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Lezing maandag 30 november 
50 jaar migratie Marokkanen in Gouda 
door Paul Abels en Chahid El Haddouti  

 
Het kan u niet ontgaan zijn. Deze maanden wordt herdacht dat vijftig jaar geleden de eerste 
Marokkaanse gastarbeiders zich vestigden in Gouda. In de lezing die Chahid El Haddouti en Paul 
Abels geven, komt de bewogen migratiegeschiedenis van de Goudse Marokkanen aan de orde, hun 
huisvesting, werkomstandigheden en toekomstplannen. Ook gaan zij in op de tentoonstelling ‘Lalla 
Golda’ in Museum Gouda, die centraal staat in de herdenking.  
 
Chahid zal - als migrantenkind dat meekwam op de golf van gezinsherenigingen - vertellen hoe hij 
de overkomst (Boughaz) naar Gouda destijds heeft ervaren. Hij zal het hebben over de grote indruk 
die het beeld ‘De ontheemden’ in Oosterwei op hem maakte en over het feest van herkenning toen 
hij voor het eerst de keramiekzaal in Museum Gouda bezocht. Ook met de schaduwzijden van de 
migratie kreeg hij volop te maken, onder meer als begeleider van het zogeheten buurtvadersproject 
en als jeugdhulpverlener.  
 

Paul Abels zal onder meer ingaan op de werving van gastarbeiders 
door het Goudse bedrijfsleven, hun huisvesting in pensions en de 
reacties van de Goudse samenleving. Ook de rol van de vorig jaar 
overleden Nico Habermehl komt aan de orde. De Stichting Boughaz 
realiseerde zijn wens om dit jaar in een tentoonstelling aandacht te 
besteden aan de komst – een halve eeuw terug - van de eerste 
Marokkaanse gastarbeiders. In de 
lezing wordt een toelichting gegeven 
op de opzet van de tentoonstelling 
en de bedoeling van de titel ‘Lalla 
Golda’, ofwel Madam Gouda, Vrouw 
van Goud.  
 
Paul Abels (1956) behoeft nauwelijks 

introductie. Als kerkhistoricus, als oud-bestuurslid van Die Goude, 
als co-auteur van ‘Duizend jaar Gouda’ en soms als actievoerder 
tegen bedreiging van cultureel erfgoed in de stad, heeft hij zijn 
sporen verdiend. 
Chahid El Haddouti (1980) kwam door gezinshereniging in 1991 in 
Gouda. Na een HBO-opleiding heeft hij diverse functies bekleed op 
maatschappelijk gebied en is nu werkzaam in een project voor 
familieondersteuning. Chahid is voorzitter van de Stichting Boughaz. 
 
De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis  
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Tentoonstelling ‘Lalla Golda’ geopend 
 

Tientallen Gouwenaren van 
Marokkaanse afkomst 
betraden op zondagmiddag 
27 september voor het 
eerst in hun leven Museum 
Gouda. Aanleiding was de 
opening van de 
tentoonstelling ‘Lalla 
Golda’, opgezet omdat 50 
jaar geleden de eerste 
Marokkaanse gastarbeiders 
in Gouda aankwamen. De 
bijeenkomst in ‘Het Ruim’ 
van het Museum werd 
geopend met een film 
waarin Nico Habermehl 
voor het station van Gouda 
staat te vertellen over de 
werving en de aankomst 

van de mannen die bij Compaxo aan de slag gingen. Een eerbetoon aan de man die de stichting 
Boughaz oprichtte, maar de inrichting van een tentoonstelling over de geschiedenis van Marokkanen 
in Gouda helaas niet meer meemaakte. Gerard de Kleijn, een trotse directeur van Museum Gouda, 
leidde het programma in. Voorzitter Chahid El Haddouti van de Stichting Boughaz gaf aan dat Nico’s 
wens zijn droom was geworden, die nu werkelijkheid werd. Het persoonlijke verhaal over het gezin 
waarin hij opgroeide staat symbool voor de opzet om de Marokkaanse moeder op een voetstuk te 
plaatsen. De eerste jaren alleen met de kinderen in Marokko moest zij een echte manager worden. 
Naima Zefzafi sloot daar op aan met haar beeld van de gezinshereniging, die soms een moeilijke 
periode inluidde. De rolverdeling moest opnieuw bepaald worden. Later kan zich opnieuw een 
levensvraag voordoen, waarover man en vrouw verschillend denken. Waar de meeste Marokkaanse 
mannen ervan uitgaan om na pensionering terug te keren naar Marokko, denken hun vrouwen daar 
vaak anders over. Zij willen in de buurt van hun kinderen en kleinkinderen blijven. Zelf is zij ervan 
overtuigd dat het goed mogelijk is om ‘gemengd’ te leven dat wil zeggen een combinatie van 
Nederlandse en Marokkaanse cultuur, zeg maar de ene dag hutspot en de andere dag couscous. Zij 
vindt de lijn van verschillen veel kleiner dan de lijn van overeenkomsten. Daarmee was het officiële 
gedeelte voorbij, want Naima was degene die de tentoonstelling met haar woorden opende. 
 
De verschillende onderdelen van de tentoonstelling werden 
bezocht. In de projectkamer, onder het toeziend oog van Anna van 
Hensbeek, presenteren vier vrouwelijke Goudse kunstenaars, 
migrantenkinderen met een Marokkaanse achtergrond, hun 
werken. In de regentessenkamer staan liturgische voorwerpen in 
vitrines. Niet langer alleen rooms-katholiek, protestant of joods, 
maar nu ook een vitrine met voorwerpen uit de islam, zoals een 
18de-eeuwse handgeschreven Koran uit Marokko. In de 
regentenkamer wordt de herinnering aan de eerste periode in 
Gouda levend gehouden. Een wand met foto’s uit die tijd trok 
gelijk grote belangstelling. Wie waren eigenlijk de allereerste 
Marokkanen die in Gouda aankwamen? Op de keramiekzolder 
tenslotte is berber-keramiek geplaatst, dat vergeleken kan worden 
met het Gouds aardewerk. Chahid El Haddouti had uitgelegd hoe 
het ambacht aardewerk bakken (in elk huishouden kon iemand dat) 
bijna verdwenen was, omdat de markt overspoeld werd door 
goedkope producten uit China. Met hun coöperatieve 
pottenbakkerij Nissae in Idardouchen hebben vrouwen het vak 
overeind gehouden. Hun producten zijn nu ook in hotels te koop. 
(GJJ) 
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Het Gouda van ……….. Naima Zefzafi 
 
Naima Zefzafi ontvangt mij in haar huis met 
uitzicht op de IJsseldijk en vlakbij de wijk Korte 
Akkeren, waar ze opgroeide. In Gouda is Naima 
echter niet geboren. In 1970 kwam ze op 
vijfjarige leeftijd met haar moeder en haar broers 
en zussen uit Marokko in Gouda, waar vader - 
medewerker van Compaxo - een huis in de 
Scheltemastraat had gekocht. Haar moeder bracht 
haar direct naar de kleuterschool De Zonnebloem, 
maar Naima was binnen een uur weer terug. 
Nadat zij opnieuw naar school was gebracht, ging 
het wel goed. Ze genoot ervan op straat te spelen 
met autochtone jongens en meisjes en ze maakte 
zich zo het Nederlands snel eigen. Op de Jan 
Ligthartschool van directeur Peter Vlaswinkel 
voelde ze zich zeker thuis. Met hem had ze een 
bijzondere band. Al ze de klas was uit gestuurd, 
kon ze bij hem altijd op begrip rekenen. Op de 
LHNO De Breevaart hadden de leerkrachten al 
snel door, dat Naima meer in haar mars had. Toch 
maakt ze de school af. Na enkele jaren 
verschillende baantjes gehad te hebben, o.a. bij 
stroopwafelbakkerij Van Reede, kwam ze bij het 
arbeidsbureau te werken als arbeidsconsulente. Ze volgde opleidingen bij het MBO, HBO en 
uiteindelijk de universiteit.  
Na diverse banen als leidinggevende bij  overheidsorganisaties heeft Naima nu gekozen om 
zelfstandig verder te gaan als directeur van een consultancybureau. Met al die opleidingen en banen 
die Naima in de grote steden heeft gehad, is ze op een halfjaar na altijd in Gouda blijven wonen. 
Op mijn vraag wat Naima zo bindt aan Gouda, vertelt ze het volgende: “Gouda is thuiskomen voor 
mij. Gouda heeft een ziel, elke straat heeft een herinnering, de straten waar ik met de 
lampionnenoptocht doorheen liep; het begin van de Lange Groenendaal waar ik bij toeval op de 
zondagsschool terecht kwam, omdat mijn ouders dachten, dat een school op zondag mij nog meer 
kon laten leren. Wanneer ik bij de huidige Guldenbrug overgestoken was met het pontje, kwam ik in 
het hart van Gouda”. “Wat is mooier dan de omgeving van de Sint-Janskerk met haar plantsoenen 
en stegen, omringd door water of nog mooier, de kerk zelf”, zegt zij enthousiast. 
“Is Gouda veranderd?”, vraag ik haar verder. “De saamhorigheid is wel minder geworden”, vertelt 
ze, “Vroeger werd de was binnengehaald als het ging regenen en je zelf niet thuis was. Het wij-voel 
is afgenomen. Gouda is wel wat bekrompener in vergelijking met de grote steden, er is meer sociale 
controle en dat hoeft voor mij nu ook weer niet”.  
Jammer genoeg moeten we het gesprek afbreken, omdat Naima een eetafspraak heeft met 
bekenden van buiten Gouda, maar natuurlijk wel in hart van Gouda, op de Markt van haar geliefde 
stad. (PvH) 
 

Nog geen succes in speurtocht ‘koppen’ op Blekerssingel 5. 
 
In Nieuwsbrief 77 stond een vraag over de drie sluit- of dekstenen die in de gevel 
van (het rijksmonument) Blekerssingel 5 zitten. Gaat het om afbeeldingen van 
bekende personen of zijn ze in een bouwmarkt gekocht? Het streekarchief heeft 
de bouwtekening opgezocht en daar staan de koppen niet op vermeld. De 
huidige bewoners geven aan de herkomst ook niet te weten. Verder is zeker dat 
de hoofden er in de tachtiger jaren al wel zaten. In de beeldbank van het archief 
zitten vele foto’s die in die periode zijn gemaakt door B.A.C. Cammeraat. 
Fotonummer 1716 is van Blekerssingel 5. Dan zitten ze op de gevel. 
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Gasten en immigranten uit Gorkum in Gouda 
 
Onze collega’s van de Historische vereniging ‘oud-Gorcum’ hebben (net als Die Goude) een website 
met een link naar oude nummers van hun kwartaalblad. De redactie van de Nieuwsbrief is via de 
zoekfunctie gaan kijken welke historische relaties met Gouda gesignaleerd worden in “Oud Gorcum 
Varia”. Die speurtocht levert een curieus beeld op van zaken en personen die niets met elkaar te 
maken hebben, maar soms tot de vraag leiden: Is dit interessant om meer aandacht aan te 
besteden? 
 
De Gorkumse bierbrouwer Jan Vogelenzang werd gevangengezet op het kasteel van Gouda, zo 

staat in een artikel van Bert 
Stamkot. Vogelenzang had zich 
ingezet voor Willem van Oranje, 
maar was er in 1575 niet in geslaagd 
het stadje Buren te behouden voor 
de prins. Hij wordt ter dood 
veroordeeld, maar dat vonnis wordt 
omgezet in gevangenschap. Op het 
kasteel van Gouda verdedigt hij 
zich: het was de schuld van de 
soldaten, die niet tegen de 
overmacht wilden vechten en 
dreigden hem aan de vijand uit te 
leveren. Jan Vogelenzang wordt 
weer vrijgelaten, misschien ook 
omdat Buren weer snel was 
heroverd. In 1577 is hij weer 

stadsbestuurder. 
Generaal-majoor Claude de Saint Amant overlijdt in 1633 in Gouda. Dat schrijft Bas van 
Beuzekom, maritiem documentalist/publicist in een artikel over het geslacht De Saint Amant dat, 
afkomstig uit Frankrijk, veel officieren voor het Staatse leger leverde. Claude was het eerste lid van 
dat geslacht in de Nederlanden. 
De prinsgezinde Gorkummers Gerrit Dudijn en Bastiaan Bouwman verbleven vijf jaar in het Goudse 
tuchthuis. De heer R.F. van Dijk schrift dat in een artikel over de Gorkumse troebelen rond de 
patriotten en de prinsgezinden. Dudijn en Bouwman, behorend tot het laatste kamp, worden 
veroordeeld tot vijf jaar tuchthuis en levenslange verbanning uit Holland. Ze komen terecht in het 
tuchthuis van Gouda, want dat is het goedkoopste detentiecentrum in Holland. De steden sluiten 
een contract, waarbij Gorinchem belooft per persoon per jaar f 150 te betalen, exclusief medische 
of begraafkosten, maar met aftrek van wat de gedetineerden met werken zouden verdienen. Beide 
mannen moeten hard hebben gewerkt, want blijkens de stedelijke rekeningen is er voor hun 
detentie nooit een cent aan Gouda betaald. Ze zitten de volle vijf jaar uit, maar de verbanning 
wordt opgeheven en de omwenteling van 1814 maakt rehabilitatie mogelijk.  
Met meer egards is dr. Johannes Kneppelhout ontvangen, toen hij in 1789 voorzitter was van de 
Synode van Gouda. Ds. L. Hoving schrijft over hem. Kneppelhout was van 1782 tot 1794 predikant 
van de Nederduyts Gereformeerde gemeente te Gorinchem. Hij weet in de patriottentijd 
onpartijdig te blijven. Hij is curator van de Latijnse School te Gorkum en medeoprichter/directeur 
van het Haagsch Genootschap ter verdediging van den Christelijken Godsdienst, gesticht in 1785. 
Willem Gerrit van Doorne (*1781) wordt in 1815 predikant in Gouda, nadat hij deze roeping vier 
jaar in Gorinchem had vervuld. 
Ook commissaris van politie A.F. Beukman was voor zijn aanstelling in Gouda in 1859 werkzaam in 
Gorinchem. De toen 38-jarige Beukman had daar naam gemaakt omdat hij het voor elkaar kreeg fl 
100,- per jaar meer te gaan verdienen dan de burgemeester. 
Fotograaf Theodorus Tukker (*1891) neemt niet de Gorkumse fotozaak van zijn vader over, maar 
vertrekt naar Gouda. In boekjes met oude ansichten van Gouda zijn diverse foto's van hem 
afgedrukt. De prentbriefkaarten hebben veelal een witte belettering en het opschrift “FOTO 
TUKKER”. Theodorus Tukker verlaat Gouda weer in 1932. Hij emigreert naar Marokko (Tanger). 
  

Het slot te Gouda, ets uit 1911 van Johannes Bemme Azn. 
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Bekende Gouwenaren op gevel WE aan de Kleiweg. 
 
In zijn lezing van 7 september (zie Nieuwsbrief 77) wees Jos van Eldonk o.a. op de Goudse 
elementen die verwerkt zijn in de nieuwe winkels die zijn architectenbureau heeft ontworpen voor 
de Kleiweg, ter hoogte van C&A. Voor velen was het een verrassing te horen dat er in de gevel van 
het pand van kledingswinkel ‘We’ silhouetten zijn aangebracht van bekende Gouwenaars. Menigeen 
ging zo snel mogelijk ter plekke kijken. Dat viel nog niet mee, want de bordjes zitten vrij hoog en 
erg groot zijn ze niet. Alleen de kop van Erasmus, rechtsonder, was direct te herkennen. Het was 
Joke Kraal, o.a. actief bij het Goudse Gidsen Gilde, die haar nieuwsgierigheid omzette in een mail 
aan Jos van Eldonk. De reactie van zijn bureau kwam per omgaande.  

Het gaat om 10 geëmailleerde portretten, uitgevoerd in zwart op een witte, ronde, stalen 
achtergrond. De silhouetten zijn 40 cm hoog. Het zijn 9 mannen en één vrouw. Eén probleempje: ze 
zitten in werkelijkheid niet in deze volgorde op de gevel. Bovendien zitten ze vrij hoog en zie je ze 
– staande op de Kleiweg – vertekend. Nico Boerboom heeft ze voor u gefotografeerd en ‘op hoogte’ 
gecorrigeerd.  

Dan doet zich vervolgens de vraag voor wie, volgens welke criteria, bepaald heeft dat dit de tien 
beroemdste Gouwenaren zijn. Op onze website www.diegoude.nl hebben wij een overzicht, waarbij 
je dezelfde vraag kunt stellen. Die Goude noemt er vijftien, waaronder twee vrouwen die geen 
plaats op de gevel hebben gekregen: Jacoba van Beieren en Anna van Hensbeek. Slechts vijf van de 
bij ‘We’ geportretteerden vindt u bij ‘ons’ terug: van Alphen, Crabeth, Erasmus,Vroman en Walvis. 
Slechts vier van hen hebben een eigen venster gekregen in de Goudse canon (www.goudsecanon.nl). 
Hoe dan ook: leuk dat ze er zitten, hebben we wat om te zien en over te praten. (GJJ) 

http://www.diegoude.nl/
http://www.goudsecanon.nl/
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Het kopje van Van der Steur aan het Stadhuis. 
 

Aan de westzijde van het Stadhuis zijn bij de restauratie van 
1947/1952 twee mensen afgebeeld in een sluitsteen boven 
resp. de voormalige fietsenstalling en de voormalige 
stookkelder. Een ervan is vrij bekend: burgemeester James. 
De ander wat minder. Het betreft een man met een 
borstelige snor (zie foto), Ad van der Steur, de architect van 
de restauratie. 
Gerard Hoogendijk uit Bussum stuurde de redactie informatie 
over deze telg uit een architectenfamilie. Hij ‘ontmoette’ 
Van der Steur bij zijn beschrijving van zestig huizen in het 
Bussumse Prins Hendrikpark in de serie ‘À la recherche du 
temps perdu’. De vader van Van der Steur groeide daar op.  
 

Adrianus van der Steur (*1893 Haarlem - Ϯ1953 Rotterdam) 
studeerde bouwkunde aan de TH Delft. In dienst van de 
Nederlandse Spoorwegen ontwierp hij meer dan tien 
(kleinere) stationsgebouwen, vooral in Groningen en 
Drenthe. In 1924 stapte hij over naar Gemeentewerken 
Rotterdam, vanaf 1931 als ‘stadsarchitect’. Qua vormgeving 
was hij flexibel. Zijn eerste schoolgebouwen, zoals de HBS 
aan het Afrikanerplein in Rotterdam sluiten aan bij de 

Amsterdamse School. Maar hij ontwierp ook de modernistische snelfitergebouwen en art deco-
achtige ventilatiegebouwen (1940) ten behoeve van de Maastunnel en het bijna neoclassicistische 
Ennia-gebouw in Den Haag. Zijn bekendste werk (1935) is het museum Boijmans Van Beuningen 
(1935), hoogtepunt van het Nederlands traditionalisme. Ook het Rotterdamse hoofdbureau van 
politie, het politiepaleis, is van zijn hand (1938). Inmiddels was Van der Steur ook als zelfstandig 
architect werkzaam, o.a. als partner van De Groot, Van Bruggen en Drexhage. Samen met W.A.C. 
Herman de Groot werd hij gevraagd voor de ingrijpende restauratie van het Goudse stadhuis. 

 

In het hek aan de Molenwerf hoort een varkentje. 
 

Aan de zijkant van het 
gebouw van de 
vroegere Nutsspaar-
bank (op de hoek van 
de Oosthaven en de 
Molenwerf) bevindt 
zich een monumentaal 
hek dat toegang geeft 
tot het terrein van de 
bank. Nu zit daar 
Gouda Studio’s in. 
Eigenaren Judith en 
Willem van de Laar-
Ivens wilden graag 
weten wat het 
symbool betekent dat 
in het hek is verwerkt. 
Paul van Horssen heeft 
de foto op onze 
Facebookpagina gezet 
en prompt stuurde een 

Marco Slagboom een foto terug (rechts). In het symbool hoort een spaarvarken te zitten! Dat leidt 
tot een nieuwe vraag: Waar is het varkentje gebleven? 
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Het kruithuis van de Goudse kazerne 
 

Erik Kooistra is nog druk 
bezig met zijn 
onderzoek naar het 
kruithuis dat bij de 
Goudse kazerne heeft 
gestaan (zie Nieuwsbrief 
nr. 77, pagina 8). In het 
Nationaal Archief heeft 
hij veel interessante 
documenten gevonden 
die hij nog moet 
verwerken. Wel is 
inmiddels duidelijk 
geworden waar het 
kruithuis precies heeft 
gestaan. In het 
Streekarchief vond hij 

een bouwtekening uit 1925 waaruit duidelijk wordt hoe het kazerneterrein werd ontwikkeld tot het 
veemarktterrein. Het kruithuis(je) staat daar duidelijk ingetekend (zie cirkel), inclusief de 
maatvoering: 4.70 x 4.70 meter. Er staat bijgeschreven: patronenhuis. Het is aan vier zijden 
omgeven door water en is alleen via een brug te bereiken. Met die wetenschap is het gemakkelijker 
zoeken in het bestaande fotobestand.  
Ook is Erik erachter gekomen dat het kruithuis in 1974 is afgebroken om het doortrekken van de 
Korte Vest mogelijk te maken. Van 1933 tot 1965 heeft het kruithuisje dienst gedaan als weeghuisje 
van de varkensmarkt. Daarna is het vermoedelijk nog gebruikt als opslagruimte. Er moeten nog vele 
Gouwenaren zijn die zich dat herinneren. Erik is benieuwd naar hun verhaal over het voormalige 
kruithuis. Reacties graag via nieuwsbrief@diegoude.nl. 
 

De watertoren bij het station 
 
Erik Kooistra wil voor de 
laatste keer terugkomen 
op de watertoren die bij 
het station heeft 
gestaan. In Nieuwsbrief 
71 werd bij een foto de 
vraag gesteld: Wat is dit 
mysterieuze gebouw? In 
de Nieuwsbrieven 72 en 
76 maakte Erik Kooistra 
aan de hand van foto’s 
en filmfragmenten 
duidelijk dat het hier om 
een watertoren of een 
waterreservoir voor 
stoomlocomotieven ging. 
Bij het Utrechtse archief zijn nu de tekeningen van de spoorwegen rond Gouda digitaal te bekijken. 
Daar zit geweldig materiaal tussen, dat veel details vrijgeeft van de (vroegere) situatie langs het 
spoor in Gouda. Op een tekening uit 1909 is de watertoren aangegeven als “ Waterreiniger”, op een 
andere tekening staat hier “ Waterreservoir” aangegeven. Hiermee kan de discussie over het 
‘mysterieuze gebouw’ gesloten worden. 
  

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
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Niet de Gouwekerk maar de Kleiwegkerk? 
 

Ton Anders komt terug op de foto van een ‘eerste 
paal’ die wij op verzoek van Jan Lafeber plaatsten 
in Nieuwsbrief 75. Volgens twee eerdere reacties 
(zie Nieuwsbrief 76) gaat het daarbij om de start 
van de bouw van de Gouwekerk aan de Hoge Gouwe 
in 1902. Ton heeft een aantal oude foto’s bekeken 
en komt tot een andere conclusie! Het gaat volgens 
hem niet om de bouw van de Gouwekerk, maar van 
de kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming, die in 
1878-1879 aan de Kleiweg werd gebouwd. Deze 
grote neogotische kruisbasiliek was een ontwerp van 
A.C. Bleijs, een leerling van bouwmeester Pierre 
Cuypers. In 1964 werd de kerk gesloopt om plaats te 
maken voor winkels, waaronder de HEMA en V&D.  
Bovendien denkt Ton dat het niet om de ‘eerste 

paal’ ging maar om de eerste keer dat in Gouda een stoomheimachine werd gebruikt. Dat laatste 
onderbouwt hij met het gegeven dat achteraan op de foto al profielen te zien zijn voor het 
metselwerk. Het heien voor de noordelijke dwarsbeuk was dus al achter de rug en de fundering 
gestort. De stoomheimachine werd in ons land voor het eerst gebruikt bij de bouw van de 
Amsterdamse Heineken-brouwerij in 1866, maar elders in het land was dit nauwelijks het geval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ton Anders stuurt een foto die zijns inziens duidelijk maakt dat het gaat om de Kleiwegkerk in 
aanbouw, nadat pastoor Malingré op 3 april 1878 de eerste steen had gelegd. Op de foto is 
ingetekend wat je ziet vanaf punt 4, waar volgens hem de foto is genomen. No. 1 is het huis met 
zadeldak aan de Kleiweg. No. 2 is het lange huis daarachter. No. 3 is de plek waar de profielen 
staan om de muren langs te metselen. 
 
Ton Anders is een geboren Gouwenaar die nu in Polen woont. Zijn grootvader richtte in 1897 de 
‘Bezem- en borstelfabriek’ aan de Kuiperstraat op (zie Ton Sevenhoven’s boek ‘Goudse Glorie”). 
Zelf werkte hij acht jaar als timmerman bij Jan van Dam in de Keizerstraat en daarna heel lang in 
de renovatie en de nieuwbouw bij Peet van Loon.  
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Het Leven in Schoonhoven (boekbespreking) 
 
Per 1 januari jl. werd de gemeente Schoonhoven opgeheven. De stad maakt nu – samen met 
Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist - deel uit van de gemeente Krimpenerwaard. De 
opheffing was voor de Stichting Historische Uitgaven Schoonhoven aanleiding een boek uit te geven 
met als titel Het Leven in Schoonhoven. Dat is wat aan de ruime kant. De ondertitel “De 
geschiedenis van het bestuur van de stad” is beter. De bestuurlijke insteek staat voorop, niet de 
maatschappelijke. Het boek gaat over macht en gezag, over hoge heren en gemeentebestuurders en 
over zaken waar ze zich mee bezig hielden.  

 
Het prachtig geïllustreerde boek telt ruim dertig artikelen 
van 12 verschillende schrijvers. Een paar auteurs zijn in 
Gouda goed bekend. Bart Ibelings schrijft over de 
stadsfinanciën; Eveline van der Hulst over het stads- en 
streekarchief en Hennie Verhoef (lezing Die Goude op 2 
maart 2015) over de Heren van Schoonhoven in de 14e 
eeuw. Voor de eerste hoofdstukken is een min of meer 
chronologische ingang gekozen. Bij elkaar gegroepeerd 
staan verschillende diepgravende artikelen die passen in de 
periode van voor 1280 tot aan 1584, zeg maar de 
middeleeuwen. Schoonhoven nam toen een prominente 
positie in aan de Hollandse kant van de grens met het 
bisdom Utrecht. Uit die periode stammen ook de figuren 
die het hoogste aantal vermeldingen in de namenindex 
scoren: Jan van Beaumont staat op 1, gevolgd door Jan van 
Blois en Nicolaas van Kats, de ridder die wij in Gouda ook 
kennen, maar dan geschreven met een C. Overigens kent 
Schoonhoven geen Jan van Beaumontstraat! 
 
Na enkele artikelen over de tijd van de Republiek schakelt 

het boek over op een thematische ingang: de relatie van Schoonhoven met het zilver, het archief, 
het gas, het Koninklijk Huis, de Tweede Wereldoorlog, het erfgoed, het Hoogheemraadschap, enz. 
Dan ook komen de bestuurders in beeld: de bestuurders naar wie een straat is genoemd, de 
burgemeesters en portretten van vijf oud-wethouders. De laatste burgemeester, André Bonthuis, 
doet het boek dicht.  
Zijn er relaties met Gouda? Ja, natuurlijk. Schoonhoven en Gouda hebben bijna altijd in hetzelfde 
bestuurlijk verband geopereerd. Dat begon vlak na de stichting als nederzetting. Ruim een eeuw 
waren beide steden een heerlijkheid van dezelfde heer, want Floris V gaf eerst Gouda aan Nicolaas 
van Cats en daarna Schoonhoven. Na een korte onderbreking, toen Gouda onder Jan van Renesse 
viel en Schoonhoven onder Nicolaas van Kats junior, volgden de graven van Beaumont/van Blois, die 
ook heer Van der Goude waren. Het hof werd in Schoonhoven gehouden. Gouda was slechts 
bijwagen. Dat veranderde in de loop van de 14e eeuw. 
Ook elders sijpelt de relatie met Gouda door. Bart Ibelings moet vanwege gebrek aan bronnen voor 
zijn verhaal soms terug grijpen op de Goudse stadsgeschiedenis. Vanaf 1579 komen de 
vertegenwoordigers van Gouda in de Staten van Holland ook stemhebbende collega’s uit 
Schoonhoven tegen. Maar of Schoonhoven en Gouda daar gemeenschappelijke belangen hadden, 
wordt in het boek niet duidelijk. Dan hebben we nog burgemeester Noordendorp (1874-1891) die 
zich sterk maakte voor een treinverbinding tussen Gouda en Schoonhoven. De realisatie wordt 
vooral toegeschreven aan wethouder Hermann Schreuder. Het plan om die spoorverbinding door te 
trekken naar zijn eigen verffabriek moest hij laten varen. De trein van Gouda naar Schoonhoven 
reed van 1914 tot 1942.  
Eén bestuurlijk thema is over het hoofd gezien. Als kenmerk van bestuurskracht wordt tegenwoordig 
ook het vermogen gezien om te kunnen samenwerken. Van de vele samenwerkingsconstructies waar 
Schoonhoven in participeerde is weinig terug te vinden in het boek. Maar als meer was ingezet op 
samenwerking, hadden we nu wellicht niet zo’n mooi boek gehad. (GJJ) 
 
Het Leven in Schoonhoven. De geschiedenis van het bestuur van de stad; Stichting Historische 
Uitgaven Schoonhoven, 2014, ISBN 978-90-823095-08, 304 blz. 
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Restauratie rijtuig 408 tramlijn Gouda-Schoonhoven? 
 
“Je komt in Gouda wonen, het is 
1996. Je leert de stad kennen op 
de fiets. Een van de eerste 
waarschuwingen die je krijgt 
betreft de rails in de brug over de 
Karnemelksloot. Bij gladheid kun 
je daar onderuit gaan. Al is de 
tramlijn van Gouda naar 
Schoonhoven in 1942 opgeheven; 
onderdelen ervan zijn nog steeds 
zichtbaar, zelfs na de restauratie 
van de Jan Verzwollebrug.” Zo 
begint Die Goude-lid Peter Blok 
zijn oproep aan mensen die 
geïnteresseerd zijn in deze oude 
tramlijn en in de rijtuigen die daar 
ooit reden. 
Peter Blok heeft ontdekt dat de stichting Stoomtram Hoorn-Medemblik (SHM) de Bello weer wil 
laten rijden met een aantal originele rijtuigen. De Bello, stoomlocomotief NS 7742, reed lang tussen 
Alkmaar en Bergen, waar bellen verplicht was. Achter de Bello hing een vergaarbak aan 
tramrijtuigen die hun carrière elders begonnen waren. De SHM bezit nog een aantal van die 
rijtuigen, die in principe gerestaureerd kunnen worden. Daaronder valt ook rijtuig 408 dat is 
gebouwd voor gebruik op de lijn Gouda-Schoonhoven. De kans dat dit rijtuig onderhanden genomen 
wordt is echter klein, zolang er vanuit de regio geen steun komt. Uit diverse gebieden in Noord-
Holland en Friesland hebben zich wel mensen en sponsoren gemeld voor andere rijtuigen.  
De vraag van Peter Blok is of er mensen in Gouda en de Krimpenerwaard zijn die willen meewerken 
aan de restauratie van rijtuig 408. Daarbij gaat het hem niet meteen om geld (hoewel altijd 
welkom), het gaat om ‘handjes en hersens’ die kunnen bijdragen. Peter Blok is telefonisch 
bereikbaar via 0182-548282 en per mail via tramblok@gmail.com.  
 

Brandweerwedstrijden in Gouda in 1946 
 
De Historische Vereniging 
Leerdam (HVL) stuurde ons 
een foto uit hun beeldbank 
met de aanduiding 
“Brandweerwedstrijden 1946 
Gouda”. We zien het team 
van de Leerdamse brandweer 
in actie op de Blekerssingel. 
Voorzitter Teunis Blom van 
de HVL herinnert zich dat de 
Leerdamse brandweer altijd 
fanatiek deelnemer was aan 
wedstrijden. Zijn vader was 
geruime tijd 
brandweercommandant in 
Leerdam.  
In het streekarchief (SAMH) 
bevindt zich een dossier over 
de wedstrijden die in het jaar 1946 in Gouda werden gehouden. Op zaterdag 25 mei werden op de 
Blekerssingel de kringwedstrijden gehouden, onder leiding van brandmeester L. Joosten. Helaas 
konden niet alle brandweerkorpsen uit de kring meedoen. De commandant van de vrijwillige 
brandweer van Haastrecht bijvoorbeeld meldde dat hun moderne motorspuit uit 1939 in de oorlog 
was gevorderd door de Duitse Wehrmacht. Deelname had daarom geen zin. Uiteindelijk deden er 
maar 8 brandweerteams mee. De winnaars waren Stolwijk en Gouda. 

mailto:tramblok@gmail.com
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Zij mochten meedoen aan de afdelingswedstrijd voor heel Zuid-Holland. Op zaterdag 6 juli 1946 was 
opnieuw de Goudse Blekerssingel het strijdtoneel, nu voor 13 teams, waaronder dat van Leerdam. 
Graag had de redactie gemeld dat Leerdam gewonnen had, maar helaas, dat was Papendrecht dat 
dankzij een geringer aantal strafpunten won van Den Haag B. Strafpunten kreeg een team als men 
zich niet aan het kledingvoorschrift hield: opkomen in uitrukuniform met helm en laarzen. Bijl en 
redlijn mochten achterwege blijven. Leerdam werd goede derde, Gouda zesde. De twee winnaars 
gingen naar de landelijke finale. 
 

Reacties op Nieuwsbrief 77 
 
Genealogie 
Fred Stuij reageert op het artikel over het genealogieproject dat het streekarchief en Die Goude 
willen opzetten. Namens het team genealogie Alblasserwaard wil hij erop wijzen dat de website 
www.genealogie-alblasserwaard.nl informatie bevat die ook voor Gouwenaars interessant kan zijn. 

De website 
bevat 
informatie van 
diverse 
gezinnen uit 
Gouda en van 
huwelijken die 
in de 
Alblasserwaard 
zijn gesloten. 
De redactie 
heeft vast een 
kijkje genomen 
en stelt vast 
dat er zeker 
ook voor 
Gouwenaren 
interessante 
informatie op 
de site te 
vinden is. Hoe? 
Wanneer u op 
de website 
bent beland, 

klik dan op ‘searching’. U komt dan op de ‘echte homepage’. Klik dan in de linkerkolom op 
‘plaatsen’ en zoek onder de G naar Gouda (nr. 144). Wanneer u dat opent, komt u terecht op 
verzamellijsten volgens het thema begraafplaatsen (1), personen (194), dopelingen (3), overledenen 
(176) en getrouwden (38), steeds in Gouda. Van veel personen zijn ook de gezinsbladen 
beschikbaar. Het gaat in principe om personen die (ook) een relatie met een stad of dorp in de 
Alblasserwaard hebben. 
 
Scherpe foto uit 1870 
Jos Slieker, bestuurslid van de Historische Vereniging Leerdam, reageert op een opmerking in het 
artikel ‘Gouds echtpaar uit de 19e eeuw: Grendel’ in Nieuwsbrief 77. Hoe kan het dat foto’s, die 
ruim vóór 1878 gemaakt zijn, zo scherp zijn? Jos Slieker geeft als antwoord dat de in die tijd 
gebruikte glasnegatieven klaar gemaakt werden voor belichting door een emulsielaag op een 
glasplaatje aan te brengen. Hierdoor was een lichtgevoelige laag aanwezig met een resolutie die 
vele malen hoger lag dan de later gebruikte emulsiefilms en de nu gebruikte digitale materialen. 
Verder was de afmeting van de glasplaten ook groter dan de kleinbeeldfilms die we later zijn gaan 
gebruiken. Daardoor is de afdruk veel scherper dan die van het later gebruikte filmmateriaal. De 
Historische Vereniging Leerdam heeft diverse glasplaten van ca. 15 x 20 cm in haar collectie, die 
bijzonder scherpe afdrukken opleveren. 
  

http://www.genealogie-alblasserwaard.nl/
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Heel het leven is voetbal 
 

“Voetballen beheerst 24/7 ons leven” was de stelling van Ewoud 
Mijnlieff, toen hij was nagegaan hoe vaak in de week hij bezig 
was met het thema voetbal. De hoofdredacteur van Het Leven in 
Gouda zei dat op vrijdagavond 18 september jl. bij de 
overhandiging van het eerste exemplaar van deel 6 van deze 
nieuwe Goudse serie van Uitgeverij Optima in samenwerking met 
de Historische Vereniging Die Goude en het Historisch Platform. 
Deel 6 gaat ‘dus’ over de geschiedenis van het voetbal in Gouda. 
Zes verenigingen zijn er actief, waarvan er drie tijdens de 
bijeenkomst speciaal genoemd werden. Allereerst Olympia. 
Bestuurslid Edwin Valentijn heette als gastheer iedereen welkom 
in de fraaie kantine van de oudste voetbalclub (1886!) van Gouda. 
In zijn toespraak noemde Mijnlieff vervolgens DONK, omdat hij 
daar nu eenmaal zelf actief is. De hoogste eer ging echter naar SV 
Gouda. Het was namelijk Fred de Gruijl van die vereniging die het 
eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Fred maakte deel 

uit van het elftal van SV Gouda dat in 1959 en 1960 kampioen van Nederland werd bij de amateurs. 
Hij verraste de aanwezigen met een paar smakelijke anekdotes, waaruit bleek dat je niet altijd de 
adviezen van de trainer op moet volgen om kampioen te worden. Van de rijtoer van de kampioenen 
over de Kleiweg zijn prachtige foto’s. Op de Markt zag het zwart van de mensen. 
 
De band van Mijnlieff met voetbal 
blijkt uit het feit dat hij de enige 
auteur is van dit nummer dat ‘Van 
knollentuin tot kunstgras’ heet. De 
zes verenigingen worden behandeld 
naar anciënniteit, achtereenvolgens 
Olympia, SV Gouda (1906), GSV 
(1913), ONA (1919), sv DONK (1920) 
en Jodan Boys (1934). De sportieve 
hoogtepunten komen aan de orde, 
maar ook de ‘minder gelukkige’ 
jaren en de problemen van de 
accommodatie, zowel de groene als 
de bruine. Heel veel fraaie zwart-
witfoto’s zijn er. De meeste zijn 
actiefoto’s, maar ook de 
portretfoto’s bij jubilea zijn goed 
vertegenwoordigd. Ook uit de vele 
herdenkingsboeken blijkt dat de 
Goudse clubs bijna even bedreven 
zijn in het vieren van jubilea als in voetballen. Prachtig is de foto van het bestuur van GSV bij het 
twintigjarig bestaan. De mannen verdwijnen bijna tussen de enorme bossen bloemen. Dames zul je 
daar je daar niet tussen zien. Bijzonder is daarom de foto van het Olympia team dat in 1921 in 
Alphen aan den Rijn speelt. De twaalf mannen staan hier afgebeeld met acht keurige dames met 
hoed en bontmoffen. Bijna achterin het nummer komen de vrouwen weer aan de orde: “ook het 
damesvoetbal doet vanaf de jaren 1970 zijn intrede”, waarna op de laatste tekstpagina de 
echtgenote van de Goudse topvoetballer Dick van Dijk (ex-ONA) in beeld komt. Wikipedia noemt 
overigens Ed de Goeij (ex-Olympia) als de Goudse voetballer die het verst gekomen is. De zes 
clubverhalen worden onderbroken door stukjes die een meer anekdotisch karakter hebben, of die 
het thema verzuiling behandelen. Opening en afsluiting zijn van meer algemene aard. Aan het begin 
komt ‘professioneel versus amateurvoetbal’ aan de orde. Vijf jaar kende Gouda met ONA ‘betaald 
voetbal’, maar dat wil weer niet zeggen dat het huidige amateurvoetbal zonder enige vergoeding 
gepaard gaat. Het slothoofdstuk gaat over twee mannen die met alle zes Goudse verenigingen een 
relatie hadden. Piet van Mullem werkte als speler, trainer, opleider of coördinator voor alle zes 
clubs, terwijl Gerrit Schinkel van alle zes verslag deed in de Goudse Post. (GJJ) 
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Museumvrienden Gouda zestig jaar 
 
Op 22 september vierde de 
Vereniging van Goudse 
Museumvrienden het zestigjarig 
bestaan. In het Museumcafé werd 
de feesttaart aangesneden door het 
bestuur onder aanvoering van Els 
Scholten. Daarna liepen de leden 
door naar ‘Het Ruim’ van het 
museum (via de voormalige 
stijlkamers, waar het werk van 
Marjolijn van den Assem door 
sommigen van kanttekeningen werd 
voorzien). Ook de daar gehouden 
extra ledenvergadering kende een 
cultuurhistorisch aspect. Bij het agendapunt ‘Toelichting op Bouterfonds’ ging voorzitter Els 
Scholten in op de naamgever Frits Bouter (*1932 Gouda - †2007 Gouda), die aan de Lange Tiendeweg 
een muziekhandel, annex magazijn in grammofoons, voerde. Hij wilde dat zijn vermogen ten goede 
zou komen van de hele Goudse bevolking. Het kwam in twee gelijke delen terecht bij de stichting 
Fonds Goudse Glazen en bij de Museumvrienden. Dus niet bij Museum Gouda zelf, want dat was in 
handen van de gemeente en Frits Bouter durfde niet te geloven dat dit vertrouwde handen waren. 
Bij het volgende programmaonderdeel kwam dit weer aan de orde, toen bestuurslid Corry van 
Blokland-Mobach terugkeek op zestig jaar verenigingsleven. De vereniging bestaat officieel pas sinds 
1977, maar de jaren daarvoor, als ‘Kring’ zonder juridische status, worden ook meegeteld. Ze deed 
haar terugblik aan de hand van de Nieuwsbrief die zij inmiddels 38 jaar vormgeeft. Daarbij kwamen 
niet alleen de verschillende opmaken en lettertypes aan de orde, maar ook de relaties van de 
vereniging met achtereenvolgende museumdirecteuren en (natuurlijk)  de schenkingen waar de 
Museumvrienden voor hebben gezorgd. Corry gaf aan dat op een bepaald moment is besloten om 
niet meer te schenken aan het museum, maar om werken in bruikleen te geven. Ook hier speelde 
het vertrouwen in de ‘goede bedoelingen’ van de gemeente een rol. De twee oud-wethouders in de 
zaal lieten niet blijken dat ze moeite hadden met die boodschap. De meest recente schenkingen en 
bruiklenen werden het gezelschap op het scherm getoond. Van de periode daarvoor kan niet alles 
meer achterhaald worden, omdat er geen foto’s of beschrijvingen zijn.  Ook de opstelling van de 
museumdirecteur leidde wel eens tot discussie bij de vereniging. Zo is het nooit gelukt om een 
geschonken pop tentoongesteld te krijgen met de originele verpakking erbij. Tegenwoordig is er de 
‘vriendenvitrine’, die ook gebruikt wordt voor kleine, eigen exposities. De tijdelijke verplaatsing in 

verband met het 
Erasmusjaar is in 
overleg geregeld. 
Corry deed ook nog 
uit de doeken hoe 
het logo van de 
vereniging tot stand 
is gekomen. De 
figuur met de 19 
bolletjes is afgeleid 
van een foto van de 
onderzijde van de 
koperen 
kroonluchter die in 
het Ruim hangt.  
Bestuurslid Leo 
Wartenbergh mocht 
de feestavond 

afsluiten met een diapresentatie van excursies, lezingen, vergaderingen en koninklijke bezoeken, 
waar veel aanwezige leden zichzelf herkenden. (GJJ) 
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Raymond Uppelschoten over ‘Fransen tegen Fransen’ 
 

Op maandagavond 13 oktober onthulde 
Raymond Uppelschoten het geheim van de titel 
van zijn lezing. Na een lesje geschiedenis over 
de laatste dagen van het bewind van Lodewijk 
XVI, over het begin van de Franse Revolutie en 
over de Patriottentijd, voerde Uppelschoten het 
aandachtige publiek naar de wat vergeten 
oorlog van 1793-1795. 
 
Ook in Gouda waren de patriotten actief 
geweest en trokken aan de touwtjes. De 
aanhangers van de stadhouder waren echter 
niet van het toneel verdwenen en lieten van 
zich horen. Van beide partijen werden 
regelmatig de glazen ingeslagen. Ofschoon het 
incident van de aanhouding van Wilhelmina van 

Pruisen niet in Gouda plaatsvond, waren de Goudse patriotten er wel bij betrokken. Voor 
Wilhelmina was het een grote schok om met die patriotten aan één tafel te moeten zitten. In 1788 
vond de restauratie plaats in Gouda. De stadhouder stelde een nieuw bestuur in om Gouda van de 
patriotten te zuiveren.  
In 1793 verklaarden de Fransen de oorlog aan stadhouder Willem V 
en aan de Engelse koning George III. De Franse generaal Dumouriez 
kwam met zijn troepen tot aan het Haringvliet en bleef daar steken, 
de troepen werden teruggetrokken. Dumouriez nam de benen naar 
Oostenrijk en de generaals Pichegru en Daendels – de laatste was als 
patriot naar Frankrijk gevlucht - namen de leiding over. 
Bij de verdediging van de grens tussen Frankrijk en de Oostenrijkse 
Nederlanden vochten ook garnizoenen uit de Republiek mee. Voor 
de oorlogvoering werd geld opgehaald in de kerken. Het laagste 
bedrag werd opgehaald in Gouda, dat economisch al een grote 
achteruitgang had gekend. 
 
In 1794 slaagden de Fransen erin de grens tussen de Republiek en de 
Oostenrijkse Nederlanden te passeren. De Republiek werd verdedigd 
door de troepen van de stadhouder, van de Engelse koning en door 
Franse regimenten. De laatste bestonden voor meer dan de helft uit 
gevluchte Franse officieren, de émigré’s, die hun eigen eenheden 

hadden opgericht. In december 1794 vroor de 
Maas dicht en staken de Fransen over. Daarna 
was het snel afgelopen met De Republiek en 
besloot men begin 1795 tot overgave. Op de 
vraag uit het publiek waarom deze oorlog zo 
weinig aandacht heeft gekregen, antwoordde 
Raymond Uppelschoten, dat waarschijnlijk de 
oprichting van de Bataafse Republiek in 1795 
de geschiedschrijving van deze oorlog heeft 
overvleugeld. 
Uit de vele vragen die daarna nog gesteld 
werden, kan de conclusie worden getrokken 
dat de aanwezigen de lezing waardeerden. 
Dat bleek ook uit de mondelinge reacties 
achteraf. (PvH) 
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Symposium over 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, humanisten Desiderius Erasmus en Dirck 
Coornhert, feministe Barbara van Meerten- 
Schilperoort en patriot Cornelis de Lange van 
Wijngaarden. De Werkgroep Beroemde Nederlanders 
van de Sint-Jan heeft in samenwerking met de 
Historische Vereniging Die Goude besloten om 
jaarlijks zo’n BN’er weer in de aandacht van de 
Gouwenaars te brengen. Op zaterdag 24 oktober 
stond Van Beverningh centraal. Ongeveer 50 mensen, waaronder veel leden van Die Goude, hoorden 
korte lezingen aan van Sander Enderink, Bianca van de Berg en Arie Vermeij. 
 
Enderink liet zien welke betekenis Hieronymus van Beverningh heeft gehad als diplomaat in de 
tweede helft van de 17e eeuw, toen de Republiek dreigde ten onder te gaan aan de Franse agressie. 
 
Bianca van den Berg - bestuurslid 
van Die Goude en voor wie de Sint-
Jan geen geheimen kent - gaf aan 
hoe bijzonder de Van 
Beverninghkapel eigenlijk is. Wie 
de kerk binnenkomt door het 
winkeltje, is zich er meestal niet 
van bewust, dat hij door de kapel 
loopt. Van Beverningh zelf heeft 
als vermogend Gouds burger 
opdracht gegeven een kapel te 
ontwerpen voor hem en zijn 
vrouw. Het fraaie front van de 
kapel, dat nog volledig in tact is, 
is ontworpen door Pieter Post, de 
bouwmeester van de Goudse 
Waag. Hieronymus heeft de crème 
de la crème van de beeldhouwers uit die tijd zoals Artus Quellinus en Bartholomeus Eggers voor zich 
laten werken. Overigens bleek het nog een heel karwei om het Carrara-marmer uit Italië naar de 
Republiek te laten vervoeren. Uiteindelijk werd het in oorlogsschepen als ballast naar Amsterdam 
gebracht. Gezien de omvang en het gewicht kostte het nog meer moeite om het naar Gouda te 
laten vervoeren. Jammer genoeg zijn de grafbeelden die in het huidige winketje hebben gestaan in 
de Franse tijd verdwenen. 
 
Als laatste kwam brigade-generaal b.d. Arie Vermeij aan het woord. Hij sprak 
over de betekenis van diplomatie in de tegenwoordige tijd. Hij vertelde 
daarbij over zijn ervaringen als diplomaat in Bosnië, in Afghanistan en in het 
overleg over de Noordpool. Hij gaf aan dat in Afghanistan in tegenstelling tot 
berichten uit de pers veel bereikt is op gebied van veiligheid en 
ontwikkeling. Hij sloot af met een waarschuwing. De Chinese invloed in het 
Noordpoolgebied met name in Groenland wordt zijn inziens schromelijk 
onderschat. 
Als eerste symposium van de Werkgroep Bekende Nederlanders was het een 
geslaagde middag, die afgesloten werd met een optreden van de violiste 
Dana Zemtsov. (PvH) 
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Geheim van graf straatjongen onthuld 
 

Op 28 oktober was het dan zover. De 
plaatselijke pers heeft er uitvoerig over 
bericht. Stadsarcheoloog Maarten Groenendijk 
onthulde voor een grote groep genodigden het 
geheim van enkele graven die bij de recente 
restauratie van het koor van de Sint-Jan zijn 
gevonden.  
 
Daar was het graf van de burgemeestersfamilie 
Rietveld. Daarin lagen de stoffelijke resten van 
zeven personen: vader, moeder, vier kinderen 
en één kleinkind. Vader en moeder hadden 
slechte gebitten, vader had een ontstoken 
been en moeder had last van haar rug en had 
overgewicht.  
 

Maar in de omloop van het koor werd ook een graf gevonden (grafnr. 93) waarin de resten van een 
jongeman lagen. Wie was deze knul? 
De jongen stamt uit de achttiende eeuw. Hij moet 16 à 18 
jaar oud zijn geweest, toen hij stierf. Waaraan hij is 
overleden, is niet duidelijk. In ieder geval niet aan een 
verwonding of een slopende ziekte. Hij toonde wel tekenen 
van ondervoeding. Bijzonder is dat hij met zijn hoofd naar 
het oosten ligt. Dat is merkwaardig, omdat overledenen 
altijd met hun hoofd naar het westen werden begraven. Hij 
rookte al lange tijd kleipijpjes tabak. Dat valt op te maken 
uit het gaatje dat te zien is tussen de versleten voortanden. 
Waarom is deze jongeman in de kerk begraven, de 
begraafplaats voor alleen de rijke ingezetenen van de stad? Raadpleging van de kerkelijke archieven 
heeft geen helderheid in deze zaak verschaft. Maja d’Hollosy heeft op basis van zijn schedel en aan 
de hand van de modernste technieken de jongen een gezicht gegeven.  
 
Toch bleef na het onderzoek een groot aantal vragen over. 
Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Kerk 
Gouda heeft daarom schrijver Evert van Ginkel gevraagd een 
verhaal te maken van ‘Jacob’, de naam die aan de 
onbekende jongeman is gegeven. Het is een verhaal met 
fictie en feiten geworden, waarin ook twee bekende 
Gouwenaars optreden die in Jacobs tijd leefden. Het eerste 
exemplaar werd uitgereikt aan wethouder Daphne Bergman. 
Het fraai uitgegeven en geïllustreerde boekje is te koop in 
het winkeltje van de St. Jan. Jacob zelf is met toelichting 
en met vondsten uit genoemde graven te bewonderen in 
twee vitrines in de Sint-Jan. 
 
Op uitnodiging van de Lezingencommissie van Die Goude zal 
Maarten Groenendijk komend jaar nog veel meer uit de 
doeken doen over de opgravingen in het koor, de vondsten 
in het graf van de burgemeestersfamilie en over de nieuwe 
Gouwenaar Jacob. (PvH) 

Tom Hage overhandigt eerste exemplaar van boekje over 
Jacob aan Daphne Bergman 
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De collectie Grendel 
 

In het vorige nummer van de Nieuwsbrief stond een genealogische 
verkenning naar aanleiding van foto’s van het Goudse echtpaar 
Grendel-Van de Roemer uit de 19e eeuw. Ze waren ter beschikking 
gesteld door de Historische vereniging Leerdam, maar bleken 
vervolgens ook in het familiearchief van de familie Grendel in Gouda 
te zitten. Het artikel eindigde met de uitnodiging van oud-
apotheker Frans Grendel om te zoeken naar de maker en de datum 
van de foto’s. De redactie is daar graag op ingegaan.  
 
Frans (officieel François) Grendel is de zesde in een rij van 
(voorlopig) zeven achtereenvolgende apothekers met de naam 
Grendel. Voor zover hij weet hebben zijn voorvaderen altijd in 
Gouda gewoond. Het is veehandelaar Abraham Grendel in de 18e 
eeuw die rijk genoeg is om zijn kinderen een goede opleiding te 
geven. Een van zijn zoons, Francois, gaat in Leiden medicijnen 
studeren. Hij wordt later apotheker in Gouda, in elk geval vanaf 
1772, misschien nog eerder. In 1785 koopt hij het pand ‘de Vergulde 
Druyff’ op de hoek van de Westhaven en de Hoge Gouwe Westhaven 
(B206), waar lang Foto Talens gevestigd was, maar tegenwoordig 

het Bespaarhuis. Daar is de eerste apotheek Grendel, waarvan de locatie vast staat. Daarna volgen 
Korte Tiendeweg 7/9 (D14) en Lange Tiendeweg 21, waarna het nog steeds bestaande pand aan de 
Dunantsingel 27 werd betrokkken. Ook kwam er een filiaal aan de Prins Hendrikstraat, later 
Constantijn Huygensstraat 1. 
 
Het lukt de heer Grendel zonder probleem om de foto’s van zijn voorouders uit het album te halen. 
Op de achterkant staat glashelder dat ze gemaakt waren door ‘Photografisch Atelier van J.H. 
Kiebert’, gevestigd aan de Markt in Gouda. Een jaartal wordt niet vermeld. Het gesprek levert 
echter nog meer interessante gegevens op. “In de jaren voorafgaand en na zijn pensioen ging mijn 
vader Elize Grendel (genoemd naar een suikertante Elizabeth) steeds meer tijd besteden aan 
terreinen die hem buitengewoon boeiden: de stad Gouda en haar geschiedenis en het verzamelen 
van unieke instrumenten uit de farmacie”, aldus Frans Grendel. Hij was degene die ontdekte dat de 
familie al eeuwenlang met Gouda verbonden was. Beide thema’s kwamen in 1957 samen toen Elize 
in Amsterdam promoveerde op de ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865. Hij 
bleef tot op hoge leeftijd alles verzamelen over de twee onderwerpen, zodat er een archief 
ontstond van 80 multobanden, waarvan band 0 een complete inventarisatie is van de inhoud. Steeds 
vaker stelt Frans Grendel zich nu de vraag wat hij aan moet met dit familiearchief.  
Zijn unieke verzameling – specifiek voor Gouda ontwikkelde - farmaceutische instrumenten gaf Elize 
Grendel in bruikleen aan Stedelijk Museum de Moriaan aan de Westhaven, dat tevens Nationaal 
Farmaceutisch Museum was. Dat ging echter in 2011 door gemeentelijke bezuinigingen dicht. Frans 
Grendel moest een nieuwe bestemming 
zoeken. Het kon ondergebracht worden bij 
het Centrum voor farmaceutisch erfgoed De 
Eenhoorn dat een loods heeft in Urk. Twee 
topstukken zijn sinds 2012 weer te 
bezichtigen: de laat negentiende-eeuwse 
opstand van de Kralingsche Apotheek uit 
Rotterdam en de historische apotheekopstand 
uit de collectie Grendel, onder andere de 
vijzels en mortieren, een echte zaagvistand, 
talloze opstandpotten en –flessen en een 
echte gaper. Om dit stuk Gouds erfgoed te 
bewonderen is dus een reis naar Urk nodig. De 
heer Grendel maakt die reis regelmatig. Hij is 
belast met het beheer van de collectie. U 
kunt er terecht: lijfelijk door een afspraak te 
maken via geschiedenis@knmp.nl, virtueel via www.farmaceutischmuseum.nl. (GJJ) 
  

mailto:geschiedenis@knmp.nl
http://www.farmaceutischmuseum.nl/
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Gemeenteraad geeft vervolg aan Waterconferentie 
 

De gemeenteraadsleden Charlotte 
Defesche en Christiaan Quik 
hebben woord gehouden, nadat zij 
op 18 juni jl. de resultaten in 
ontvangst namen van de 
Publieksprijsvraag die het Gouds 
Watergilde dit voorjaar had 
uitgeschreven onder de titel “Met 
water meer mensen in Gouda”. De 
twee ‘waterambassadeurs’ zegden 
in de Sint-Jan toe om de 
voorstellen in bespreking te 
brengen bij de gemeenteraad. Dat 
is op woensdag 23 september jl. 
gebeurd tijdens een zgn. 

raadsoriëntatieavond, die door het duo was voorbereid. In haar intro gaf Charlotte aan hoe de raad 
van Gouda de ambitie om de Havensluis weer open te krijgen altijd heeft gehad en gehouden. 
Nieuwe elementen zoals dijkversterking, citymarketing en de wens om als gemeente terug te 
treden, moeten daarmee verbonden worden. 
Zij nodigde vertegenwoordigers van drie belangrijke burgerinitiatieven op het terrein van water uit 
om aan te geven waar zij voor staan. Paul Rietjens (Gouda Waterstad) hamerde op het belang voor 
de stad om het zuidelijk deel van het centrum meer aantrekkingskracht te verlenen, zowel voor 
inwoners als voor toeristen. Hans Suijs (Gouds Watergilde) benadrukte de kansen die worden 
geboden door ‘het waterweefsel’ van 1500 terug te brengen in de stad. Gerard Overkamp (Gouda 
Sterk aan den IJssel) sloot daar op aan met het aanbod om als netwerkorganisatie te dienen voor 
publieke en private organisaties die nodig zijn om bij het 750-jarig bestaan van Gouda (in 2022) te 
kunnen spreken van herstel van de historische handelsvaartroute. 

 
De twee winnaars van de 
Publieksprijsvraag, Herman Ruiter en 
Rob van Dijk, lokten bij de toelichting 
op hun voorstel een spontaan applaus 
uit. Ruiter wil met zijn ‘Gouds Peil’ rond 
de Vrouwentoren speels in beeld 
brengen wat het betekent om als stad 
aan (en onder het niveau van) een 
getijenrivier te liggen. Rob van Dijk 
combineert een aantal toch 
noodzakelijke werkzaamheden aan de 
Kattensingel met andere ontwikkelingen 
om daar een aantrekkelijke wandelroute 

te creëren.  
 
Toen was het de beurt aan de verschillende (11) fracties in de raad om een eerste blijk te geven 
van hun (her-)oriëntatie. Het bleken 11 blijken van waardering te zijn. Van links tot rechts werden 
de mogelijkheden van de voorstellen geroemd en de vasthoudendheid van het particulier initiatief 
van dank voorzien. Sommige partijen stelden – eigenlijk meer aan zichzelf - de vraag waarom zulke 
uitstekende voorstellen nog steeds niet gerealiseerd zijn. Anderen benadrukten de slechte 
financiële positie van de gemeente en wensten burgerinitiatieven veel succes, inclusief het advies 
om niet te veel op de gemeente te rekenen. Of terugtreden als gemeente ook achteroverleunen 
betekent, werd niet helemaal duidelijk. Bij alle mooie woorden had op zijn minst de vraag verwacht 
mogen worden: wanneer en hoe komt de gemeente bij deze projecten in beeld en hoe kunnen wij 
als raad ervoor zorgen dat voorstellen vanuit de burgerij dan geen onnodige belemmeringen tegen 
komen. Aan de andere kant: het was nog maar de eerste oriëntatieavond, het was bedoeld om te 
leren. (GJJ) 

 
  



19 
Nieuwsbrief Historische Vereniging Die Goude nr. 78 (november 2015) 

VERENIGINGSZAKEN 
 
Wie wil de ledenadministratie technisch ondersteunen? 
De ledenadministratie van Die Goude wordt verzorgd door enkele actieve leden. Trudie Galama 
houdt de administratie bij. Zij maakt zodoende o.a. het innen van contributie en het verspreiden 
van nieuwsbrieven en Tidinge mogelijk. Dat gebeurt met software die door Cor Ket is gemaakt. De 
software is opgebouwd rond een relationele database.  
We zoeken nu iemand die dit systeem wil leren kennen en in samenwerking met Cor Ket  in de 
toekomst wil onderhouden. Cor Ket is bereid hem of haar in te werken, opdat het onderhoud kan 
doorgaan als hij verhinderd is. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Pors via info@diegoude.nl of 0182-534884. 
 
Boekenmarkt Die Goude op zaterdag 28 november in het stadhuis  
Op zaterdag 28 november 2015, van 11.00 uur tot 16.00 uur, organiseert Die Goude een 
boekenmarkt in het Stadhuis op de Markt. Daarbij werken we samen met o.a. Gouda op Schrift, 
Stichting Open Monumentendag Gouda en het Gouds Antiquariaat, gespecialiseerd in boeken over 
Gouda en omstreken.  
De boekenmarkt vormt een goede gelegenheid om uw 
Sinterklaasaankopen te doen. Die Goude verkoopt een 
aantal bundels tegen gereduceerde prijs. Het is de 
laatste kans om bundels aan te schaffen waarvan de 
voorraad slinkt, zoals Stad van de Gouwenaars, deel 1 
en Duizend jaar Gouda. Ook kunt u uw verzameling 
Tidingen aanvullen. Uit de collectie van leden 
verkopen wij boeken over de geschiedenis van Gouda 
en omstreken, onder andere exemplaren van de 
Verzameling Bijdragen van de vereniging.  
Mocht u echter niet meer, maar juist minder boeken 
willen hebben, dan kunt overtollige boeken en 
tijdschriften over de geschiedenis van Gouda kwijt 
aan Die Goude. Wij kunnen ze dan weer aanbieden op 
de boekenmarkt. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Bart Pors via info@diegoude.nl of 0182-534884. 

 
Vereniging markeert positie met banner 
De boekenmarkt van 28 november is de eerste mogelijkheid om de zogenaamde banner in te zetten 
die Nico Boerboom op verzoek van het bestuur heeft laten maken. Hij zorgde voor het ontwerp dat 
is afgeleid van de homepage van de website. Hiernaast een artist-impression. U zult niet meer over 
het hoofd zien, waar de Die Goude (voor) staat. 
 

Watergilde geeft zienswijze op voorstel reconstructie 
Kop van de Kleiweg 
Het Gouds Watergilde heeft het bestuur geïnformeerd 
over het feit dat op 2 november jl. bij de gemeente een 
zienswijze is ingediend op de ontwerp-
omgevingsvergunning voor werkzaamheden op ‘de Kop 
van de Kleiweg’. Met name wordt aanmerking gemaakt op 
de plaats van de beoogde nieuwe fietsenstalling in de 
Kattensingel nabij de Kleiwegbrug. 
 
Sluiting redactie volgende nummer 
De redactie stelt het volgende nummer op woensdag 23 

december a.s. samen. Uw bijdrage graag uiterlijk 20 december naar nieuwsbrief@diegoude.nl. 
  

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
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