
Nieuwsbrief nr. 90, september 2017                                  
---------------------------------------------------------------------------- 

Lustrumfeest Die Goude in teken ‘Jaren dertig’ 
Vrijdagavond 6 oktober in de Sint-Janskerk 
Dit jaar bestaat Die Goude 85 jaar! Op 7 oktober 1932 is Die Goude opgericht in café Het 

Schaakbord op de Kleiweg. Sindsdien is Die Goude uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met veel 

actieve leden. We zijn een van de grootste verenigingen van Gouda geworden en leveren een niet 

weg te denken bijdrage aan de kennis en beleving van onze historische stad. Dat gaan we op 

vrijdagavond 6 oktober vieren in de Sint-Janskerk. 

 

De lustrumcommissie heeft een gevarieerd programma samengesteld. De jaren van de oprichting, 

de jaren dertig, staan centraal. Veel aandacht wordt geschonken aan kunst en kunstnijverheid. Op 

het programma staat een optreden van het Léman ensemble dat muziek uit die tijd speelt. Ook 

onze stadsdichter Hanneke Leroux is van de partij. Een belangrijk onderdeel vormt een film met 

onbekende beelden van Gouda uit die tijd. Het is een compilatie van filmjournaalbeelden, gemaakt 

door Willy Mullens, een pionier van de Nederlandse film. In de Sint-Janskerk is Gouds keramiek te 

zien uit de jaren dertig. De Goudse plateelschilder Trudy Otterspeer demonstreert haar ambacht. 

Ook zijn er foto’s van Gouda, zoals het er toen uitzag, in contrast met nu. Ten slotte treedt 

mannenkoor Gouda’s Liedertafel op dat negen jaar eerder dan Die Goude werd opgericht. 

 

Alle leden zijn natuurlijk welkom. U ontvangt nog een uitnodiging op papier. Noteert u de datum? 

Vrijdagavond 6 oktober 2017, 20.00 uur, Lustrum Die Goude in de Sint-Janskerk. 
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‘Boeren, burgers en buitenlui’ 
Lezing maandag 4 september door Gemke Jager en Corrie 
Perdijk (in samenwerking met Open Monumentendag Gouda) 
 

‘Boeren, burgers en buitenlui’ is het landelijke thema van Open Monumentendag 2017.  

Samen met de Stichting Open Monumentendag Gouda organiseert Die Goude weer een lezing die 

aansluit bij het thema.  

 

Gemke Jager spreekt over macht en pracht bij de 

boerenstand. Ze laat aan de hand van het streeksieraad 

zien dat men zich op het platteland bewust was van 

status, geschraagd door sterke sociale controle. 

Sieraden illustreren niet alleen de welstand van 

iemand, maar ook het kerkgenootschap en de streek. 

Drs. Gemke Jager is 

kunsthistorica en 

expert op het 

gebied van 

Nederlands zilver. 

Vorig jaar nam zij 

afscheid als 

directeur van het 

Zilvermuseum in 

Schoonhoven. 

 

Corrie Perdijk belicht de arme buitenlui en gaat met name in op 

het leven van de turfstekers in Reeuwijk. De turfwinning was 

ook belangrijk voor Gouda. Denk aan de plateelbakkers, de 

bierbrouwerijen en de blekerijen die brandstof nodig hadden. 

Door de turfwinning zijn de Reeuwijkse Plassen ontstaan.  

Corrie Perdijk is als bestuurslid ruim 25 jaar actief betrokken bij 

het Streekmuseum Reeuwijk. Ze geeft lezingen en 

rondleidingen. De liefde voerde haar vanuit Overijssel naar 

Reeuwijk. 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20:00 uur. Toegang gratis. 
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‘Gouda: Stad op Stelten’, Waterconferentie 23 november 2017 
 

Het Gouds Watergilde, werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude, bestaat vijftien jaar! 

Daarom organiseert het Watergilde op donderdag 23 november a.s. in de Sint-Janskerk de 

Waterconferentie. Het thema ligt voor de hand. Het beschermd stadsgezicht van de Goudse 

binnenstad wordt serieus bedreigd door twee natuurverschijnselen: een zakkende bodem en de 

klimaatverandering. Het Watergilde deed met medewerking van de gemeente Gouda en het 

Hoogheemraadschap van Rijnland een studie naar dit onderwerp en maakte een computermodel. Als 

we niets doen zal een deel van de stad de komende vijftien jaar last krijgen van ernstige 

wateroverlast. Monumenten worden bedreigd en delen van de stad worden onleefbaar. Maar er zijn 

ook mogelijkheden om het gevaar tegemoet te treden. We kunnen er als stad ons voordeel mee 

doen.  

Dat is het doel van de waterconferentie die ‘anders dan anders’ wordt ingericht. Er komen veel 

korte presentaties, waarin de problemen en de richtingen van een oplossing besproken worden. De 

resultaten van de studie worden begeleid door opmerkingen van experts uit het veld. Er is ook een 

buitenactiviteit. Dat is globaal de inhoud van de conferentie. We zetten de stad op stelten!  

Zet de datum in uw agenda. In september volgt de uitnodiging om in te schrijven.  

Tot ziens op donderdag 23 november 2017 in de Sint-Janskerk. 
 

Nieuwe studieopdracht Gouds Watergilde voor studenten Hogeschool Inholland 
Op woensdag 30 augustus vindt in Driebruggen de 

startbijeenkomst plaats van de zevende 

studieopdracht die het Gouds Watergilde heeft 

opgezet voor studenten Landscape & Environment 

Management van Hogeschool Inholland Delft. In 

overleg met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 

waarmee ook vorig jaar plezierig werd samengewerkt, 

is als studiegebied gekozen voor de Polder Langeweide-Ruigeweide en Westeinde. Globaal is dat het 

gebied tussen de Hollandsche IJssel, de Enkele en de Dubbele Wiericke en de Oude Rijn. De 

studenten moeten voor dit gebied in het Groene Hart ruimtelijke scenario’s gaan opstellen en 

uitwerken. De nadruk ligt op natuurontwikkeling, toekomstbestendige landbouw, water, recreatie 

en vrije tijdsbesteding. In het volgende nummer een impressie van de zogenaamde kick-off. 
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Gouds Watergilde vijftien jaar geleden opgericht 
 
Vrijdag 29 november 2002 mag worden aangemerkt als de officiële startdatum van het Gouds 

Watergilde als werkgroep van Die Goude. Om 14:00 uur wordt dan - op initiatief van Victor Poolen - 

in het Stadhuis op de Markt de eerste vergadering belegd. In november bestaat de werkgroep dus 

vijftien jaar! 

 

Hans Suijs, de huidige voorzitter, herinnert zich wat er aan die oprichting voorafging. Hij gaat 

daarvoor nog een jaar verder terug in de tijd. Op 7 september 2001, aan de vooravond van Open 

Monumentendag, houdt toenmalig wethouder Joh. D. van Dijk een gloedvol betoog over het 

historisch karakter van het water in de binnenstad. Dat is aanleiding tot een discussie over de vraag 

of het water in Gouda meer betekenis moet krijgen. Na overleg in het bestuur van Die Goude wordt 

besloten om – samen met de gemeente – een discussieavond in de Agnietenkapel te organiseren. 

Peter Verhagen, bekend als projectleider restauratie bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, wordt 

gevraagd om met ervaringen vanuit zijn gemeente (o.a. over het weer bevaarbaar maken van de 

Binnendieze) als inspirator te dienen. De belangstelling voor de bijeenkomst op 21 februari 2002 is 

zo groot, dat veel geïnteresseerden teleurgesteld moeten worden. Daarom volgt op 24 september 

2002 een tweede lezing- en discussieavond, wederom met Peter Verhagen als gastspreker. Op die 

avond wordt besloten een prijsvraag uit te schrijven: wie maakt het mooiste ontwerp van de 

binnenstad met water. De spontaan samengestelde jury spreekt af om op 25 november 2002 weer 

een avond te beleggen. Er liggen ontwerpen en de prijs wordt toegekend aan Harrie van Os.  

Na de uitreiking wenst de jury niet te vertrekken. De leden zijn ervan overtuigd geraakt dat water 

een kernthema voor Gouda is. Zij willen daaraan blijven aandacht geven. Victor Poolen roept op om 

op korte termijn bijeen te komen. Vier dagen later, op 29 november 2002 om 14:00 uur, houdt het 

Gouds Watergilde in het Stadhuis op de Markt zijn eerste vergadering.  

 

De zes leden van het eerste uur worden enkele maanden later door Hans Suijs (met behulp van een 

zelfontspanner) op de foto gezet. Ze komen bijeen in het Stadhuis in de zaal tegenover de 

toenmalige keuken. U ziet ze hier: 

zittend (v.l.n.r.) Victor Poolen, Marjan Woudstra en Sjaak de Keijzer; 

staand Piet Wieringa, Cor Verhulsdonk en Hans Suijs. 
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Werkplan werkgroep Gebouwd Erfgoed  
 
Die Goude heeft een werkgroep Gebouwd Erfgoed ingesteld. Leden zijn Bianca van den Berg, Jaap 
van Driel, Erik Kooistra, Bart Pors en Gerard Reussink. Zij hebben ervaringen in andere steden 
verkend en hebben binnen Gouda gesprekken gevoerd. Dat heeft een werkplan opgeleverd, dat door 
het bestuur is goedgekeurd. De werkgroep gaat ermee aan de slag. 

 
Wat doen we? 
De werkgroep wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwd erfgoed in 
Gouda. De werkgroep bevordert daartoe de kennis van en de bewustwording over gebouwd erfgoed, 
informeert en adviseert het bestuur en de leden van Die Goude en werkt samen met andere 
partijen. Dat zijn eigenaren en gebruikers, ontwikkelaars, andere belangengroepen rond gebouwd 
erfgoed en de overheid, in het bijzonder de gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH). 
De werkgroep richt zich op gebouwd erfgoed, niet op archeologie en immaterieel erfgoed. Bij 
gebouwd erfgoed gaat het over architectuurhistorie, bouwhistorie en cultuurhistorie. Verder zijn de 
sociaaleconomische en de culturele omgeving van het gebouwde van belang. 
 
Uitgangspunten 
Gouda is een stad in ontwikkeling. Daar past het bevriezen of het terugdraaien van eerdere 
ontwikkelingen door ‘terugrestaureren’ niet bij. Vernieuwing en verandering horen bij de stad. De 
werkgroep richt zich daarom op behoud in ontwikkeling. Belangrijke gebouwen worden in hun 
omgeving bezien. Het gaat vaak niet om een enkel pand, maar om meerdere gebouwen in een 
bepaalde samenhang, bijvoorbeeld een buurt die in een bepaalde periode is gebouwd. In de tweede 
plaats wordt ook de meer recente geschiedenis van gebouwen en de stad zelf gerespecteerd. 
Reconstructie van de oude situatie is vaak niet mogelijk zonder recentere cultuurhistorische 
waarden te vernielen.  
 
Activiteiten 
De werkgroep heeft een aantal actiepunten geformuleerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds het beïnvloeden van het beleid van de gemeente en anderzijds de 
waakhondfunctie.  
 

Bij het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid gaat het om de volgende elementen: 

 Ontwikkeling van een beleid voor verduurzaming bij monumenten. Naast de economische 

functie van een monument als voorwaarde voor instandhouding zijn dat energie-efficiëntie (o.a. 
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isolatie, zonnepanelen) en funderingsproblemen, in samenhang met peilbesluiten en 

klimaatverandering; 

 Handhaving van de onderhoudsplicht voor rijksmonumenten op grond van de Erfgoedwet en 

voor gemeentelijke monumenten op grond van de Erfgoedverordening 2017. Dit moet worden 

opgenomen in het contract van de gemeente met ODMH, inclusief het benodigd budget;  

 Aandacht voor gebouwd erfgoed buiten de binnenstad. Denk aan de architectuur van 

beeldbepalende gebouwen, van buurten en straten, industrieel erfgoed en waterstaatkundige 

werken (sluizen, gemalen, en watermolens), historische verbindingen in stad en landschap zoals 

oude wegen (Bloemendaalseweg en de verbinding met het voormalige klooster van Stein). Hiervoor 

is nodig dat ODMH voldoende budget krijgt om haar toezichtstaak ook buiten de binnenstad uit te 

kunnen oefenen. Dit geldt te meer daar de aanloop naar de viering van 750 jaar Gouda in 2022 de 

aandacht op de binnenstad zal richten; 

 De aanloop naar verkiezingen voor de gemeenteraad in het voorjaar van 2018 vormt een 

goed moment om het gemeentelijk beleid te beïnvloeden. Deze actie richt zich op partijen die aan 

de raadsverkiezingen gaan deelnemen. 

 

Bij de waakhondfunctie gaat het om:  

 Volgen van vergunningverlening ten aanzien van monumenten. Dit heeft zowel betrekking op 

vergunningverlening voor aanpassingen aan monumenten die dezelfde functie behouden, als op 

herbestemming;  

 Periodiek overleg met toezichthouder ODMH over vergunningverlening. 
 
Verdere informatie kunt u krijgen via die.goude@inter.nl.net . 
 

Kroniek van Gouda digitaal te raadplegen 

 

In 1984 heeft de heer G. Kooijman 1250 jaar 

Goudse geschiedenis in jaartallen verzameld. 

Van´t Hof Makelaardij heeft het boek 

aangeboden aan Die Goude. Het is echter al 

jaren uitverkocht. Webmaster Nico J. Boerboom 

heeft er de nodige tijd in gestoken om het 

digitaal te ontsluiten en op onze website te 

plaatsen: www.diegoude.nl. Je vindt de 

´Kroniek Gouda´ onder de knop ´Historie 

Gouda’ in het hoofdmenu. De mededeling op 

Facebook leverde meteen positieve reacties op. 

 

Nu de meeste jaartallen tussen 720 en 1975 zijn 

voorzien van de belangrijkste gebeurtenissen die 

toen in Gouda plaatsvonden, doet zich de vraag 

voor of de reeks niet kan worden doorgetrokken 

naar het heden. De heer Kooijman kunnen we 

het niet meer vragen want hij is overleden. Wie durft het aan om de kroniek aan te vullen? 
  

mailto:die.goude@inter.nl.net
http://www.diegoude.nl/
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Voor welke uitdagingen staat de historische vereniging?  
 

In juni organiseerde de 100-jarige Historische 

Vereniging Oud-Hoorn een symposium rond 

de vraag ‘Wat kunnen we van elkaar leren’. 

Die Goude heeft aan de uitnodiging gehoor 

gegeven, naast vooral collega’s uit Noord-

Holland. Stof om over na te denken werd 

gebracht door Prof. dr. Kees Ribbens, 

hoogleraar geschiedenis verbonden aan het 

NIOD en de Erasmusuniverstiteit en 

gepromoveerd op Alledaags historisch besef 

in Nederland, 1945-2000. Hij schetst waarom 

en hoe de historische verenigingen in de 

vorige eeuw zijn ontstaan, maar benadrukt 

dat hun positie en belang in wezen niet is 

veranderd. Wel is er een verschuiving in het 

etiket. Oudheidkundig, later historisch, 

wordt vervangen door het kernbegrip 

erfgoed. Dat blijkt een positieve klank te 

krijgen; ‘Heritage is hot’. Een nieuwe impuls 

voor de historische verenigingen komt zo’n 

tien jaar geleden voort uit het politiek breed 

(van Marijnissen tot Verhagen) gedragen idee 

dat er een nationaal historisch museum en 

een nationale canon zou moeten komen. Een 

belachelijk idee volgens Ribbens, dat leidt 

tot een lokaal tegenoffensief van canons in 

vele maten en soorten. Er komt een culturele 

impuls voor het bezig zijn met geschiedenis 

op lokale schaal. Ribbens erkent dat er grote 

verschillen zijn tussen historische verenigingen qua omvang, takenpakket, huisvesting etc. Toch 

durft hij het aan om een aantal uitdagingen te benoemen waarvoor een gemiddelde historische 

vereniging komt te staan, als het haar positie in de lokale samenleving wil behouden.  

1. De belangstelling voor geschiedenis is latent bij brede lagen van de bevolking aanwezig. 

Historische verenigingen moeten af van het idee dat ze mensen primair via het lidmaatschap 

moeten betrekken; het is van belang dat ze ook andere, niet-structurele vormen van betrokkenheid 

organiseren. Het is te begrijpen dat jongeren van dertig niet toetreden als lid. Historische 

verenigingen moeten bewerkstelligen dat zij automatisch wel lid worden wanneer ze veertig of 

vijftig zijn. 

2. Historische verenigingen lijden aan papier-fetisjisme. Het is belangrijk dat ze meer 

presentatievormen kiezen. De beeldcultuur is veel belangrijker geworden; innovatie op dat terrein 

verdient experimentele toepassing; 

3. Historische verenigingen hebben niet het monopolie op het bezig zijn met geschiedenis; er zijn 

veel andere organisaties, professioneel of op vrijwillige basis, VVV’s, wikimedia’s, etc. Het is een 

vereiste om te kunnen samenwerken. Om staande te blijven moet je wel weten wat je rol en je 

identiteit is, waar onderscheid je je van anderen? 

4. Historische verenigingen ontberen iedere vorm van gezamenlijke infrastructuur, er zijn geen 

regionale, provinciale of landelijke koepels. Dat gevoegd bij het feit dat ze bescheiden zijn, niet 

sterk zijn in het roeren van de trom, maakt dat hun rol in het lokale bestel vaak kleiner is dan 

mogelijk. Er is zelfs niet eens een overzicht van alle historische verenigingen en hun ledental. 

5. Meer aandacht voor feelbadgeschiedenis is van belang. Zwarte bladzijden uit de lokale, laat 

staan uit de eigen geschiedenis, worden zelden belicht. De VVV zal daar niet om vragen, maar een 

eerlijke positie in het maatschappelijk leven wel. 

Samenvattend: de historische verenigingen blijven hun waarde behouden, zijn nog steeds nodig, 

maar ze moeten aan professionalisering doen en innovatiever inspringen op maatschappelijke 

ontwikkelingen. Het verleden verandert niet, maar wel de manier waarop we ermee omgaan. (GJJ)  



8 
Nieuwsbrief nr. 90 Historische Vereniging Die Goude (september 2017) 

‘Het Hollandse leger in de Franse tijd’ 
Lezing door Christiaan van der Spek 
 

Historicus Christiaan van der Spek speelt – naar 

eigen zeggen – een thuiswedstrijd, wanneer hij 

op maandag 22 mei jl. in Concordia een lezing 

geeft over ‘Het Hollandse leger in de Franse 

tijd’. Christiaan is immers op diverse manieren 

ook met de geschiedenis van Gouda bezig. Dat 

blijkt bij aanvang wanneer hij een ‘voetnoot’ 

uit die geschiedenis bij zijn verhaal betrekt. 

Op 27 oktober 1810 heeft burgemeester 

Adriaan Jacob van der Does alles uit de kast 

gehaald om keizer Napoleon groots te kunnen 

ontvangen in onze stad. Zijn speech vol 

eerbied en bewondering wordt bij de 

Rotterdamse poort aangehoord, maar daarna 

rijdt het gezelschap zonder te stoppen door 

naar Utrecht. Volgens Van der Spek kun je dit 

moment in de Goudse geschiedenis typerend 

achten voor de lang heersende opvatting dat 

ons land een slaafse, zo niet kruiperige 

houding tegenover de Fransen etaleerde, die 

ons verder bij voorkeur negeerden. 

Door nieuw historisch onderzoek is dat beeld de laatste twintig jaar iets gekanteld. Er waren wel 

degelijk sporen van verzet. De Franse wetgeving werd niet voor 100 % overgezet; op enkele 

terreinen (onderwijs) namen de Fransen zelfs delen van het Nederlandse systeem over.  

Tegen de achtergrond van de nieuwe visie op de verhouding met Frankrijk is Christiaan in zijn 

proefschrift nagegaan welke vrijheden en beperkingen er waren voor het Hollandse leger van koning 

Lodewijk Napoleon, resp. (na het opheffen daarvan) voor de Hollandse regimenten binnen het 

Franse leger, de Grande Armée. Zeggenschap, zelfstandigheid en loyaliteit zijn de drie thema’s van 

zijn onderzoek.  

Helder komt de ongelijke strijd in beeld tussen de grote keizer Napoleon en zijn broer Lodewijk, die 

denkt als soeverein vorst te kunnen opereren. Voor Napoleon telt alleen de bescherming van 

Frankrijk tegen invallen uit Engeland of Pruisen. Daartoe dwingt hij zijn broer uiteindelijk tot 

afstand van de troon. Boeiend is het te horen waarom Napoleon daarna besluit om alle Hollanders 

onder te brengen in tien aparte regimenten: vanwege het taalprobleem en om de grootste prikkel 

tot desertie in te dammen: heimwee. Gouda komt nog vaker in beeld, bijvoorbeeld als het gaat om 

de methode van inkwartieren van soldaten of om de uitleg van het van toepassing verklaren van de 

dienstplicht op weeskinderen. Wanneer Napoleon de dienstplicht algemeen invoert (de conscriptie), 

wordt de Sint-Jan de plaats waar de loting plaatsvindt 

en waar eventuele ontheffing wordt toegekend. In het 

archief is terug te vinden welke Gouwenaren met een 

laag lotnummer toch niet in dienst hoeven en waarom. 

Van de Gouwenaren die met de veldtocht naar Rusland 

mee moeten, keert hooguit drie tot vier procent terug, 

want het zijn juist de Hollandse regimenten die aan de 

Berezina in de moeilijkste positie komen. 

Kameraadschap tussen landgenoten blijkt een 

belangrijke prikkel om vol te houden, zo blijkt uit 

egodocumenten (brieven, memoires en dagboeken). 

Christiaans eindconclusie is genuanceerd: veel te 

vertellen hebben de Hollandse eenheden niet gehad, 

maar van een slaafs volgen van Franse methoden en 

bevelen was ook geen sprake. De hele studie Sous les 

armes is voor € 39,90 te koop in de boekhandel. (GJJ) Dolph Blussé (l.) complimenteert de spreker 
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Overige verenigingszaken 
 

Nog enkele plaatsen vrij voor excursie naar Doesburg 
Op zaterdag 3 september organiseert Die Goude een excursie naar Doesburg. Er 

zijn voldoende aanmeldingen, maar enkele plaatsen zijn nog beschikbaar. Voor 

aanmelding en verdere info: zie onze website www.diegoude.nl. 

 

Ook Tidinge is uit! 
Tegelijk met deze Nieuwsbrief komt ons 

kwartaalblad Tidinge uit, het derde nummer 

van dit jaar. U ontvangt het blad in een 

enveloppe in de brievenbus.  

De historici Jan Willem Klein (net met 

pensioen), Arjan van ’t Riet en Marloes 

Rijkelijkhuizen zijn op zoek geweest naar 

sporen van Jan Wourdanus, vanaf 1648 rector 

van de Latijnse school in Gouda. Henny van 

Dolder-de Wit heeft onderzoek gedaan naar 

de zeeheld Joost van Swansbel, die in het 

rampjaar 1672 sneuvelde bij Ameide. Hij ligt 

begraven in de Sint Jan. Tanja Wassenberg 

beschrijft wie Pieter Blaauw was, van 1755 

tot 1777 predikant in deze kerk. De 

geschiedenis van de Goudse Waterleiding 

Maatschappij tot 1945 komt aan de orde in 

een bijdrage van Harrie Timmer. Voor het 

Gouwe Verhaal heeft Gert Jan Jansen deze 

keer fotograaf Wim Scholten geïnterviewd. 

 

Nieuwe afleveringen van de rubriek Oud Gouda 
De werkgroep Oud Gouda heeft weer vier afleveringen van de rubriek 

Oud Gouda in het weekblad deGouda.nl verzorgd. Thea van Wordagen 

zorgde voor de aflevering ‘Stolpersteine en Joodse begraafplaatsen in 

Gouda’(weekblad 22). Gert Jan Jansen schreef over ‘De Jan 

Verzwollewetering’ (weekblad 27). Erik Kooistra was de auteur van 

‘Militairen te Gouda. Het Wielrijders-depot’ (weekblad 30) en van een 

extra aflevering ter gelegenheid van de Goudse Kaasfeesten (weekblad 

33). De titel daarvan was ‘Ontstaan van de Goudse kaasmarkt’. De 

fotoredactie is steeds in handen van Nico J. Boerboom. 

 

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

 

Unieke oorlogsfoto van Duitsers op de Krugerlaan 

Erik Kooistra vond op de Duitse Ebay een foto uit WOII 

van Duitse soldaten in Nederland. Zijn vermoeden dat 

het om een beeld van de Goudse Krugerlaan zou gaan, 

werd na aanschaf bevestigd. De foto is gemaakt ter 

hoogte van de ingang van de HBS aan de Krugerlaan. 

Regelmatig werden daar Duitse soldaten 

ingekwartierd. We kijken richting IJsseldijk en zien 

twee Duitse militairen die –met de fiets – uit het HBS-

gebouw komen; verder twee Bedford vrachtauto’s die 

door de Duitsers in gebruik zijn genomen. Erik 

Kooistra heeft de foto aan SAMH geschonken. 

 

http://www.diegoude.nl/
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Boek Honderd jaar Central 
 

Eind april rolde het boek Honderd 

jaar Central van de persen. Dat 

was misschien een jaar later dan 

gehoopt, maar de ondertitel ‘Drie 

generaties De Groot’ blijft 

kloppen. De huidige eigenaar, Loet 

de Groot, geeft aan dat het 

uitgeven van een boek best 

moeilijk is, wanneer je er geen 

ervaring mee hebt. Er was zeker 

geen gebrek aan materiaal. Wel 

was er discussie over de manier 

van presenteren. Moet het een 

spannend verhaal worden waarin 

familiedrama’s uitgebreid in beeld 

komen of moet het een kroniek 

zijn waarin de ontwikkelingen in 

ons land, in het café en in de 

familie gelijk opgaan. Oud-

journalist André Vermeulen is de 

samensteller en redacteur van een 

boek, dat eruitziet zoals Loet de 

Groot het wilde. In de verte doet 

het denken aan De eeuw van mijn 

vader van Geert Mak, omdat de 

geschiedenis van Nederland en van Gouda wordt samengevat vanuit zijn betekenis voor het 

oprichten en voortbestaan van het familiebedrijf dat Café Central nog steeds is. Het geeft vorm aan 

het begrip ‘tijd’. Waar het caféleven morgen net zo op gang komt als vandaag, blijkt na honderd 

jaar alles anders te zijn en toch is de specifieke sfeer van Central bewaard. Bijna iedereen voelt 

zich er thuis. 

 

Het boek kent – naast een inleiding en een dankwoord van Loet de Groot - een chronologische 

indeling. Uitzondering is het eerste hoofdstuk, getiteld ‘Het verraad’, waarin wordt beschreven dat 

een collega-caféhouder aan de Kleiweg heeft doorgegeven dat bij Central een zoon woont die voor 

Arbeitseinsatz in aanmerking komt. Kees de Groot wordt gered door Duitse Wehrmachtofficieren, 

die in Central wonen en eten. 

Centraal staan de drie generaties De Groot, Louis (*1890), Kees (*1920) en Loet (*1951), hun 

levenspartners en hun permanente aandacht voor de zaak. De wijzigingen die zij aanbrengen in de 

bedrijfsvoering en de inrichting komen aan de orde tegen de achtergrond van maatschappelijke 

ontwikkelingen, gemixt met informatie over vaste klanten, eigen producten, omzetten en 

leveranciers. Dat dit café-restaurant meer dan honderd jaar op Markt 22 zit, hebben we overigens 

niet aan Louis de Groot te danken, maar aan zijn vrouw Willemina Bezemer, die in 1916 het net 

geopende café De Morgenstond erft van haar plotseling overleden vader. Ze veranderen de naam in 

Central, een verwijzing naar hotel Central in Tournai, waar hij veertien maanden als leerling-kok 

heeft gewerkt. Ook dat Central bestaat nog steeds: ‘Le Central, c’est une institution de la Grand-

Place’. Louis verkeert als leerling in het mondaine restaurantleven van Brussel, Athene en 

Rotterdam. Wellicht is daar de blijvende aandacht voor kwaliteit geboren. Je ziet het ook terug in 

de verbouwing van 1924 waarbij de feest- en vergaderzaal in art-decostijl tot stand komt. Na de 

oorlog verdwijnen de schilderingen achter dikke lagen verf, tot ze bij de restauratie van 1992 weer 

in ere hersteld worden en de status van rijksmonument krijgen. 

Zo rijgen de verhalen zich aaneen, waarbij niet verzwegen wordt dat de overdracht van de ene 

generatie op de andere zijn eigen dynamiek kent. Ook de visie van Loet op het Goudse 

terrassenbeleid is niet buiten beschouwing gelaten. 

 

Het boek is voor € 14,95 te koop bij Café Central en bij boekhandel Verkaaik. (GJJ) 
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Boek Van Beverninghlaan 
 

Zondag 21 mei was een 

zonnige dag voor alle 

bewoners van de Van 

Beverninghlaan. Op het gras 

van het Van Bergen 

IJzendoornpark reikte Janny 

de Keijzer-Prinsenberg het 

eerste exemplaar van het 

boek over de Van 

Beverninghlaan uit aan Teak 

Spruyt-Boschma. Teak woont 

van alle bewoners het langst 

in de laan. Ze waren er bijna 

allemaal; nieuwsgierig naar 

het boek waar ze allemaal 

zelf aan meegewerkt 

hadden, erkentelijk voor de 

speciale inzet van 

samenstellers Janny de 

Keijzer en Cilia van 

Hofwegen, de foto’s van 

Tanny Noteboom en de 

editing door Martine Holt. 

 

Het is een kloek en fraai 

uitgevoerd gebonden boek 

geworden. Het bestaat 

grofweg uit twee delen. De eerste helft daalt van het niveau van de stad via een aantal thema’s 

langzaam af naar het niveau van de laan. Steeds gaat het om onderwerpen die bij voorbaat ook 

interessant zijn voor ‘gewone’ Gouwenaars. De stedelijke ontwikkeling wordt geschetst die rond 

1900 leidt tot de behoefte om deze toch wat deftige huizen te gaan bouwen. De architectuur komt 

aan bod; de jugendstil en de vermeende architect Willem Kromhout. Dan is er de relatie met het 

reeds genoemde Van Bergen IJzendoornpark, met de achterlangslopende Jan Verzwollewetering en 

de betekenis van kaasdynastie Van Eijk, waarvan pakhuizen en tuinen een groot stuk van de ruimte 

tussen Kattensingel en laan hebben omvat. 

 

In het tweede deel richt de aandacht zich meer op de individuele panden en zijn bewoners, maar 

ook dat zijn verhalen die ‘buitenlaanse’ mensen zullen aanspreken. De ene keer leggen huidige 

bewoners uit wat zij met hun pand hebben gedaan. De andere keer krijgen de vroegere bewoners 

van een pand meer accent. We komen mensen tegen die een hoofdrol speelden in het openbare 

leven toen in 1940 de oorlog uitbrak: gemeentesecretaris Pot op 17, politiecommissaris Hess op 33 

en burgemeester James op 38-39. Dat waren geen vrienden in 1945. Meestal wordt het heden en 

verleden gecombineerd, bijvoorbeeld op nummer 34, waar niet alleen kunstenaar Pim Leefsma aan 

bod komt, maar ook zijn moeder, kunstenares Rini Leefsma. Over de bijzondere bewoner van nr.4, 

de in 2015 overleden Ab Spruyt, is in de vorige Nieuwsbrief geschreven. Hij is een van de Goudse 

ondernemers, die ook graag aan deze laan hebben gewoond. Denk aan Dercksen van de koekfabriek, 

aan Van der Post van de Compaxo of aan Hupkes van de Goudse Machinefabriek. Boeiend te lezen 

hoe hun leven met Gouda verweven is. Het boek wordt handig afgesloten met een overzicht van 

gegevens per pand, zoals bouwjaar, architect, opdrachtgever en bewoners. Elk blokje tekst is 

voorzien van een foto van de betreffende voordeur. (GJJ) 

 

Het boek kan besteld worden via janny@dekeijzer.org. Het is op zaterdag ook te koop bij Die 

Goude in het oude Stadhuis. Het kost € 24,50 

mailto:janny@dekeijzer.org
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Malva, een achtjarige sterft in Gouda 
 

Op de Oude Begraafplaats aan het begin van de 

Prins Hendrikstraat bevindt zich het opmerkelijke 

graf van Malva Marina Reyes, een meisje van acht 

jaar dat in 1943 in Gouda overleed. Op 

zaterdagmiddag 3 juni jl. stonden daar zo’n twintig 

mensen te luisteren naar schrijfster Pauline Slot. Ze 

vertelde de – in alle opzichten – pijnlijke 

geschiedenis van het huwelijk van de Chileense 

dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda (die 

officieel Neftalí Reyes heette) met de uit 

Nederlands-Indië afkomstige Maria ‘Maruca’ 

Hagenaar. Malva, een meisje met een waterhoofd, 

was daar het resultaat van. Pauline Slot heeft daar 

in 2010 een aangrijpende roman over geschreven, 

waarin verlies centraal staat. De titel En het 

vergeten zo lang is ontleend aan een vers van 

Neruda. Voor het verhaal kunt u beter het boek 

lezen, of de in 2015 verschenen roman Malva van 

Hagar Peeters.  

 

Hoe komt Malva in Gouda terecht? Als de door Neruda verstoten echtgenote met dochter van Madrid 

naar Den Haag verhuist, heeft zij geen middelen van bestaan. Zij moet gaan werken en zoekt voor 

Malva een pleeggezin. Dat wordt de familie Julsing die aan de Noothoven van Goorstraat 4 in Gouda 

woont. In 1951 wijzigt de gemeente de nummering. Nu is dat de Noothoven van Goorstraat 14, een 

pand gebouwd in 1936. Volgens meerdere bronnen zou de keus op de familie Julsing zijn gevallen 

vanwege de Christian Science-achtergrond van het echtpaar; de kerk waartoe Maria Hagenaar in het 

begin van haar Haagse periode ook behoort. Hendrik Julsing en Gerdina Sierks zijn ‘stadjers’ die vrij 

snel na hun trouwen in 1929 van Groningen naar Gouda verhuizen. Vader Hendrik is elektricien in 

dienst bij de Goudse Lichtfabriek. Eerst wonen ze op Lijsterbesstraat 27, daarna op zes 

verschillende adressen aan de Boelekade, de Tweede Kade en de St.-Josephstraat. Op 19 april 1937 

verhuist het gezin naar een pas gebouwd huis aan de Noothoven van Goorstraat. Het echtpaar heeft 

drie kinderen, Heika, Geesje en Fred, waar Malva op 6 oktober 1939 als pleegkind bijkomt. Omdat 

zij bijna niets zelf kan, komen er 

dienstbodes: de Drentse Marchien 

Struik in 1941, de Nieuwerkerkse 

Janna Hazenbroek in 1942. De 

Goudse Nel Leys vervult enige tijd 

de rol van kindermeisje. Wanneer 

de Chilenen er zo’n tien jaar 

geleden achter komen dat hun 

held Pablo Neruda een geheime 

dochter had, weten journalisten 

en onderzoekers haar te vinden. 

Dat levert informatie op over het 

beperkte, maar volgens Nel zeker 

niet vreugdeloze leven van Malva. 

Ook de in Gouda geboren Fred 

Julsing (*1937) wordt opgespoord. Hij geeft herinneringen en foto’s door. De familie Julsing verhuist 

al in juli 1946 naar Den Haag. Over de directe doodsoorzaak van Malva is weinig bekend. Het is 

onverwacht. Moeder Maruca regelt en betaalt alles, het ontwerp van het graf en ook – voor vele 

jaren – de huur van het graf. Voor de Oude Begraafplaats is het een afwijkend graf, want dit type – 

met zijn rand van witte tegeltjes - komt uit Nederlands-Indië. Op het graf staat een speciale plant, 

een Malva. Er staat een klein Chileens vlaggetje bij, als blijk dat roem - van welke aard ook - zelfs 

vergeten kinderen in herinnering kan roepen. (GJJ) 
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Bij het graf van burgemeesters Van Bergen en/of IJzendoorn 
 
Wil Bik (inderdaad ‘de zoon en 

de broer van’) stond op 

zaterdagmiddag 3 juni jl. 

exact op de plaats waar 

honderdtweeëndertigjaar 

eerder wethouder Noothoven 

van Goor een grafrede 

uitsprak. Op 16 januari 1885 

was de geliefde Goudse 

burgemeester A.A. van Bergen 

IJzendoorn overleden. Hij 

kwam op de Oude 

Begraafplaats tussen zijn 

voorouders te liggen. De 

nationale week van de 

begraafplaats was voor 

William Bik, bestuurslid van 

de Stichting Oude 

Begraafplaats, aanleiding om 

deze burgemeestersdynastie 

in herinnering te roepen. 

Onder de toehoorders was ook de huidige burgemeester, Milo Schoenmaker. 

Albertus Adrianus van Bergen IJzendoorn werd in 1864 burgemeester als opvolger van zijn vader, 

Nicolaas IJzendoorn, die het ambt vanaf 1850 had bekleed. Daarvoor had zijn grootvader van 

moederskant, Adrianus van Bergen, de functie vervuld, respectievelijk van 1817 tot 1824 en van 

1831 tot 1842. Dat Van Bergen IJzendoorn van aanpakken wist, bleek al op twaalfjarige leeftijd. 

Geboren als Albertus Adrianus IJzendoorn, werd hem bij Koninklijk Besluit van 21 juni 1836 

toegestaan om ook de geslachtsnaam Van Bergen aan te nemen. 

Wil Bik gaf aan dat zijn burgemeesterschap een periode van economische bloei betekende na tijden 

van grote armoede. De stad kreeg langs diverse lijnen verbinding met het land en met de regio. De 

waterleiding, het stedelijk museum en de archiefdienst kwamen tot stand. Zijn 25–jarig 

ambtsjubileum werd groots gevierd met muziek en zang, erepoorten, feestverlichting en vuurwerk. 

Het bericht van zijn overlijden leidde volgens de Goudsche Courant tot grote ontsteltenis. 

De band tussen de magistraat en de stad bleef na zijn dood voortbestaan. Hij vermaakte de tuin 

achter zijn woonhuis op Oosthaven 68 aan de gemeente. Dat werd het Houtmansplantsoen. Hij 

schonk ook een som geld aan de gemeente, waarvan een park kon worden aangelegd: het Van 

Bergen IJzendoornpark. Anderzijds hield de bevolking de naam van de diepbetreurde burgervader in 

ere door een gedenkteken op te richten. Architect Willem Kromhout Czn maakte het ontwerp voor 

een monument met fontein, dat een plaats kreeg in 

het Houtmansplantsoen. Daar staat het nog steeds, 

maar – en hier begon Wil Bik wat uitdrukkelijker naar 

burgemeester Schoenmaker te kijken – het ziet er 

aftands uit. De fontein werkt niet meer en de 

waterspuwer is verdwenen.  

Daar kon de huidige burgemeester natuurlijk niet 

omheen in zijn dankwoord. Na enkele vriendelijke 

woorden voor de organisatie door de Stichting Oude 

Begraafplaats ging hij eerst in op de complicaties waar 

de gemeente voor staat bij het onderhoud van het Van 

Bergen IJzendoornplantsoen. Vervolgens beloofde hij 

na te gaan wat er moet gebeuren om de fontein in het 

Houtmansplantsoen weer in oude staat te brengen. Om 

te tonen dat de gemeente nog steeds met warmte aan 

Van Bergen IJzendoorn denkt, legde hij bloemen op 

het graf van zijn voorganger. (GJJ) 
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Stadsdokter Büchner weer in de aandacht 
 

Kent u de Büchnerweg in 

Gouda? Hij loopt van de 

Bleulandweg met een boog 

om het ziekenhuis heen tot 

aan het begin van de 

Bloemendaalseweg. Oude 

Gouwenaars spreken nog van 

het Büchnerpad; hier werd 

dus bij aanleg geen grootse 

allee beoogd. Toch maakte 

historicus Paul Abels op 

donderdagavond 15 juni nog 

eens duidelijk wat wij in 

Gouda aan deze Duitse 

immigrant, Wilhelm 

Friedrich Büchner, te danken 

hebben. Hij gaf hem de 

erenaam ‘Heelmeester van 

alle Gouwenaars’.  

Die zonnige donderdag werden meerdere ontwikkelingen rond de naam van dokter Büchner met 

elkaar verknoopt. De aanzet werd gegeven door de aankoop door ondernemer Khalid Boutachekourt 

van het woonhuis van Büchner aan de Turfmarkt. Hij vestigde daar het kantoor van zijn project- en 

adviesbureau Publinc om vervolgens geïntrigeerd te raken door de figuur van de vroegere bewoner. 

Hij zette zelfs al de naam ‘W.F. Büchner’ op de kroonlijst van het pand en nam contact op met 

overbuurman Paul Abels, als man die zijn sporen verdiend heeft in het vastleggen van de historie 

van Gouda en het behoud van monumenten.  

Daar kwam bij dat er in Duitsland een Büchnergenootschap bestaat, de Luise Büchner Geselschaft, 

die op het idee kwam om ook het werk van de Nederlandse nazaten van de Büchner-familie in 

ogenschouw te nemen. Hoofddoel van de stichting is om het werk van schrijfster, journaliste en 

vrouwenvoorvechtster Luise Büchner ‘zu erhalten und zu pflegen’. Ook wordt aandacht besteed aan 

het werk van haar broer, de toneelschrijver Georg Büchner. Zij waren beide oomzeggers van ‘onze’ 

Büchner en zo kwam het genootschap op het idee om van 14 tot 18 juni 2017 een ‘Studienfahrt nach 

Gouda’ te organiseren. 

Khalid Boutachekourt en Paul Abels zagen daarin een goede gelegenheid om de aandacht voor onze 

stadsdokter op te voeren. Ze kregen het voor elkaar om een ANWB-bord te laten maken over het 

woonhuis en de betekenis van dokter Büchner. De onthulling hebben zij gecombineerd met een kort 

symposium. Dat was voor de Duitse gasten minder passend en daarom werd soepel besloten om het 

bord twee keer te onthullen; eerst ’s middags voor de leden van het genootschap; daarna ’s avonds 

officieel door burgemeester Milo Schoenmaker.  

Aansluitend sprak Paul Abels over leven en betekenis van 

dokter Büchner. Hij riep ook het fraaie boekwerk in 

herinnering dat Die Goude aan Büchner heeft gewijd in het 

kader van het 75-jarig bestaan. Het werd samengesteld 

door toenmalig voorzitter Nico Habermehl. Hans van der 

Heyden, internist en MDL-arts in Gouda, gaf vervolgens aan 

hoe het begrip ziekenhuis zich ontwikkelde en wat zich 

allemaal afspeelde voor er in Gouda één ziekenhuis kwam. 

De germanist Jan Gielkens bracht de verschillende leden 

van de familie Büchner in beeld, te beginnen met de 

toneelschrijver Georg Büchner. Tenslotte maakte de nieuwe 

eigenaar en bewoner van het Büchnerhuis, ook een 

immigrant, duidelijk dat hij een gastvrij heer is. Voor de 

liefhebbers was er nog een rondgang in en langs de 

Turfmarktkerk die Khalid Boutachekourt ook heeft 

aangekocht. De staat van het gebouw maakte diepe indruk. (GJJ) 
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Militaire post uit Gouda 
Een bijdrage van Rien de Jong 

 

Filatelistische thema’s komen niet vaak aan de orde in dit blad. Daarom is het aardig om enkele 

bijzonderheden in herinnering te roepen die te maken hebben met de militaire postverzorging in de 

periode 1914-1918. U ziet hier twee poststukken die vanuit Gouda zijn verstuurd. Ze stonden eerder 

in mijn artikel ‘Het militair wielrijdersdepot Gouda’ in het blad Filatelie van juli/augustus 2013. 

a. een briefkaart verzonden door de korporaal Brugmans van het Wielrijders Depot Gouda, 

afgestempeld op het Goudse postkantoor op 21 augustus 1915 met een zogenoemd langebalkstempel 

met nummer 2. 

b. een prentbriefkaart verzonden naar de militair J. van Adrichem *) van het 24e reserve regiment, 

IIe bataljon, 3e compagnie, gelegerd in Zeeland. De kaart is op het Goudse postkantoor 

afgestempeld op 1 oktober 1916 met een langebalkstempel met nummer 3. Het Veldpost 12 stempel 

op de kaart is één dag later in Middelburg geplaatst.  

 

Ter toelichting: 

Een paar dagen na de afkondiging in 1914 van de mobilisatie trad het systeem van de veldpost in 

werking. Veldpost is een bijzondere postdienst, met het doel om – met inachtneming van de 

militaire eisen van geheimhouding – de verzending van post aan en van militairen zoveel mogelijk te 

bespoedigen. Naast het hoofdexpeditiekantoor in Den Haag waren er in Nederland drie 

expeditiekantoren en 13 veldpostkantoren operationeel. 

Op 27 augustus 1914 werd daarnaast artikel 24 

van de Wet (uit 1908) op de regeling van de 

brievenposterij van kracht verklaard. Dat 

besluit maakte het mogelijk dat brieven tot 

een gewicht van 20 gram en 

(prent)briefkaarten door en aan militairen 

werden verzonden zonder dat er een 

postzegel op hoefde. Om gebruik te kunnen 

maken van de portvrijheid moest wel duidelijk 

worden aangegeven dat het om post van een 

militair ging. Op het postkantoor werd het 

poststuk afgestempeld met een 

langebalkstempel. Voor de post aan militairen 

werd - op de plaats waar normaal een 

postzegel geplakt werd - het woord ‘militair’ 

door de afzender geschreven. De adressering moest duidelijk maken dat de post bestemd was voor 

een militair.  

 
*) op www.samh.nl is te zien dat een Jan van Adrichem, geboren op 6 oktober 1896 te Moordrecht, 

op 7 juli 1920 te Moordrecht trouwde met een Hendrika Arreman. Was het Hendrika die de kaart 

schreef? (red.) 
  

http://www.samh.nl/
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Uit de regio, info van andere historische verenigingen 
Woerden - Boskoop 
 
Woerden: Herman de Man 
In Heemtijdinghen, het blad van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, schrijft Jan van Es een 
verhaal over Herman de Man. De schrijver werd op 11 juli 1898 in Woerden geboren. Hij 
verongelukte op 14 november 1946 bij Schiphol als passagier van een DC-3 van de KLM. Jan van Es 
stelt vast dat er – zeventig jaar later – nog maar weinig in Woerden herinnert aan Herman de Man. 
Wel hangt er een plaquette op de gevel van zijn geboortehuis aan de huidige Rijnstraat 24. Al snel 
verhuist het ouderlijk gezin van Salomon Herman Hamburger, de naam waarmee hij geboren is, naar 
Polsbroekerdam. Veel van zijn latere boeken, zoals Het wassende water, spelen in de Lopikerwaard. 
Van 1927 tot 1930 is Herman de Man opnieuw inwoner van Woerden. Aan de Utrechtsestraatweg 
woont hij, nu met zijn eigen gezin, in de villa Rynbende. Jan van Es constateert dat er geen enkele 
titel van de schrijver meer nieuw leverbaar is. Woerden komt sowieso weinig in zijn werk voor. 
Alleen in De Eenzame uit 1924 schetst hij een beeld van de Joodse gemeenschap in Woerden, 
waartoe zijn familie behoort. In het Woerden van nu is hij vergeten, want voor namen in de nieuwe 
schrijversbuurt wordt wel teruggegrepen op Annie M.G. Schmidt en Godfried Bomans, maar aan 
Herman de Man wordt niet gedacht. 
 
Hoe zit dat eigenlijk in Gouda? Herman de Man heeft in onze stad gewoond, maar waarschijnlijk 
niet lang. Jan van Es meldt dat het ouderlijk gezin in 1916 naar Gouda verhuist; Tom Verwaijen 
houdt het in Joods Gouda II op 1921. Vader Hamburger heeft hier een winkel in tweedehands 
goederen. Zijn ouders wonen volgens de gezinskaart 1920-1938 (fiche 179 bij SAMH) op Keizerstraat 
78, dan op Molenwerf 30 en vervolgens op Erasmusstraat 6, opnieuw op Molenwerf 30 en tenslotte 
op Koningin Wilhelminaweg 251, waar zijn moeder overlijdt. Op grond waarvan sommige biografen 
schrijven dat het gezin (ook) in logement Het Roode Anker woonde (Keizerstraat 64) is niet 

duidelijk. Een vraagteken is ook op zijn plaats bij de tekst van het ANWB-bord op het Tapijthuis, 

tegenwoordig in gebruik bij kunstenaar Menno Meyer. Daarop wordt vermeld dat Herman Salomon 
Hamburger daar gewoond zou hebben. Dat is echter Molenwerf 9.  
Volgens de gezinskaart bij SAMH komt Herman de Man in december 1921 vanuit Dordrecht bij zijn 
ouders inwonen. Een paar maand later wordt hij ‘ambtshalve’ overgeschreven naar Bogen 67, waar 
een logement gevestigd is. Hij is vroeg de wereld ingetrokken, praktizerend als socialist, anarchist 

of pacifist en heeft 
dan al op veel 
plaatsen gewoond, 
inclusief het 
gevang. Op de 
gezinskaart wordt 
hij later aangeduid 
als journalist; hij is 
enige tijd 
verslaggever bij het 
Dagblad van 
Gouda. Zijn leven 
wordt ‘normaler’. 
Op 16 januari 1924 
wordt Herman de 
Man weer 
ingeschreven bij 
zijn ouders, die dan 
op Molenwerf 30 
wonen. Herman de 
Man trouwt op 19 
maart 1924 in 
Gouda met Eva 
Jeannetta Marie 
Kalker, de in Den 
Haag wonende, 
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negentienjarige dochter van een Rotterdamse veehandelaar. Haar voogd, de Haagse 
kunstivoordraaier Jacob Wolf de Leeuwe, moet toestemming geven, want haar ouders zijn uit de 
ouderlijke macht ontzet. Dat staat allemaal te lezen op het microfiche dat van huwelijksakte 42 die 
bij SAMH kan worden gezien. De naam van Eva komt niet op de gezinskaart te staan. Twee maanden 
later, op 27 mei 1924, wordt Herman de Man uitgeschreven als inwoner van Gouda. Hij verhuist naar 
Voorburg. 
Net als in Woerden is in Gouda de belangstelling voor de sociaal-realistische streekromans van De 
Man weggezakt. De Bibliotheek Gouda heeft geen enkele titel meer te leen. Voor informatie over de 
schrijver kun je nog terecht bij het streekarchief. Daar kunnen de levensbeschrijvingen van Henri 
Ett, Henk Povée en Gé Vaartjes worden geraadpleegd. Daar kan ook de Goudsche Courant worden 
doorgenomen. Dan blijkt dat er in de tweede helft van de vorige eeuw met enige regelmaat en 
warmte over de regionale betekenis van Herman de Man wordt geschreven. Hij zou meegewerkt 
hebben aan de oprichting van de openbare leeszaal en aan de opbouw van de jaarlijkse kermis. 
Goudse zwervers zouden model gestaan hebben voor figuren in zijn boek. Of het allemaal klopt, is 
moeilijk te zeggen. Dat is zeker niet het geval met de mededeling in de Goudsche Courant van 11 
februari 1962 dat Herman de Man in Gouda geboren is. (GJJ) 
 
Boskoop: De Goudse Rijweg 

Onze collega’s van de Historische 
Vereniging Boskoop krijgen er geen genoeg 
van: schrijven over de Goudse Rijweg die 
ooit privaatrechtelijk werd aangelegd en 
eeuwenlang geëxploiteerd door de stad 
Gouda. In het periodiek Paktijd van juni 
2017 staat het weer pront op de cover: 
“Tumult rond de Goudse Rijweg”. Het 
artikel zelf draagt de titel ‘1900-1939: 
heibel en wrevel op de Goudse Rijweg’.  
Wij schreven er eerder over in Nieuwsbrief 
76 (na te lezen op www.diegoude.nl). De 
oorzaak van de wrevel was natuurlijk het 
heffen van tolgeld door de gemeente 
Gouda, vanaf 1906 ook voor fietsers. Henk 
Stellaart brengt in het derde deel van zijn 
kroniek goed in beeld welke pogingen er 
zoal werden gedaan om de tolheffing 
ongedaan te maken, niet alleen door 
Boskopers, maar ook door buurgemeenten, 
provincie en ANWB. Ook werden er 
sluiproutes aangelegd, waarvoor Gouda 
tegenacties bedacht. Daarnaast was sprake 
van talloze klachten over de kwaliteit van 
het wegdek, over de verlichting en over de 
steilheid van de bruggen, allemaal leidend 
tot ongelukken. Een provinciaal verbod op 
gebruik door motorvoertuigen op meer dan 
twee wielen moest worden ingetrokken, 
toen in 1911 bleek dat een grote 
bloemententoonstelling en een 
rozententoonstelling anders niet door 

konden gaan. Zo ontstond de situatie dat bij de tolhekken borden stonden die autoverkeer verboden 
en daarnaast borden met de tarieven: auto’s 15 cent.  
Een bijzonderheid van dit derde artikel is dat ook een keer stemmen worden vermeld die de Goudse 
positie toelichten. Bij verzoeken tot afschaffing van de tol wijst de provincie Zuid-Holland erop dat 
het gaat om een weg die voor inwoners van Gouda van geen enkel belang is. Is het dan juist om ze 
wel het onderhoud te laten betalen? Het principe ‘de gebruiker betaalt’ was toen ook al in zwang. 
Het provinciebestuur voegt er aan toe dat de gemeenten die belang hebben bij de weg, deze 
natuurlijk ook zouden kunnen overnemen van Gouda. Kennelijk was dat nou ook weer niet de 
bedoeling. (GJJ) 
  

http://www.diegoude.nl/
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Het Gouda van ………Marianne van der Veer-Wolff 

 

Wie regelmatig in de 

studiezaal van het 

streekarchief komt, kent 

haar zeker. Sinds een jaar 

of drie staat Marianne van 

der Veer met regelmaat én 

enthousiasme mensen bij 

die zich met 

onderzoeksvragen aan de 

balie melden. Daarbij helpt 

het dat ze als historica heel 

veel praktische kennis van 

Gouda heeft. Toch is ze er 

niet geboren. Dat was in 

Haastrecht. Op de laatste 

dag van juni vragen we haar 

een virtuele toer te maken 

door het Gouda dat voor 

haar persoonlijk belangrijk 

is. 

 

“Het eerste pand dat ik mij 

herinner staat aan de 

Fluwelensingel, het kantoor 

van groothandel Wolff. Mijn 

vader was daar de 

financiële man. Ook drie 

broers van hem werkten in 

de zaak, die vestigingen had 

door het hele land. Ze 

deden in witgoed en in elektra-artikelen voor de bouw. Ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was, dat 

moeder en ik – met mijn broertje in de wandelwagen – over de Steinsedijk naar Gouda liepen. 

Waarschijnlijk gingen we dan in de auto van vader samen terug. Later heeft daar de Goudse 

IJzerwaren Handel gezeten; de twee kantoren aan de singel zijn verbouwd tot woonhuis. 

 

Als ik op de Markt loop, kijk ik altijd even naar het Herthuis. Daar is opa Wolff, de oprichter van het 

bedrijf, in 1881 geboren. Het huis kwam door vererving in de familie. De nicht van de laatste 

waard, meneer Greve, trouwde met mijn overgrootvader Franciscus Wolff, die apotheker was. Het 

pand is toen gesplitst. In het ene deel kwam kledingzaak Bisping, later Peek & Cloppenburg en 

Lijnkamp. Nu zit daar de ETOS. In het naastgelegen pand begon mijn grootvader zijn handel; heel 

lang heeft Foto Klein daar gezeten. 

 

Bij het Gouda van mijn jeugd denk ik vooral aan ‘Gouda 700 jaar’ en aan ‘Het Park’. De festiviteiten 

in 1972 hebben veel indruk gemaakt; wij deden er vanuit Haastrecht volop aan mee; de optocht 

natuurlijk en het dragen van historische kleding. Mijn vader heeft het uitgebreid op foto en film 

vastgelegd. Als bijna zesjarige kreeg ik voor het eerst het Gouda-gevoel; het besef ook dat in een 

stad meer te doen is dan op een dorp. Met ‘Het park’ bedoel ik het Van Bergen IJzendoornpark. Opa 

en oma hadden De Klaproos, naast de volière, laten bouwen. Toen daar het gezin van een oom ging 

wonen, betrokken oma en tante een nieuw huis in het andere deel van het Park richting de Gouwe. 

Je ziet het zo, een foeilelijk jarenvijftighuis. We kwamen er vaak. 

 

Nadat ik de katholieke mavo in Oudewater had gedaan, werd het Anthonius-college aan de John 

Mottstraat mijn eerste Goudse school. Het gebouw is niet echt veranderd. Ik ben er aan gehecht, 

omdat het symbool staat voor een nieuwe periode; het gevoel dat je echt gaat leven. Je kreeg de 

ruimte om andere dingen te doen; je ging naar de Tapperij of naar sociëteit Over de Brug. Gouda 

Marianne van der Veer gaat in op een vraag van de heer A. Veerman uit 
Zevenhuizen 
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werd mijn stad. Het schoolleven werd aangevuld met leidinggeven bij scoutinggroep Die Kantanky’s, 

waarvan het clubhuis aan het Verkennerspad is gevestigd. Dat was best bijzonder want het was van 

oorsprong een christelijke jongensgroep, terwijl ik eigenlijk wat moeite had met het militair ogende 

uniform. Neven van mij zaten erop en dat maakte de weg vrij. Bij Die Kantanky’s leerde ik mijn 

latere man, Gerard van der Veer, kennen, die bouwkunde ging studeren in Delft. Er ontstond een 

vriendengroep die als het ware de rol van een studentenvereniging overnam. Gouda bleef het 

epicentrum van ons leven, ook toen ik in Leiden geschiedenis ging studeren, ja zelfs toen Gerard en 

ik gingen trouwen en twee jaar in Den Haag woonden. 

Officieel inwoner van Gouda werd ik pas in 1992. Gerard had meteen na zijn afstuderen een baan 

en we konden een cascowoning kopen op Hoge Gouwe 145. Na een brand stond het jaren leeg en 

het was bijna gesloopt. De oude De Wilde heeft toen een project ontwikkeld, waarbij de gevels 

behouden bleven en erachter twee nieuwe woningen kwamen. Daar hebben we van 1992 tot 2008 

heerlijk gewoond. Omdat het met drie groter wordende jongens te klein werd, zijn we verhuisd 

naar de Van Itersonlaan; een fijn jarendertighuis met één nadeel: het is niet in de binnenstad.  

 

Het was jarenlang een enorme opgave om als historicus werk te vinden. Betaald werk bedoel ik dan, 

want als vrijwilliger kon ik aan de Hoge Gouwe ruimschoots aan de slag. Ik denk dat het begon in 

het buurtcontact dat meedeed aan een gemeentelijke prijsvraag voor ideeën om de straat te 

verbeteren. Ons idee, de herbouw van het sluiswachtershuisje bij het Amsterdams Verlaat, won en 

het huisje staat er! Vlakbij staat een ander gebouw dat in deze toer niet mag ontbreken: de kleine 

Sint-Jan van de oudkatholieke kerk. Kort na onze komst naar Gouda hadden we besloten om tot die 

kerk toe te treden. Het gebouw met zijn historie en het geloof met zijn organisatie bood alle 

gelegenheid om actief te zijn. Ik ben er heel wat uren geweest, ook als koster van de kerk. Van het 

een komt het ander. Het aantal vergaderingen en besprekingen als secretaris van de Stichting Open 

Monumentendag en vervolgens het Historisch Platform Gouda is groot geweest. Allerlei nieuwe 

projecten werden opgezet en uitgewerkt. Ik denk aan de cursus Goudologie, het project 

Goudazoekers, de Goudse canon, of aan Verhalen van Gouda. Dat ik deel uitmaakte van een 

driemanschap met Dolph Blussé en Henk Vente zal me altijd bijblijven. Gouda kwam in mijn 

haarvaten te zitten. 

 

Toch ging het knagen dat tien jaar vrijwilligerswerk niet werd aangevuld met een baan in mijn vak 

als historicus. Terwijl ik bijna koos voor een baan als leraar, deed zich de mogelijkheid voor van een 

vervanging bij het Streekarchief. Op 1 april 2014 ben ik er begonnen. De Chocoladefabriek is het 

laatste pand in mijn opsomming, want toen we daarheen verhuisden beviel het me veel beter dan 

verwacht. Het contact met mensen was verzekerd; geen leerlingen van rond de vijftien maar 65-

plussers werden mijn klanten. Mensen aan de balie kunnen me snel enthousiast maken voor hun 

‘probleem’. Ik geniet ervan om ze op weg te helpen.” (GJJ) 
 
 

Overig nieuws 
 

Stichting Vrienden van Archief en Librije bestaat 35 jaar 

Op vrijdagmiddag 29 september a.s. viert de Stichting Vrienden van Archief 

en Librije (SVAL) zijn 35-jarig bestaan. De bijeenkomst vindt plaats in de 

Chocoladefabriek. 

 

Monumentenwandelconcert in Gouda op zondag 3 september 

Met de lokale steun van Hans Verwey en Sjouk Engels organiseert Museum 

Geelvinck op zondag 3 september twee keer een wandelconcert door Gouda. 

Onder leiding van een gids worden drie locaties aangedaan. Drie verschillende 

muziekgezelschappen geven een klein concert. Verdere informatie 

www.geelvinck.nl.   

 

Dit nummer is vol 

Er is meer kopij dan we kunnen plaatsen. Enkele artikelen worden doorgeschoven naar een volgend 

nummer. Sluitingsdatum voor inleveren kopij voor Nieuwsbrief 91: zondag 24 september 2017. 

 

http://www.geelvinck.nl/
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