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jaar ds. Hendrik Cornelis van Itterzon. Gedurende vele 
jaren was hij verbonden aan de Goudse Hervormde ge-
meente. Na de Tweede Wereldoorlog meldde hij zich 
voor een studie theologie in Leiden, verbleef enige tijd 
in Parijs en na een jaar vicariaat in Warnsveld werd hij 
op 1 november 1953 door zijn vader, dr. G.P. van Itter-
zon bevestigd in Anjum, zijn eerste gemeente. In 1961 
naam hij een beroep aan naar Rhoon en in 1968 kwam hij 
naar Gouda. Het pastoraat  stond bij hem op de eerste 
plaats, daarnaast toonde hij een brede maatschappe-
lijke belangstelling. Hij was onder meer bestuurslid van 
de Stichting tot Bevordering van de Diaconessenarbeid 
te Gouda en adviseur bij de restauratie van de Sint-Jans-
kerk. Hoe geliefd hij was bij zijn gemeenteleden bleek 
bij de gemeenteavond en receptie die respectievelijk 
op 3 en 4 november 1978 plaatsvonden in de Vredes-
kerk, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum. 
Hij voelde een sterke verbondenheid met het Jodendom. 
Diverse publicaties van zijn hand, onder meer in bundels 
van Die Goude  getuigen daarvan. Zijn bestuurslidmaat-
schap van de Historische Vereniging leidde tot diverse 
activiteiten. Daaronder behoort het behoud van het te-
geltableau van de Goudse pijproker, eens een interieur-
stuk van Goedewaagen’s Pijpen- en Aardewerkfabrieken 
aan het Jaagpad, dat nu de hal van het Goudse station 
(centrum) siert. Het behoud van het Joodse Poortje in 
het Raoul Wallenbergplantsoen als gedachtenis aan de 
Joodse Begraafplaats aan de Boelekade is mede aan hem 
te danken. Hij richtte de Stichting Gouds Metaheerhuis 
op, waarvan hij vanaf 1995 bestuurslid was. Zo bleef ach-
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ter Gebouw De Haven (Oost Haven 33, eens een Israëli-
tisch bejaardentehuis), opnieuw een joods gedenkteken 
bewaard. 

Ter gelegenheid van zijn emeritaat op 1 mei 1991, vond 
op 3 mei een drukbezochte afscheidsreceptie plaats in 
de Vredeskerk. Op 26 mei 1992 ontving hij uit handen 
van burgemeester drs. H.J. Boone de erepenning in zil-
ver met oorkonde, behorend bij het ereburgerschap van 
de stad Gouda. Dit vanwege   de gewaardeerde diensten 
voor de Goudse samenleving. Niet alleen de Hervormde 
gemeente, maar ook de stad Gouda heeft met het over-
lijden van deze sympathieke predikant een markante 
persoonlijkheid verloren.

Ds. Itterzon ontvangt de erepenning in zilver met oorkonde, behorend 
bij het ereburgerschap van de stad Gouda uit handen van burgemeester 
Boone (foto: Pim Mul) 


