestar aan de Ronsseweg. “En waar denk je dat ik 
mijn stage deed? Op de Johannes Calvijnschool!”  
Marianne kon - 19 jaar oud - meteen aan de slag op de kleuterschool in Waarder, waar ze 8 jaar 
fulltime werkte. Ondertussen was ze getrouwd met Dick den Hertog, die bij haar achter aan de 
Krugerlaan woonde. Ze woonden drie jaar aan de Groenhovenweg.  
Haar schoolleven werd onderbroken toen een dochter geboren werd en het jonge gezin in verband 
met Dicks werk anderhalfjaar in Oslo woonde. In 1996 ging Marianne weer aan het werk, toen 
directeur Ritmeester van de Calvijnschool een beroep op haar deed. Hun jongste zoon was toen 4 
jaar. Het huis waar Marianne tot op heden het langst woonde staat op Ridder van Catsweg 87. 
“Achtentwintig jaar hebben we daar met veel genoegen gewoond. Het was een perfecte uitvalsbasis 
voor werk en bezigheden van alle gezinsleden”. Daarmee komen we bij de Sint-Janskerk als tweede 
eenheid die op vele manieren het leven van mevrouw Den Hertog beheerste en stuurde. “Dan gaat 
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het natuurlijk om het zondagse kerkbezoek, 
maar ook om de vele kerkelijke clubs waar 
je als jongere achtereenvolgens aan mee 
doet en daarna weer leiding aan geeft. Voor 
de clubs ging je meestal naar gebouw De 
Haven aan de Oosthaven. Maar denk ook aan 
de Bijbelstudie of het vrijwilligerswerk in 
het Zwanenburgshofje aan de Groeneweg of 
het inloophuis Domino. De kerk stuurt in het 
weekend direct en daarbuiten indirect je 
leven, dankzij ook dat netwerk van vrienden 
dat elkaar blijft vasthouden.” 
 
Daarbuiten zat Marianne op een 
volleybalclub die FEK heette (Familie En 
Kennissen) en die meedeed aan een soort 
bedrijfscompetitie, maar wel aangesloten 
was bij de NEVOBO. Ze ging ook jarenlang 
voor haar rug baantjes zwemmen in het 
Spaardersbad. Als alt zong ze mee bij 
Oratoriumvereniging Laus Deo, waarvan de 
repetities werden gehouden in de 

tuinbouwschool tegenover sporthal de Springers. “Tegenwoordig zing ik nog in het gospelkoor 
Menora, dat oefent in de Westerkerk”, zo sluit zij het hoofdstukje sport en muziek af. 
 
Als we even buiten de privésfeer blijven, welke Goudse gebouwen of gebeurtenissen komen dan het 
eerst in de herinnering boven? “De Calvijnschool en de Sint-Janskerk, dat mag duidelijk zijn, maar 
ik zou ook de Goudse varkensmarkt willen noemen en de Jeugdavondvierdaagse, waar ik in alle 
denkbare rollen bij betrokken was. Als kind vond ik ook de Oranjespeurtocht op Koninginnedag 
geweldig. Met foto’s in de hand moest je je weg zoeken door Gouda. Naast wat ik van huis 
meekreeg, heeft dat de basis gelegd voor een Goudagevoel dat nooit over zal gaan, al woon ik nog 
zo lang in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk”, aldus Marianne den Hertog. 
 

Gouwenaars in Veenhuizen 
 
Jan Lafeber heeft jaren terug een overzicht gemaakt van de 
namen van ruim 50 Gouwenaren, waarvan in de periode 1896-
1901 een signalementskaart werd aangemaakt, omdat zij 
verbleven in de gestichten Veenhuizen/Ommerschans. Recent 
heeft hij dat overzicht uitgebreid met de foto’s van die 
Gouwenaren en met een link naar de kopie van de 
signalementskaart. Wil u weten of een voorvader van u 
wellicht veroordeeld is wegens landloperij of bedelarij, dan 
kunt u kijken op http://home.planet.nl/~jlafeber/. 
 
Op de foto ziet u Johannes la Feber die tweemaal eerder 
veroordeeld was als militair bij het corps der mariniers: in 
1897 door de krijgsraad in Hellevoetsluis vanwege desertie en 
in 1899 door de krijgsraad van Den Helder vanwege 
verduistering. In 1901 werd hij vanwege landloperij 
veroordeeld. Bijzondere kenmerken in zijn signalement: 
“litteken op wijsvinger, tatoeage ankers boven duimen, 
tatoeage anker en verbleekte letters boven linkerpols, boven 
rechterpols tatoeage kruiskroon, waaronder een anker en een 
hart, waaronder de letters C J L B, midden op de borst een 
brandwond.” 

  

http://home.planet.nl/~jlafeber/
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Sacharius de Korte (*1891 Gouda - †1945 Bergen-Belsen) 
 
Het AD Groene Hart van 21 april jl. doet aangrijpend verslag van 
het levenseind van de geboren Gouwenaar Zacharius de Korte. 
Toen hij stierf in concentratiekamp Bergen-Belsen was hij deken 
in Alphen aan den Rijn en pastoor van de Bonifatiusparochie daar. 
Er is in Alphen een comité dat werkt aan een publicatie over deze 
ondernemende pastoor die in augustus 1944 totaal onverwacht 
was opgepakt door de Duitse Sicherheitsdienst. Eén passage in het 
artikel van Janny Eskes trekt speciaal de aandacht: “Zacharius de 
Korte is in 1891 in Gouda geboren. (……….) Over zijn jeugd is 
niets bekend.” Zo’n uitspraak is een uitdaging. 
 
De geboorteakte (www.genver.nl) toont dat burgemeester van 
Bergen IJzendoorn op 26 februari 1891 optreedt als ambtenaar 
van de burgerlijke stand, wanneer de 38-jarige machinist 
Sacharias de Korte aangifte doet van de geboorte van een zoon 
die (ook) Sacharias gaat heten. Gijsberta Bunnik is de moeder. 
Blijkens het bevolkingsregister woont het gezin sinds 1880 op 
Willens S27. In de Adresboeken Gouda staat dat het gezin van 
arbeider S. de Korte vanaf 1900 op Willens S30 woont, in 1909 
omgedoopt tot Voorwillenseweg 11. Het was een neorenaissance-
pandje in een rijtje, zoals we dat kennen van de Graaf Florisweg 
en de Ridder van Catsweg. Er staat nu een nieuw huis. Op dit 
adres heeft de latere deken De Korte in elk geval gewoond. Niet 
zo lang misschien, want hij kiest voor het seminarium. Meer 
levert een eerste verkenning naar de Goudse jeugd van Sacharias 
de Korte niet op. Ook is niet duidelijk waarom zijn voornaam 

later met een z 
geschreven 
wordt. Zijn 
moeder overlijdt 
in november 1911, waarna zijn vader op Walesteeg 
1 gaat wonen. Als Sacharias de Korte senior in 1925 
overlijdt, woont hij in de Lemdulsteeg 31 bij zijn 
dochter Maria de Vos-de Korte. In Gouda woont nog 
een kleinzoon van haar, Joop de Vos. Hij leverde 
bijgaande foto van deken De Korte die in de jaren 
dertig op een terras gezellig een glaasje drinkt met 
zijn neef J.W. de Vos, na de oorlog wethouder van 

Gouda en later burgemeester van Berkhout. 
 

Stuur uw historisch onderzoek in voor de Walvisprijs 
 

De Stichting Vrienden van Archief en Librije looft elke twee jaar 
de Ignatius Walvisprijs uit voor het beste historische onderzoek in 
de regio Midden-Holland. Het artikel mag niet eerder ergens 
gepubliceerd zijn. De prijsvraag wordt voor de elfde keer 
uitgeschreven. Hij is genoemd naar de Goudse pastoor Walvis 
(1653-1714) die als eerste de stadsgeschiedenis van Gouda 
vastlegde. 
Een artikel mag tussen de 5000 en 10.000 woorden omvatten. Het 
moet anoniem worden ingezonden, d.w.z. de jury mag niet weten 
van wiens hand het is. De prijs bestaat uit een bedrag van 500 
euro en het recht op plaatsing in het tijdschrift De Schatkamer. De 
inzendingen moeten voor het eind van het jaar binnen zijn bij de 
stichting. Zie verder www.samh.nl op de pagina ‘Over ons’ onder 
‘Stichting Vrienden van Archief en Librije’.  

http://www.genver.nl/
http://www.samh.nl/
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Tentoonstelling Lalla Golda: 50 jaar Marokkanen in Gouda 
 

Op 27 september wordt in Museum Gouda de 

tentoonstelling ‘Lalla Gouda, 50 jaar migratie 

Marokkanen in Gouda’ geopend. De 

tentoonstelling is opgezet door de Stichting 

Boughaz (letterlijk: oversteek) die de 

geschiedenis van de lokale Marokkaanse 

gemeenschap in beeld brengt.  

In 1965 gingen de eerste Marokkaanse 

gastarbeiders bij vleesverwerkingsbedrijf 

Compaxo aan de slag. De gedachte was toen 

dat zij tijdelijk in Nederland waren. Ze wilden 

geld verdienen en later in Marokko een eigen 

zaak beginnen. Zo liep het echter niet. In de 

jaren zeventig kwam de gezinshereniging op 

gang en in Oosterwei kwamen betaalbare flats 

beschikbaar. Er werden moskeeën gesticht, de 

Marokkaanse gemeenschap groeide. Nu is 

ongeveer 10 % van de Goudse bevolking van 

Marokkaanse komaf.  

In de tentoonstelling Lalla Golda wordt het 

spotlicht gezet op de Marokkaanse vrouw. 

Meestal zijn het mannen die publiciteit 

trekken, de gastarbeiders, de imams of de 

probleemjongens. Hier wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de Marokkaanse vrouw die 

aanvankelijk achterbleef in Marokko en voor hun dochters en kleindochters die het zo goed doen op 

school en zich ontplooien in Gouda.  

De tentoonstelling is ook een eerbetoon aan de vorig jaar overleden Nico Habermehl, die de trekker 

was van de Stichting Boughaz. 

Lalla Gouda is van 29 september tot en met 3 januari te bezoeken in Museum Gouda. 

 

 

Gouda in Archeologische Kroniek Erfgoedhuis 
 

Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft begin september de 
nieuwe editie van de Archeologische Kroniek Zuid-
Holland online gezet. Op 
www.geschiedenisvanzuidholland.nl/kroniek vindt 
u ruim 80 pagina’s verslag van archeologische 
opgravingen die in 2014 hebben plaatsgevonden. Over 
Gouda staan er drie artikelen in. Marcel van Dasselaar 
(Golda) schrijft over de opgravingen aan de 
Houtmansgracht/Lem Dulsteeg, respectievelijk bij de 
Koningshof. Gemeentelijk archeoloog Maarten 
Groenendijk geeft inzicht in het onderzoek dat 
afgelopen jaar onder het koor van de Sint-Jan is 
gedaan. Hierbij werden onder meer diverse 
grafkelders van zeer hoge kwaliteit gevonden en een 
groot aantal andere graven. Een opvallende begraving 
was die van een jongen van 16 jaar met twee 
slijtageplekken in zijn gebit die alleen veroorzaakt 
kunnen zijn door veelvuldig een pijp tussen de tanden 
te houden, aldus het Erfgoedhuis Zuid-Holland.  

  

http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/kroniek
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VERENIGINGSZAKEN 
 

Genealogieproject van SAMH en Die Goude 
 

Op 9 september 

heeft een 

delegatie van 

Die Goude (Jan 

de Haan en 

Gert Jan 

Jansen) verder 

gepraat met 

Coretta Bakker-

Wijbrans van 

SAMH over een 

genealogie-

project dat 

beide 

organisaties 

samen willen 

opzetten. Genealogie of stamboomonderzoek is waarschijnlijk de vorm van historisch onderzoek die 

het meest beoefend wordt, maar dat is vooral individueel. Aandacht op lokale of regionale schaal is 

er weinig. Binnen de bezoekers van de studiezaal van SAMH vormen de genealogen de grootste 

groep. SAMH heeft dan ook in het verleden meerdere projecten met een genealogische ondergrond 

opgezet. Daarnaast zijn duizenden Gouwenaren er thuis, gezeten aan de PC, mee bezig, al of niet 

met behulp van speciale programma’s. De organisatiegraad is beperkt. Het doel van het project is 

om Goudse genealogen meer te betrekken bij de Historische Vereniging en te bevorderen dat zij 

meer gebruik maken van de expertise en de informatie van het streekarchief. 

 

Het project gaat uit meerdere onderdelen bestaan: 

a) Een oproep om een verhandeling te schrijven met een genealogisch karakter die ‘speelt’ in 

Gouda en/of de regio Midden-Holland. Als uitgangspunt mag een voorouder worden genomen, 

maar het hoeft niet. 

b) Het organiseren van workshops door SAMH in het seizoen 2015/2016 waar de techniek van het 

genealogisch onderzoek uit de doeken wordt gedaan, zowel gericht op de mogelijkheden van 

SAMH als in algemene zin: hoe begin je, waar vind je de gegevens, systemen om vast te leggen, 

betrouwbaarheid, wat doe je ermee, enz.  

c) Het opzetten van een ‘hulpgroep’ van ervaren genealogen, eventueel uit te bouwen tot een 

werkgroep genealogie van Die Goude. 

 

Het eerste idee over de verhandeling was om te vragen wie de meeste voorouders heeft, die zijn 

geboren in Gouda of Midden-Holland. Hiermee zou echter iedereen buitenspel staan die niet uit 

deze omgeving stamt. Anderzijds is juist voor het streekarchief van belang dat er een relatie is met 

haar gehele werkgebied, waarvan bronnen te vinden zijn in het streekarchief. Daarom wordt het 

idee losgelaten dat alleen eigen voorouders onderwerp van studie kunnen zijn. Het mag ook iemand  

zijn, waarvan het bestaan blijkt uit een grafsteen of een gevelsteen in Gouda. Daarbij wordt 

natuurlijk rekening gehouden met privacyvoorschriften (geen data van na 1965). Waar het om gaat 

is dat het project kleine studies oplevert op basis van genealogisch onderzoek, waarin minimaal drie 

generaties van één familie aan de orde komen, bij voorkeur voorzien zijn van achtergrondinformatie 

over wonen, werken, kerk en dergelijke. 

 

De afspraken worden nu uitgewerkt, zodat later dit jaar officieel kan worden gestart. 
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Die Goude looft prijs uit voor middelbare scholieren 
 
Middelbare scholieren met het vak 
geschiedenis in hun pakket kunnen voor 
hun eindexamen een geschiedeniswerkstuk 
maken. Het bestuur van Die Goude heeft 
besloten om leerlingen met het beste 
werkstuk voortaan jaarlijks een prijs uit te 
reiken. Die Goude stelt met het uitloven 
van een geschiedenisprijs zich ten doel de 
belangstelling onder middelbare 
scholieren voor geschiedenis en in het 
bijzonder voor die van Nederland en nog 
meer in het bijzonder voor die van Gouda 
te vergroten. 
 
In Gouda zijn vijf middelbare scholen. Dit 
jaar zijn alle geschiedenisdocenten van 
deze scholen aangeschreven om ze op de 
hoogte te stellen van deze prijs. 
Eindexamenleerlingen maken in hun 
examenjaar een werkstuk en leveren dit 
meestal rond de jaarwisseling in. 
Hun docenten beoordelen deze 
werkstukken en geven een cijfer. Die 
Goude vraagt aan hen of zij een werkstuk 
dat van bijzondere kwaliteit is door 
bijvoorbeeld onderwerpskeuze, 
bronnengebruik of uitwerking, in overleg 
met de leerling willen inzenden. 

Leerlingen van mavo, havo of vwo kunnen hieraan meedoen. Voor iedere categorie kan een leerling 
met het beste werkstuk in aanmerking komen voor een prijs. 
 
Het bestuur van Die Goude hoopt in april 2016 de prijs te kunnen uitreiken. De prijs zal bestaan uit 
een boek en uit toegang naar keuze voor een historisch attractiepark of een historisch museum 
(Archeon, Legermuseum, Openluchtmuseum etc.) voor twee personen.  
Een historicus, een leraar uit het middelbaar onderwijs en een lid van de Historische Vereniging Die 
Goude vormen de jury. 
 

Bestuur neemt afscheid van Jan Potharst 
 

Tijdens een bijeenkomst op 29 
augustus jl. heeft het bestuur van 
Die Goude informeel afscheid 
genomen van Jan Potharst, die na 
zijn wethoudersperiode vijftien jaar 
deel uitmaakte van het bestuur. 
Voorzitter Gerard van Ham roemde 
zijn vasthoudende maar ook 
bescheiden optreden, waarbij zijn 
kennis van en ervaring met het 
gemeentelijk apparaat van groot nut 
was. Bestuursleden met een grote 
staat van dienst krijgen bij hun 
afscheid als dank een 

handgeschilderd wandbord. Zo ook Jan Potharst die al de volgende dag een foto stuurde, waarop te 
zien was welk een ereplaats het bord in zijn huis heeft gekregen. 
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Studieproject Inholland/Watergilde over toekomst Oostpolder 
 
Op woensdag 2 september 
kwamen de tweedejaars 
studenten van de 
opleiding Landscape & 
Environment van de 
hogeschool Inholland 
bijeen in de kantine van 
S.V. Donk, gelegen in de 
Oostpolder van Schieland. 
Voor het vijfde jaar 
werken hiervoor Het 
Gouds Watergilde en de 
hogeschool samen. Dit 
keer vormt het gebied van 
de Oostpolder in 
Schieland het onderwerp 
van hun studieopdracht. 
De 25 studenten vormden 
een aandachtig publiek. Van hen wordt veel verwacht.  
Sjaak de Keijzer van Het Gouds Watergilde lichtte de studieopdracht toe met o.a. de vraag hoe de 
verbinding tussen Westergouwe en Gouda verbeterd kan worden, rekening houdend met de 
ruimtelijke kwaliteiten van de Oostpolder en de vraag hoe een ‘natuurlijke’ overgang kan worden 
gecreëerd tussen ‘t Weegje en het plangebied. Ook Beschier Grisnich van de gemeente Gouda en 
Stijn van Tuijl van het Projectbureau Westergouwe hielden een inleiding. Hans Dessing, oud-
voorzitter van S.V. Donk, vertelde hoe Donk zes jaar geleden verplaatst is van het Sluis-eiland naar 
de Oostpolder. Met name de bijzondere aanpak van de aanleg van voetbalvelden in een waterrijk 
gebied stond daarbij centraal. Het gehele gebied werd simpelweg onderheid. 
 

Na de pauze liet Henkjan 
Sprokholt zien wat de 
cultuurhistorische waarde van 
de Oostpolder is. 
Oorspronkelijk was deze polder 
een bosrijk veenlandschap. In 
de Middeleeuwen gebruikte de 
graaf vanuit zijn kasteel in 
Gouda de Oostpolder als 
jachtbos. Reigers, aalscholvers 
en lepelaars, zij werden 
gebruikt voor de valkenjacht en 
verorberd bij copieuze 
maaltijden. Na een 
overstroming in 1377 werd het 
bos gekapt en werd het verder 
gebruikt als weiland en 
akkerland. Het noordelijke deel 
van de polder - nu bekend als 
’t Weegje - was voor 

turfwinning niet geschikt. Vanuit dit cultuurhistorisch oogpunt bekeken gaf Henkjan Sprokholt de 
studenten mee hun plannen te richten op behoud, versterking en ontwikkeling van het gebied. 
 
Na deze inleidingen stapte het gezelschap op de fiets en verkenden de studenten het gebied. In 
januari 2016 verwachten hogeschool Inholland en Het Gouds Watergilde het resultaat van hun 
arbeid. De studenten zijn verdeeld in vijf werkgroepen. Sjaak de Keijzer hoopt, dat de vijf 
presentaties in het Huis van de Stad kunnen plaatsvinden en dat het publiek er daarna kennis van 
kan nemen.  
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Excursie Die Goude op de Rijn: vaartocht vol verhalen 
 
Op zaterdagmorgen 5 september 
reed een bus vol met leden van 
Die Goude via Elten naar 
Tolkamer. In Elten stapten drie 
gidsen op de bus. In Tolkamer 
komt de Rijn ons land binnen. In 
het voormalig douanekantoor is 
nu een hotel gevestigd. Onder 
het genot van koffie met gebak 
introduceerde gids Bernier 
Cornielje het gezelschap in de 
geschiedenis van Tolkamer, Elten 
en omgeving. Van de Romeinen 
(Drusus) stak hij enthousiast door 
naar het rampjaar 1672 en kwam 
hij via de Successieoorlog uit bij 
de Tweede Wereldoorlog en de 
daarop volgende claims op schadevergoeding en de teruggave van Elten inclusief de ontduiking van 
invoerrechten. Ook het verhaal van St. Machutus kwam aan de orde, de heilige die vereerd wordt in 
de voormalige abdijkerk van Hoch-Elten. 
Aan boord van motorschip Schenckenschans voer de groep naar Doornenburg, waar uitgestapt werd 
voor een rondleiding door Kasteel Doornenburg. Vanwege de strategische ligging kende het vanaf de 
middeleeuwen roerige tijden. Pas gerestaureerd (1937 - 1941) werd er een Duits hoofdkwartier 
gevestigd, dat in 1945 door de geallieerden werd gebombardeerd. In 1968 kwam de volgende 
restauratie klaar van het kasteel met de grootste voorburcht van Nederland. 
Terug op de boot werd de reis voortgezet door het Pannerdens Kanaal en langs Fort Pannerden naar 
Arnhem. Het kanaal is in 1707 gegraven omdat anders de IJssel en de Rijn droog kwamen te staan. 
Gids Hans Brons vertelde over Market Garden: de verloren slag bij Arnhem, wat een brug te ver was. 
Men wist niet dat er zoveel Duitse troepen op de Veluwe aanwezig waren. 
De derde gids, Marieke Wittenhorst, wees ons op de Oude Kerk in Oosterbeek, waar de Airborne- 
troepen zich moesten verzamelen na drie dagen vechten in Arnhem. De pastorie werd als hospitaal 
gebruikt. Later is de kerk door zware gevechten in puin geschoten. Bij de restauratie kwamen de 
2000 jaar oude fundamenten boven. Het is nu de oudst nog in gebruik zijnde kerk in Nederland, en 
tevens pelgrimsoord voor veteranen en nabestaanden. Toen men oude archieven ging onderzoeken 
kwam men de legende van Bernulfus op het spoor, de latere bisschop van Utrecht, die keizerin 
Gisela bij de bevalling van haar kind had bijgestaan.  
De boot ging verder naar Driel, waar de Poolse parachutisten op 19 september 1944 voor een 
onmogelijke opgave stonden. Door het slechte weer kwamen ze twee dagen te laat aan. Ze waren 

te ver buiten Arnhem gedropt en landden te 
midden van de Duitsers. Er waren bijna geen 
boten en ze werden beschoten vanaf de 
Westerbouwing. Het duurde meer dan 60 jaar 
voor hun heldhaftig optreden erkenning 
kreeg. 
De Duitsers lieten op 2 december 1944 bij 
Elden een dijk springen, zodat de Neder-
Betuwe onder water kwam te staan. Han 
Dunk schreef toen het lied: “Eens zal de 
Betuwe in bloei weer staan. Nog mooier en 
voller dan voorheen”. 
Terugvarend zagen we nog het eindpunt van 
de IJssellinie, waarvoor in de Koude Oorlog 
een zeer geheim plan was ontwikkeld. Moe 

van alle boeiende verhalen legde het gezelschap aan op de Rijnkade in Arnhem en keek nog even 
naar de John Frostbrug. (Wilma Dubbink) 
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