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‘Miniatuurvolwassenen? Het kind in de westerse kunst’  
Lezing maandag 27 november 2017 door Sophie Oosterwijk 
 

Wanneer we naar vroege kinderportretten kijken, zien 

we vaak kleine volwassenen, stijf en ouwelijk gekleed. 

Wat kunnen kinderportretten van kunstenaars als 

Rembrandt, Anthonie Van Dyck of Diego Velázquez ons 

eigenlijk vertellen over kinderen in het verleden? Hoe 

leefden ze werkelijk? Kunnen wij er vanuit het heden 

zonder vooroordeel naar kijken?  

Sophie Oosterwijk benadrukt hoe belangrijk het is om 

de (artistieke) conventies achter die afbeeldingen te 

herkennen. Zo komen we meer te weten van het 

kinderleven door de eeuwen heen en over sociale 

verwachtingen. Hoe worden kinderen gezien en 

behandeld door volwassenen in het verleden? Hoe (en 

waarom) worden ze afgebeeld in de kunst, van de 

oudheid tot het heden? In haar lezing biedt Sophie 

Oosterwijk inzichten die wel eens een heel ander 

beeld kunnen opleveren dan gebruikelijk. 

 

Sophie Oosterwijk promoveerde in Leicester 

(Engeland) in de middeleeuwse kunstgeschiedenis en 

vervolgens 

in Leiden in de Engelse literatuur met een proefschrift 

over de dodendans. Ze was jarenlang redacteur van het 

internationale tijdschrift Church Monuments en heeft 

veel gepubliceerd over de geschiedenis van het kind, de 

middeleeuwse (graf)kunst en de verbeelding van de 

dood. Ze werkte jarenlang als universitair docent in 

Engeland en Schotland. In 2011 keerde ze terug naar 

Nederland om als onderzoeker bij het MeMO (Medieval 

Memoria Online)-digitaliseringsproject (Universiteit 

Utrecht) mee te werken aan Nederlandse 

grafmonumenten. Tegenwoordig werkt ze freelance en 

geeft ze onder andere lezingen en kunsttours in binnen- 

en buitenland. 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, 

Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis. 

Johannes Verspronck: Portret van meisje in blauw 
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Stad op stelten: Waterconferentie 23 november 2017 
 

Op donderdag 23 november a.s. is het zover. Het Gouds 

Watergilde organiseert de 11e Waterconferentie in de 

Sint-Janskerk. Het programma blijkt veel mensen aan te 

spreken. Zij voelen zich betrokken bij de problematiek 

van de zakkende bodem en klimaatverandering. Op 26 

oktober waren er 230 inschrijvingen binnen en de stroom 

houdt aan. Mensen uit de waterwereld en ondernemers, 

maar ook liefhebbers van de binnenstad hebben zich als 

deelnemer aangemeld.  

 

Bent u nieuwsgierig, maar heeft u zich nog niet 

aangemeld? Voorlopig is er nog plaats in de Sint-Jan. U 

kunt het programma vinden op de website van onze 

Historische Vereniging Die Goude: www.diegoude.nl. Maar 

u kunt zich ook zo aanmelden op hans.suijs@hetnet.nl  

Zorg dat u erbij bent op deze unieke dag. De conferentie 

begint stipt om 13:00 uur. (Gouds Watergilde) 

 
Programma lezingen eerste helft 2018 
De Lezingencommissie maakt het programma bekend van de lezingen die in de eerste helft van 2018 
zullen plaatsvinden. 
 

Dag Datum Spreker Onderwerp 

Ma. 29-01-2018 Vera Hoorens Jan Wier, een ketterse arts voor heksen 

Ma. 19-02-2018 Frans Vandenhende Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens WO I; In het 
spoor van Emiel De Bruyne 

Ma. 05-03-2018 Hans Suijs Verzet in WOII 

Wo. 11-04-2018  Videofilmpjes deelnemers Geschiedenisprijs  
(voorafgaand aan Algemene Ledenvergadering) 

Ma. 28-05-2018 Reinoud Rutte De ontwikkeling van de Nederlandse steden 

 
De lezingen worden gehouden in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang steeds om 20:00 uur. 
 

Afscheid van Han Breedveld als bestuurslid 
In de vergadering van 11 oktober jl. heeft het 

bestuur van Die Goude afscheid genomen van 

Han Breedveld. Eigenlijk zou dat eind 

augustus gebeuren, tegelijk met Ronald van 

der Wal, maar toen was Han - herstellend na 

ziekenhuisopname - verhinderd. Voorzitter 

Gerard van Ham sprak over zijn langjarige 

inzet (drie periodes!) als bestuurslid en 

roemde zijn vele schrijversactiviteiten o.a. 

voor Stad van de Gouwenaars en De Goudse 

sluizenroute. Hij overhandigde Han een 

attentie (boekenbon). Han Breedveld blijft 

actief als voorzitter van de Werkgroep Ruimte 

en als lid van het Gouds Watergilde. Ook het 

coördinatorschap van de website 

www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl zal zijn 

aandacht blijven vragen.  Han Breedveld (l) en Gerard van Ham 

http://www.diegoude.nl/
mailto:hans.suijs@hetnet.nl
http://www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/
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Foto’s van de Lattenkoning terug in Gouda 
Rond de jaren ‘70 van de vorige eeuw 

maakte Henk Metaal honderden dia’s van 

Gouda: van bouw van panden 

(Bleulandziekenhuis), restauratie (toren 

van de Sint-Jan) of afbraak (gasfabriek, 

Kleiwegkerk, huisjes Baanstraat), maar 

ook van de kermis, kaarsjesavond, 

branden of verlichte winkelstraten. Ook 

zijn er gewoon mooie plaatjes van 

dichtgevroren singels bij; beelden die we 

al vele jaren niet meer in werkelijkheid 

hebben kunnen zien.  

Wim Scholten (zie het ‘Gouwe Verhaal’ in 

Tidinge 2017 nr. 3) gaf de tip en Gert Jan 

Jansen ging op zoek. De dia’s bleken 

inmiddels in Groningen te zijn, bij 

dochter Ria de Bruin-Metaal. Ze is haar 

Goudse gevoel voor humor niet 

kwijtgeraakt, want ze gaf aan dat ze ook 

wel mevrouw Roest wordt genoemd. Op 

zaterdag 28 oktober jl. heeft zij en haar 

broer Kees Metaal de dozen dia’s met 

enkele voorwaarden in bruikleen gegeven aan Die Goude. Ze gaan ervanuit dat ze gedigitaliseerd 

worden en zo behouden blijven voor de toekomst. De naam van maker Henk Metaal zal er blijvend 

aan gekoppeld worden. In 1959 begon hij aan de ‘Zeugestraat’ een doe-het-zelf- annex 

speelgoedzaak die veel leden van Die Goude zich herinneren als ‘De Lattenkoning’.  

In totaal gaat het om ongeveer 300 dia’s; formaat 6 x 6, in glas ingeraamd. Fotograaf en webmaster 

Nico Boerboom gaat nu bekijken hoe Die Goude dit project gaat aanpakken. Zou er volgend jaar 

belangstelling zijn voor een voorstelling, waarin de dia’s worden vertoond? 

 

Takaksdossier Goudanet nu op website Die Goude 
 

Het was kennelijk niet zo eenvoudig voor de 

executeurs-testamentair van Goudanet om het 

dossier over de Goudse tabaksnijverheid over te 

dragen aan Die Goude. Ruim een jaar na de 

afgesproken datum is het gelukt, ook wat betreft de 

foto’s die aanvankelijk niet met ‘de content’ mee 

bleken te zijn gekomen. Webmaster Nico Boerboom is 

nu bezig om alles over te zetten in ons format. Heel 

veel werk, waarvoor Die Goude hem erkentelijkheid 

verschuldigd is.  

U vindt het dossier in opbouw op www.diegoude.nl 

onder de knop ‘Historie’. Ook de maker van het 

dossier, Bert Bohnen, is tevreden. Hij had al geruime 

tijd twee aanvullingen klaar liggen, die hij maar niet 

kwijt kon. Het ene artikel gaat over de firma Joh. Vet 

die zijn werkplaats had op Groeneweg 13. Het andere 

artikel gaat over het wettig gedeponeerde 

sigarenmerk Koenraad I van de Goudse 

sigarenfabrikant Andreas Slootjes, die zijn bedrijf van 

1924 tot en met de Tweede Wereldoorlog in diverse 

panden in Gouda uitoefende.  

In het volgende nummer meer aandacht voor Bert 

Bohnen en zijn belangstelling voor de 

tabaksnijverheid in Gouda.  

http://www.diegoude.nl/
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‘Luther en calvinistisch Nederland, een moeizame relatie’ 
Lezing door Mirjam van Veen 

 

Een moeizame relatie? Dat gold 

in elk geval niet voor professor 

Mirjam van Veen en haar gehoor 

op maandag 23 oktober jl. Ze 

ging voor de zaal staan en met 

brede armgebaren en directe 

bewoordingen werden de 

ontwikkelingen in de 16e eeuw 

aangeduid, die wij nu ‘vieren’ 

als het begin van de reformatie. 

Er is iets raars aan de hand met 

al die herdenkingen die 

culmineren rond 31 oktober: 

Luther komt nauwelijks ter 

sprake. Het gaat vooral over 

Calvijn, wiens volgelingen 

zichzelf als de erfgenamen zien 

van het Lutherse gedachtengoed. 

Daar ging Mirjam van Veen die 

avond wat aan doen. Hoe 

kwamen de lutheranen en de calvinisten tot elkaar te staan als ‘het konijntje en het stekelvarken’? 

De gespreide armen van Mirjam gaven uitdrukking aan de verschillen tussen de lutheranen en de 

gereformeerden uit Zwitserland en vervolgens aan onderscheid binnen die richtingen. Bij Luther 

tussen hem en Melanchton; bij de gereformeerden tussen Zürich en Genève, ofwel tussen Zwingli en 

Calvijn. Natuurlijk zaten er de nodige fijnproevers in de zaal, waarvoor transsubstantiatie en enkele 

of dubbele predestinatie gesneden koek zijn. Of het betoog van Mirjam van Veen er bij hen inging 

als Gods woord in een ouderling, valt te bezien, maar iedereen liet zich graag meevoeren op haar 

historische tocht aan het eind van de middeleeuwen, waarin luizen, jicht en jeuk evenzeer van 

belang waren als de vraag of het geschreven woord belangrijker is dan de traditie. Daarmee bleef 

het ook boeiend voor de belangstellenden die niet dagelijks denken aan Katharina von Bora, 

Heinrich Bullinger of Kasper Koolhaas. Naast de godsdienstige thema’s was het een historisch, 

realistisch verhaal, waarin de reformatie ook een plek kreeg als sociaal protest dat het einde van de 

middeleeuwen accentueert. Luther kreeg als ongezond levend mens, die meende niet 

ongehoorzaam te mogen zijn, een gewijzigd imago. Uiteindelijk kwam dat verhaal van verdwijnende 

doksalen en het recht op ongehoorzaamheid tegenover de staat over op de vraag hoe het met het 

lutheranisme in de Lage Landen ging. De Lutherse kerk kreeg eerst geen voet aan de grond, ook niet 

in Gouda, waar zij pas in de 17e eeuw met de komst van Duitse kooplieden de positie van beste 

schuilkerk kreeg. Maar ‘onze’ Herman Herbers dan, was hij niet van oorsprong een lutheraan? Dat 

zag ze iets genuanceerder. Hij was eerder een vertegenwoordiger van een stroming van Rijnlandse 

vrijdenkers, die tijdelijk een positie verwierven in het gereformeerde Nederland. Precies een 
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kwartier voor tijd stopte het verhaal en was er gelegenheid voor vragen en tegenwerpingen, waarbij 

– het leek wel schoorvoetend- ook Paul Abels aan het woord kwam.  

Deze impressie kan moeilijk de avond goed samenvatten, maar dat het boeiend was, vond iedereen. 

Bovendien stak de zaal en passant nog wat persoonlijke gegevens op over het leven van Marjan van 

Veen. Niet alleen dat ze op Urk is geboren en nu in Diepenveen woont, of dat ze 25 jaar een partner 

heeft met wie ze ook wel eens ruziemaakt, maar vooral dat ze niet van de bergen houdt maar van 

de Lage Landen, waar ze geniet van de vrijheid om naar de kerk te gaan die ze op dat moment wil, 

of om een keer niet te gaan op zondagmorgen, omdat het zulk mooi weer is. 

Marian Heeringa zegde dank namens de zaal en namens de Lezingencommissie. 
 
 

Symposium over De Lange van Wijngaerden 
 

Elk jaar wordt er in de Sint-Jan een symposium 

gewijd aan een beroemde Nederlander die daar 

sporen heeft achtergelaten. Dit jaar, op 

zaterdagmiddag 28 oktober jl., was Cornelis de 

Lange van Wijngaerden aan de beurt. Zijn landelijke 

bekendheid dankt hij aan zijn optreden als 

commandant van een patriottisch vrijkorps dat op 28 

juni 1787 Wilhelmina van Pruisen aanhield bij 

Bonrepas. Zijn naam prijkt in de Coolkapel als “C.J. 

de Lange, machthebber in Wijngaerden en 

Ruigbroek” in het grafschrift voor Elisabeth de Lange 

van Wijngaerden-Prins. 

Na de introductie door Sander Enderink werd de 

figuur De Lange toegelicht door achtereenvolgens 

Wim Knoops (gepromoveerd op Gouda 1787) en Ton 

van der Schans (docent geschiedenis bij Driestar 

Educatief). Eerstgenoemde was helaas moeilijk te 

verstaan. Dat lag niet aan de geluidsinstallatie, maar 

veeleer aan de Jules Deelder-achtige snelheid waarmee hij zijn betoog wilde overbrengen. Was De 

Lange een ‘vurig democratisch patriot’, zoals de Goudse Canon stelt, of was hij een republikeinse 

regent, zoals Goudriaan beweert? Voor Knoops uitkwam op zijn voorkeur voor het tweede, ging hij 

in op de vraag of De Lange van Wijngaerden beschouwd mag worden als de grondlegger van het zgn. 

Leids Ontwerp, het programma van de patriotten. In elk geval sloot zijn denken en handelen daar 

goed op aan. Een democraat in de huidige betekenis was hij niet. Hij was een voorstander van meer 

invloed van de burgerij waar dat bijdroeg aan zijn doel: het verdrijven van het stadhouderlijk 

bewind van Willem V. 

Ton van der Schans plaatste de woelingen eind 18e 

eeuw in het perspectief van de crisis waarin de 

republiek na de Vierde Engelse oorlog verkeerde, 

maar ook van de Nederlandse versie van de 

Verlichting. De revolutie van de pen was belangrijker 

dan het wapengekletter van de vrijkorpsen. De 

oprichting van instellingen als het Nut van het 

Algemeen was veel groter dan wordt onderkend. De 

Goudse vorm van Verlichting was niet antichristelijk 

maar antigereformeerd. In dat krachtenspel, leidend 

tot revoluties en contrarevoluties, ging het om het 

vinden van een nieuwe identiteit voor stad en staat. 

Van der Schans ging daarbij nader in op de rol van de 

toenmalige predikanten, de patriottenaanhangers 

Couperus en Visser, de huichelaar Smit en de felle 

orangist Metske. De patriotten en de orangisten 

vulden het begrip identiteit echter op dezelfde 

manier in, was de verrassende conclusie van Van der 
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Schans, die vervolgens een vergelijking ging maken tussen het patriottisme van toen en het 

populisme van Wilders. 

 

Toen Tom Hage, voorzitter van de Stichting Goudse Sint-Jan, in een korte afsluitende discussie aan 

Wim Knoops vroeg waarmee hij het meeste moeite had in het betoog van zijn collega, kwam dat 

punt gelijk naar voren. “Als historicus ga je uit van bronnen. Wat je niet vindt of leest bestaat 

niet”. De vergelijking die Van der Schans maakt zou hij als historicus niet aandurven. Als gewoon 

mens zou hij D66 en CDA bij de patriotten rekenen en de PVV bij de orangisten. Anderzijds was Van 

der Schans weer niet gelukkig met Knoops’ suggestie om de Wilhelmina van Pruisenlaan om te 

dopen tot de Lange van Wijngaerdenlaan en het straatje dat naar De Lange is genoemd te wijzigen 

in de Verzijlstraat. Dat is de Goudse familie waar Knoops uit voortkomt. (GJJ) 

 

 

Kan monumentenzorg in Gouda nog beter? 
 

Dat was de centrale vraag op donderdagavond 2 november 2017 in Concordia. Voor deze 

discussieavond waren diverse mensen uit de Goudse politiek, ondernemers, pandeigenaren en 

professionals uitgenodigd. Na een korte introductie door avondvoorzitter Christiaan van der Spek 

brachten drie sprekers elk een thema ter tafel.  

Gert Jan de Boer trapte de avond af met een inspirerend verhaal over de Verduurzaming van 

monumenten. Monumenten zijn van zichzelf duurzaam omdat ze lang bestaan, maar ze zijn niet 

energiezuinig. Willen we de volgende generatie ook enthousiast maken om een monument te willen 

bezitten dan zullen we er nu aan moeten werken om met regelgeving de monumenten ook in dat 

opzicht aantrekkelijk te maken. Het devies is, ‘ Bewust omgaan met energie’ en de conclusie is dat 

er het meest te bereiken valt met gedragsverandering van monumenteigenaren. 

Matthijs Burger van het Erfgoed Leiden e.o. behandelde het thema Handhaving van de 

onderhoudsplicht. De monumentale panden in onze stad staan vaak op belangrijke zichtlocaties, 

zoals op de Markt maar ook op de invalswegen naar de stad toe. Om een eigenaar in beweging te 

krijgen zijn pand op te knappen is een juridisch traject niet direct noodzakelijk. Juist het praten 

met en begeleiden van de pandeigenaar helpt om het probleem op te lossen. In Leiden loopt 

momenteel een succesvol traject met 80 panden. 

Gerben van Dijk tenslotte bracht het onderwerp Herbestemming ter sprake. Hij benadrukte dat het 

hergebruik een vorm van verduurzaming is en zorgt voor een verbetering van de fysieke kwaliteit 

van de stad. Herbestemming moet je zien als meubilering, voortborduren op wat er staat. 
  

Discussiegroep 2 met Erik Kooistra als rapporteur en wethouder Daphne Bergman als inspreker 
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Vervolgens werden de onderwerpen aan drie tafels 

besproken. Bij het gesprek over duurzaamheid bracht 

een eigenaar de knelpunten bij het verduurzamen 

van zijn rijksmonument naar voren. Van de gemeente 

en de omgevingsdienst krijgt hij alle steun, maar hij 

loopt aan tegen ondeskundige installateurs. Hij pleit 

voor het organiseren van massa (bijvoorbeeld voor de 

hele binnenstad) zodat er goede deals kunnen worden 

gesloten, bijvoorbeeld met Croda over restwarmte. 

Ook kwam naar voren dat de gemeente en 

Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) al veel 

doen, maar dat ze dit veel beter kunnen uitventen. 

Men kan bij gemeente en ODMH terecht voor goede 

adviezen. De gemeente probeert met het eigen 

vastgoed ook het goede voorbeeld te geven. 

Herbestemming van een monument met een nieuwe 

functie is vaak niet voor de eeuwigheid; de 

cultuurhistorische waarde blijft dan ook het best 

bewaard door niet te gaan verbouwen, maar te 

‘meubileren’ voor de nieuwe bestemming. Draagvlak 

zoeken voor aanpassingen is al aan de orde bij het 

formuleren van de uitnodiging aan een of meer 

ontwikkelaars en later voor een concreet plan. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van 

draagvlak ligt in het begin van het proces meer bij de eigenaar, soms de gemeente, en later bij de 

ontwikkelaar bij een plan.  

De vraag of monumentenzorg in Gouda beter kan, kan ondanks dat de gemeente al veel in gang 

heeft gezet, met ja worden beantwoord. De Goudse politiek is hierbij aan zet, maar alleen de 

eigenaren kunnen zorgen dat hun bezittingen onze stad klaar maken voor het 750 jarig bestaan. 
(Werkgroep Gebouwd Erfgoed) 
 

Tidinge nr. 4 verschenen 
 

Tegelijk met deze Nieuwsbrief wordt ook de Tidinge, ons 

kwartaalblad, uitgebracht. Het is jaargang 35 nummer 4.  

Het eerste artikel, geschreven door Paul Abels, gaat over 

Harboldus Tombergen, de uit Duitsland afkomstige 

grondlegger van de Remonstrantse kerk in Gouda. Hij is ook 

de grootvader van notaris en glazenier Willem Tomberg, 

waar we in Gouda een straat naar hebben vernoemd.  

Harrie Timmer maakt het verhaal over de geschiedenis van 

het Goudse drinkwater af met een beschrijving van de 

ontwikkelingen na 1945. Zowel de kwaliteit van het water 

als de organisatie van de productie en distributie komen in 

beeld; van Goudsche Waterleiding Maatschappij tot Oasen. 

Henny van Dolder-de Wit heeft zich verdiept in ‘De 

Waldenzen of Piëmontezen in Gouda’. Deze oorspronkelijk 

uit Frankrijk afkomstige protestantse geloofsgemeenschap 

moest vluchten uit het rooms-katholieke Piëmonte. In 1734 kwamen er tientallen berooid in Gouda 

aan, waar de vluchtelingen welkom waren. Langzaam werden ze (met namen als Turin en Passet) 

opgenomen in de Goudse gemeenschap  

Het nummer sluit – zoals gebruikelijk - met een Gouwe Verhaal geschreven door Gert Jan Jansen. 

Op de cover prijkt voor het eerst een foto (van Nico Boerboom) die verband houdt met het Gouwe 

Verhaal. Het Oranjehofje speelde een belangrijke rol in het leven van Janny Massar-de Jong, 

geboren in 1933 in een huis aan de Bogen.   

Rapporteur Bianca van den Berg 
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Gevelsteen molen De Korenblom nooit verdwenen 
 

Alle waardering voor Marianka Peters, 

die in de Goudse Post regelmatig 

aandacht vraagt voor het behoud van 

ons erfgoed in de binnenstad. Maar u 

weet het, je moet niet alles geloven 

wat er in de krant staat. Het nummer 

van 9 augustus jl. meldt terecht dat 

de gevelsteen van de in 1949 

afgebrande molen De Korenbloem 

binnenkort weer te zien zal zijn. Maar 

het verhaal, dat de steen jarenlang 

onvindbaar is geweest en Nico 

IJsselstijn hem zou hebben 

opgespoord, klopt niet. Ook is het 

niet juist dat de steen jarenlang was 

ingemetseld in de Plateelfabriek Zuid-

Holland. De molen heette overigens 

De Korenblom en niet De Korenbloem.  

 

Het is Trudie Galama die de correcte 

informatie kan geven, want de molen 

was eigendom van de firma C.K. 

Galama toen deze in 1949 verwoest 

werd. Na de brand moest de molen 

worden afgebroken. Op die plaats 

(hoek Verlorenkost/Vest) heeft de 

firma Galama toen een pakhuis 

gebouwd. In de gevel van dat pand 

werd de steen in 1954 herplaatst. Ook de belendende percelen waren hun eigendom. De 

erfgenamen hebben dat onroerend goed in januari 2005 verkocht aan Koningsveste C.V., de 

projectontwikkelaar die het Bolwerkgebied wilde gaan ontwikkelen. In het koopcontract was een 

speciale bepaling opgenomen om de toekomst van de gevelsteen zeker te stellen. De koper 

verplichtte zich de steen te behouden en terug te plaatsen “op een daartoe geschikte en voor het 

publiek toegankelijke plaats, zulks in overleg met verkoper en de gemeente Gouda”. De familie 

Galama heeft dus altijd geweten waar de steen zich bevond.  

In goed overleg is besloten om de gevelsteen definitief te plaatsen in de nieuwbouw op de hoek 

Verlorenkost/Vest. Dat gebeurt nog voor de oplevering van het appartementengebouw in maart 

2018. Hij komt op de 

zijgevel aan de kant van 

de Vest en niet – zoals in 

de Goudse Post stond – 

op het trafohuisje. Naast 

de gevelsteen komt een 

plaquette en een QR-

code. De familie Galama 

heeft voor de tekst 

gezorgd. Zo kunnen 

belangstellenden 

terplekke meer te weten 

komen van de ‘Scheve 

molen’, zoals De 

Korenblom in de 

volksmond werd 

genoemd. (GJJ) 
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Het militair wielrijdersdepot in Gouda 
Een bijdrage van Rien de Jong 

 

Gouda kent een lange traditie als garnizoensstad. 

Vanwege schermutselingen tussen Oranjegezinden 

en patriotten verblijft er al vanaf 1787 een 

bataljon militairen in de stad. In 1799 wordt het 

pesthuis van de stad ingericht als kazerne. Na de 

vorming van het Koninkrijk der Nederlanden in 

1815 wordt het 10e bataljon van de nationale 

militie ondergebracht in de stad. Tot 1922 zal er 

een bataljon infanterie gelegerd blijven. Na de 

moord op 28 juni 1914 te Sarajevo op de 

Oostenrijkse troonopvolger, aartshertog Franz 

Ferdinand en zijn gemalin Sophia, kondigt de 

Nederlandse regering op 31 juli de mobilisatie af. 

Op dat moment is het 2e bataljon van het 15e 

regiment Infanterie in Gouda gelegerd, maar dat vertrekt de dag erna naar Oegstgeest om daar tot 

1919 de Kustdivisie te versterken.  

Hun plaats wordt ingenomen door de leden van het Opleidingsbataljon Wielrijders. In navolging van 

andere landen is er in ons land in 1894 een Korps Wielrijders geformeerd. Vanaf 1897 heeft elk 

regiment organiek twintig militaire wielrijders voor het berichtenverkeer (ordonnansdienst). Deze 

‘fietsers’ worden ook ingezet voor 

verkenning en beveiliging. In 1915 leidt 

het nieuw opgerichte Militair Wielrijders 

Depot in Gouda vier compagnieën 

wielrijders op, die hun standplaats in de 

kazerne hebben. Daarnaast wordt in 

1917 het Wielrijders Muziekcorps te 

Gouda opgericht. Het eerste openbare 

optreden vindt plaats op 17 augustus 

1917 tijdens de Nationale Legerdag te 

Leeuwarden. Het muziekkorps geeft 

veertien dagen later ook acte de 

présence tijdens de Nationale Legerdag 

te Gouda. Als demonstratie van hun 

kunnen leggen zij bij het Tolhuis een 

pontonbrug aan over de IJssel. 

 

Na het eindigen van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918 wordt het Depot Militaire 

Wielrijders in 1919 opgeheven en keert het 2e bataljon van het 15e regiment Infanterie terug in de 

Goudse kazerne. Deze eenheid wordt op zijn beurt in 1922 opgeheven. De kazerne en het 

kazerneplein krijgen een andere, niet militaire, bestemming. Hier wordt in 1926 de nieuwe 

veemarkt gevestigd. 

Wanneer op 28 augustus 1939 de algemene mobilisatie wordt afgekondigd, wordt ook bepaald dat 

er, net als in 1915, een Militair Wielrijders Depot in Gouda gehuisvest zal worden. Vanaf september 

1939 worden de manschappen van de acht compagnieën ondergebracht in de Ambachtsschool aan 

de Graaf Florisweg. Geoefend wordt er in Reeuwijk; de school wordt gebruikt om te eten en te 

slapen. Tijdens de meidagen 1940 wordt een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen de 

oprukkende Duitsers rond Den Haag. De monumentale gemetselde zitbank in het Houtmansplantsoen 

geschonken door het Wielrijders Depot aan de Goudse burgerij, herinnert aan het verblijf van de 

militairen in Gouda van september 1939 tot juli 1940. Het Korps Wielrijders wordt in 1946 

opgeheven. Daarmee komt een einde aan het tijdperk van het militaire rijwiel en (tijdelijk) van 

militairen in Gouda.  

 

Bron: Goudapost jubileumuitgave 2010 (Het Militair Wielrijders Depôt te Gouda tijdens twee 

Wereldoorlogen – G.A. Geerts). 
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Knoops en de militaire wielrijders in Gouda 
 

Nadat wij deze zomer het artikel van Rien de Jong over 
de militairen in Gouda in dank hadden aanvaard, kwam de 
redactie van onze rubriek ‘Oud Gouda’ in het weekblad 
degouda.nl met een bijdrage van Erik Kooistra getiteld 
‘Militairen in Gouda, Het Wielrijders-depot’. In overleg 
met Rien de Jong hebben we toen de publicatie van zijn 
bijdrage uitgesteld.  
Vervolgens kregen wij een e-mail van José Bloom-Knoops 
die meedeelde dat haar vader, L.J.P. Knoops, in Gouda 
gewoond had en in 1996 een boek had geschreven over de 
militaire wielrijders. Bij dat boek ging niet meteen een 
lampje branden, maar bij de naam Knoops wel. Recent 
had nog iemand uit Bonrepas Die Goude gevraagd om 
contactgegevens van dr. Wim Knoops, gepromoveerd op 
de ‘schermutselingen’ in Gouda 1787. In Tidinge hebben 
diverse keren artikelen gestaan van of over het werk van 
Wim Knoops. In 2011 heeft Jane ter Steege hem 
geïnterviewd voor RTV Gouwestad. Zijn naam prijkt ook 
op het affiche van de lezing op 28 oktober jl., waarvan op 
pagina 5 verslag wordt gedaan. 
Hebben die twee ‘Knoops’ met elkaar te maken? De 
website www.knoops-producties.nl geeft inzicht.  
De bovenste Knoops, Leo, is een oom van Wim Knoops. 
Hun gemeenschappelijke (over-)grootvader, Lourens 

Knoops (*1852 Gouda- †1929 Den Haag), richt in 1901 een fietsenzaak op in Rotterdam, die wordt 
uitgebouwd tot ‘Knoops Rijwielkoning, Middensteiger 9-11, Rotterdam’. Op internet staan meer dan 
300 bladzijden persoonlijke herinneringen en vele foto’s. In dat digitale boek staat ook dat Leo 
Knoops na de mobilisatie in 1939 wordt ondergebracht bij het Centraal Wielrijdersdepot in Gouda. 
Hij komt te wonen op de Wethouder Venteweg H74, toen nog gemeente Reeuwijk.  
 
Alle reden natuurlijk om het boek van Leo Knoops op te sporen. Thea van Wordragen weet het 
laatste exemplaar bij De Slegte te bemachtigen en Nico Boerboom slaagt op de website van 
www.boekwinkeltjes.nl. Het lezen van het gedenkboek De militaire wielrijders. Het ontstaan en 
verdwijnen van twee 
roemruchte 
regimenten leidt tot 
onderstaande 
‘herhalingsoefening’. 
De jaartallen staan in 
het artikel van Rien de 
Jong (blz. 9). Het boek 
gaat in op de rol van 
detachementen van 
wielrijders in de 
meidagen van 1940. In 
de omgeving van 
Bleiswijk hebben zij 
gevochten bij de strijd om Den Haag, de residentie. Knoops benadrukt dat zij daar de strijd tegen 
de Duitsers gewonnen hebben, zij het ten koste van twee gesneuvelden. In Gouda bevinden zich op 
dat moment acht compagnieën rekruten in verschillende stadia van opleiding. In de ambachtsschool 
liggen jongens die nog maar enkele dagen onder de wapenen zijn. Hun compagniescommandanten 
brengen hen overdag onder in boerderijen rondom de Reeuwijkse Plassen. In de school aan de 
Eerste Kade bevindt zich een compagnie wielrijders van de lichting 1924 die op 8 mei in actieve 
dienst is teruggeroepen. Zodra zij hun nieuwe fiets, uitrusting en bewapening hebben, moeten zij – 
aangevuld met enkele jongere soldaten - als gevechtseenheid in actie komen onder commando van 
de kapitein J.G. Berghuijs. De opdracht van het detachement luidt: “onverwijld Den Haag te helpen 
ontzetten”. Daartoe hoort op de eerste plaats het onschadelijk maken van gelande Duitse 

http://www.knoops-producties.nl/
http://www.boekwinkeltjes.nl/
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parachutisten. Op 10 mei vertrekken zij om 9 uur vanuit Gouda naar Bleiswijk. Tegen de avond 
komt daar in de Noordpolder en de Overbuurtsepolder een tweede detachement wielrijders bij. De 
gevechten duren tot ’s avonds 9 uur en er worden 47 Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Ook worden 
stukken infanteriegeschut, handvuurwapens, munitie en Haflingerpaardjes buitgemaakt. De 
‘krijgsbuit’ van het Depot Wielrijders wordt de paar dagen daarna groter. Van de Duitse 
krijgsgevangenen zijn er 73 vanuit Gouda per autotransport naar IJmuiden vervoerd en op het ss 
Phrontis naar Engeland overgebracht. 
 

Leo Knoops besteedt in zijn boek ook aandacht aan de twee 
tegeltableaus en aan de herdenkingsbank die herinneren aan 
de aanwezigheid van de militaire wielrijders in Gouda.  
Aan de mobilisatie 1914-1918 herinnert het tableau dat op 1 
april 1939 namens de oud-officieren van het Centraal Depot 
wordt aangeboden aan het gemeentebestuur van Gouda. Het 
zou een plaats krijgen in het Catharina Gasthuis dat inmiddels 
museum was geworden. Daar komt het in het depot terecht 
‘waar het door de Stichting Militaire Wielrijders werd 
achterhaald’. Het wordt dan overgebracht naar het 
Wielrijdersmuseum in de Isabellakazerne in Vught. Op zijn 
beurt komt ‘onze’ Erik Kooistra er vorig jaar ook achter dat 
Museum Gouda het tableau in 1939 heeft gekregen. Julia 
Zwijnenburg (collectiebeheer) geeft desgevraagd aan dat het 
tableau in 1989 in langdurig bruikleen is gegeven aan de 
Stichting Militaire Wielrijders in Vught. Die stichting is 
inmiddels echter opgeheven en het bruikleencontract nooit 
vernieuwd. Museum Gouda wil dat gaan regelen. De collectie 
van de (voormalige) Stichting Militaire Wielrijders blijkt (na 

een verblijf van tien jaar in het Infanteriemuseum op de Harskamp) weer terug te zijn in de Fort 
Isabella Kazerne (zie www.fortisabellakazerne.nl). Omdat de collectie in beheer moest zijn van een 
ANBI-instelling is het eigendom (?) overgedragen aan het Vughts Museum.  
 
In de voormalige ambachtsschool 
aan de Graaf Florisweg is in het 
portaal het tableau ingemetseld 
dat herinnert aan “de bezetting 
der school” van augustus 1939 
tot juni 1940. Het tableau, 
vervaardigd door de firma 
Goedewagen, is geschonken door 
de twee 
compagniescommandanten, de 
kapiteins De Haas en Mootz. Alle 
Goudse panden waar soldaten 
gelegerd waren, staan erop. 
 
Nog dagelijks zichtbaar is de 
monumentale bank die op 17 mei 1941 wordt aangeboden aan de 
Goudse burgerij ter herinnering aan de aanwezigheid van het 
Depot Wielrijders van 1939 tot 15 juli 1940. Rien de Jong schrijft 
er ook over. Hij staat in het plantsoentje aan het eind van de 
Fluwelensingel tegen de Goejanverwelledijk aan. Dat zo’n bank 
er zou komen is tevoren bepaald. Van alle militairen die in 
Gouda gelegerd waren, wordt een kleine bijdrage op het zakgeld 
of de wedde ingehouden. Aan de onthulling in 1941 wordt weinig 
of geen ruchtbaarheid gegeven. Daardoor zijn er wel veel 
burgerlijke Goudse autoriteiten aanwezig, maar slechts enkele 
ex-militaire ‘wielrijders’. Daaronder zijn de 
garnizoenscommandant majoor H.A.M.E. Janssen en de sergeant 
L.J.P. Knoops. (GJJ) 
  

http://www.fortisabellakazerne.nl/
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Lopend onderzoek naar de Glazenkast 
Een bijdrage van Jacques van der Heijden 

 

In Nieuwsbrief 89 staat een verslag van de 

presentatie die ik op 14 maart jl. in de 

Chocoladefabriek mocht houden over het lopende 

onderzoek naar de geschiedenis van ‘de Glazenkast’. 

Graag informeer ik de lezers over de voortgang van 

het onderzoek.  

De Glazenkast was een Gouds buurtje, gelegen tussen 

de Boelekade en de Noothoven van Goorstraat, 

ongeveer op de plek waar nu de parkeerplaats van de 

Schouwburg is. Er stonden alleen arbeidershuisjes. 

Van dat verdwenen stukje Gouda willen we de 

geschiedenis vastleggen in een boek. Het idee is 

ontstaan toen geboren en getogen Glazenkastbewoner Jan Schouten zijn herinneringen aan het 

buurtje op papier ging zetten en aan anderen vroeg om hetzelfde te doen. Jan heeft ook veel oude 

foto’s en maakte in de jaren zestig zelfs een filmpje van de Glazenkast. In familiekring 

(Schouten/Helmond/van der Heijden) ontstond toen het idee om het niet bij persoonlijke 

herinneringen te laten, maar ze in een perspectief te plaatsen.  

In september 2016 zijn we begonnen aan het onderzoek naar de geschiedenis van de bouw van de 

arbeidershuisje en van de bewoners. Het werd een zoektocht vol met verrassingen, die steeds meer 

ging boeien. De onderzoekers onder u kunnen wel raden wat er gebeurde. Ieder nieuw gegeven riep 

nieuwe vragen op. Zo moest de planning steeds opgeschoven worden. Veel informatie vonden we in 

het streekarchief SAMH.  

 

Er waren momenten van groot geluk, soms onverwachte ontdekkingen, maar ook dagen die het 

gevoel gaven voor niets bezig te zijn. Dan bleek bepaalde informatie onvindbaar. Zo hebben we 

geen notariële akten kunnen vinden van de aankoop als bouwgrond of de bouw van de huisjes. Het 

vroegste bestaan ervan blijkt uit een jaartal in het kadaster. Een verrassing was weer de ontdekking 

dat de huisjes van de Glazenkast niet in één keer, maar in twee fasen en door verschillende 

opdrachtgevers zijn gebouwd. Natuurlijk zijn ook andere bronnen geraadpleegd. Soms kregen we 

nuttige informatie van particulieren of van andere instellingen. Surfen op internet is tijdrovend, 

maar vaak zinvol. Je kunt er een volgend verzoek om concrete gegevens op baseren. Onze ervaring 

is dat ook mensen, die ons niet kennen na enige uitleg, meestal bereid zijn om medewerking te 

geven. Ook valt op dat het – naast de informatie over de bouwperiode - juist de meer recente 

gegevens zijn, die het moeilijkst zijn te achterhalen. 

Inmiddels zijn wij nu ruim een jaar verder. We denken ons onderzoek voor 90% klaar te hebben. Er 

wordt hard gewerkt om de laatste puzzels af te ronden. Als onderzoekers voelen we de nodige 

tijdsdruk, zeker ook van de mensen die hun herinneringen op schrift hebben gezet. Zij hebben soms 

al een jaar geleden hun stukje ingeleverd en vragen zich begrijpelijkerwijs af wanner het boek 

verschijnt. Met hun 

persoonlijke belevenissen in de 

Glazenkast ontstaat een 

prachtig tijdsbeeld van de 

laatste veertig jaar. Dat moet 

echter wel zichtbaar worden. 

De eerste stappen zijn gezet 

om van onderzoeksgegevens 

tot een boek te komen. Wij 

hopen in het voorjaar van 2018 

het boek te kunnen 

presenteren. 

Maar…… informatie is nog 

altijd welkom! Mailt u s.v.p. 

naar 

jvanderheijden47@ziggo.nl  

mailto:jvanderheijden47@ziggo.nl
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Barry Wittich, mevrouw Kruls en Ortskommandant Schmidt  
 

De heer Barry Wittich heeft contact gezocht met Die 

Goude. Hij is 83 jaar en ten behoeve van kinderen en 

kleinkinderen bezig met zijn memoires. Zijn leven heeft 

zich over de hele wereld afgespeeld, maar vragen heeft 

hij vooral over de korte periode die hij in Gouda woonde. 

Van eind 1943 tot na de bevrijding maakten hij en een 

broertje als pleegkind deel uit van het gezin van mevr. 

Kruls-Jansen dat op de Martensstraat 15 woonde. In dat 

huis zaten – zo meldt de heer Wittich - ook Joodse 

onderduikers, maar ernaast woonde de Duitse 

Ortskommandant Schmidt. Het is voor hem altijd een 

raadsel geweest hoe zij ongeschonden door die tijd heen 

zijn gekomen. Welke rol hebben mevrouw Kruls en 

Kommandant Schmidt precies gespeeld? Hij vraagt zich af 

of er nog levende getuigen uit deze periode in Gouda 

wonen. Barry heeft kennis genomen van het boek van 

Rinus van Dam, Gouda in de Tweede Wereldoorlog, maar 

vindt daarin weinig aanknopingspunten. Is er iemand 

bezig met nader onderzoek? Ligt er ergens een onvoltooid 

dossier? "Inwoners van Gouda, kunt u ons helpen?” 

 

In een telefoongesprek en een mail geeft Barry Wittich 

aan dat zijn broer en hij begin 1939 als pleegkinderen in huis zijn gekomen bij de familie Kruls in 

Den Haag: toen nog de kapitein mr. H.J. Kruls, zijn vrouw W.G. Kruls-Jansen en hun dochter. Vader 

Wittich werkte bij de Shell en was altijd overzee werkzaam. Beide jongens zijn in Nederlands Indië 

geboren, maar wanneer hun ouders gaan scheiden, verhuizen zij naar Wenen, waar ze bij de 

Oostenrijks-Roemeense familie van hun vader wonen. Na de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland 

(1938) gaan ze naar Nederland en komen later in het gezin Kruls. Kapitein Kruls is adjudant van 

Minister van Defensie A.Q.H. Dijxhoorn. Hij behoort tot het gevolg dat op 13 mei 1940 met Koningin 

Wilhelmina en het kabinet naar Londen vaart.  

Wanneer het gezin Kruls in 1943 vanwege de bouw van de Atlantik-Wall (net als veel anderen) hun 

huis moet verlaten en naar Gouda verhuist, is de heer Kruls daar dus niet bij. Volgens de heer 

Wittich is mevrouw Kruls als jong meisje vlak na WO I naar Nederland gekomen. Ze woonde met 

haar Nederlandse ouders in de Moezelstreek; haar vader en moeder zouden aan de Spaanse Griep 

zijn gestorven. Op het moment dat zij in Gouda komen wonen spreekt mevr. Kruls goed Duits, 

terwijl de broertjes Wittich in Wenen ook de nodige woordjes Duits hebben opgestoken. Dat komt 

van pas bij invallen van de Gestapo in het huis in Gouda. Vrijwel de hele oorlog zijn er in Den Haag, 

maar later ook in Gouda, twee Joodse studenten in huis. Alle huisgenoten noemen haar Maatje. Er 

komen ook andere studenten overnachten of tijdelijk onderduiken, dus er zijn altijd hongerige 

monden op Martensstraat 15. Bij een inval moeten de onderduikers snel onder de vloer. Dat lukt 

niet steeds op tijd, maar mevrouw Kruls redt zich er met overtuiging uit. Ortskommandant Schmidt 

is de buurman; voor de jongens een aardige man die een nog vriendelijker echtgenote heeft. Ze is 

altijd bereid om brood te geven als Barry daarom vraagt en dat wordt bijna een dagelijkse taak. 

“Die haben immer viel Hunger”, zegt ze weleens, maar vragen stelt ze niet. Dat krijgt een andere 

lading wanneer de kok van de familie Schmidt meteen na de capitulatie over de schutting springt 

om tijdelijk asiel te vragen. Hij heeft geen zin in verblijf in een POW-kamp. Letterlijk zegt hij: “Wir 

wussten schon lange, dass Sie Juden im Hause hatten, also….”. 

Na de bevrijding verloopt het allemaal nogal chaotisch voor de bewoners van de Martensstraat 15. 

De heer Kruls, inmiddels Chef Staf Militair Gezag in de rang van generaal-majoor, laat heel even zijn 

gezicht zien. Rinus van Dam schrijft op blz. 216 van zijn boek over dat bezoek op 9 mei 1945 aan 

Gouda “waar zijn vrouw tijdens de bezetting was komen wonen. Hij werd met veel eerbetoon op 

het stadhuis ontvangen en voor zijn huis aan de Burgemeester Martensstraat was een erewacht 

opgesteld. Enige tijd later legde Kruls wegens persoonlijke omstandigheden zijn functie neer en 

vertrok zijn gezin uit Gouda”. Zo kun je het noemen. In elk geval verlaat iedereen het huis. De 

broertjes Wittich gaan terug naar hun moeder en moeten weer in een bepaald gareel. Hun vader 

Burgemeester Martensstraat 15 
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verblijft na het Jappenkamp nog tot 1949 in Indonesië. De heer en mevrouw Kruls gaan uit elkaar. 

De Joodse studenten gaan hun eigen weg en Maatje, maar ook Ortskommandant Schmidt verdwijnen 

langzaam uit de dagelijkse gedachtewereld.  

Die herinnering wil Barry Wittich nu – samen met de kleindochter van het echtpaar Kruls in Boston – 

inhoud geven, zo mogelijk met hulp vanuit Gouda.(GJJ) 

 
Top Tien berichten op facebookpagina Die Goude 
 

De berichten die de meeste reacties opleverden (periode eind september-begin november):  

 

 

 onderwerp datum  

1. Oproep informatie over pand Roodbol  14-10  

2. Vraag over foto (ingepakte Mallegatsluis) 11-10  

3. De kerk op de Bogen II 10-10  

4. Foto’s Lustrumfeest 6 oktober 08-10  

5. Foto ijskar Van Loon Heerenstraat 12-10  

6. Start Goudologie II-cursus Water in Gouda 21-10  

7. Erasmus niet in Gouda geboren 29-09  

8. Impressie avond Gouds monumentenbeleid 03-11  

9. De engel op Westhaven 17 28-10  

10. Afscheid Han Breedveld van bestuur 11-10  

 
  

“Generaal Kruls met echtgenote en dochter. Burg. Martensstraat 15” (SAMH-foto nr. 129898)  
Wie de drie andere personen zijn staat niet vermeld 
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Drie jaar in het Paradijs: de Handelsavondschool  
Een bijdrage van Els van Elk-IJsselstijn 

 

Zijn er nog lezers die 

weten dat Gouda een 

Gemeentelijke 

Middelbare 

Handelsavondschool 

kende? In de jaren 

vijftig van de vorige 

eeuw heb ik daar 

drie jaar lang lessen 

gevolgd. De school 

was gevestigd in een 

pand aan het 

Paradijs, tussen de 

Wilhelminastraat en 

de Houtmansgracht. 

Ik hoop dat de 

redactie een goede 

foto weet te vinden, 

want het gebouw is 

voor een groot deel 

afgebroken.  

De 

Handelsavondschool was gevestigd op de eerste verdieping. De leerlingen kwamen niet alleen uit 

Gouda, maar uit de verre omtrek. Op vier avonden in de week (maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag) werd er van 18:30 tot 21:00 uur les gegeven. Je was verplicht alle lessen bij te wonen, 

anders werd je geschorst. In die tijd werd er in de gezinnen meestal om 12.00 uur thuis warm 

gegeten en at je om 18:00 uur een boterham. De leerlingen, die van buiten de stad kwamen, 

konden brood meenemen en tegen de avond op de fiets  of op school opeten. De vakanties liepen 

parallel met de gangbare schoolvakanties. 

 

Wie bezochten de school? Het waren vooral jongeren die graag wilden gaan werken. Waarom? Ten 

eerste om zelf wat geld te kunnen sparen voor later, maar vaak ook om ouders financieel te kunnen 

bijstaan. Soms was het ook een middel om te voldoen aan de voorschriften van de Leerplichtwet. 

Voor de administratieve beroepen in het bedrijfsleven was het een praktijkgerichte aanvulling op 

het gewone onderwijs.  

Directeur van de school was in die tijd de heer De Zeeuw. Hij was streng, maar er viel goed met 

hem te praten. Wanneer wij als leerlingen bijvoorbeeld graag naar de intocht van de 

avondvierdaagse wilden, dan moest iemand dat verzoek netjes – voorzien van argumenten - bij hem 

neerleggen. Dan lukte het wel. Andere leraren waren o.a. de heren Jonker en Corstanje. Zij gaven 

overdag les aan scholen voor voortgezet onderwijs, meestal 

ULO of MULO scholen.  

 

Afhankelijk van hun vooropleiding zaten leerlingen één tot vijf 

jaar op de school. Wie een ULO-diploma had begon in de derde 

of vierde klas. Er werd les gegeven in Nederlands, Frans, Duits 

en Engels. Dat gold ook voor handelscorrespondentie. 

Belangrijke vakken waren boekhouden en bedrijfsleer, 

handelsrekenen en handelskennis en recht en wetskennis. 

Alles ging in een vrij hoog tempo, dus er moest hard worden 

gewerkt. In de lagere klassen werd ook lesgegeven in 

machineschrijven (typen dus) en stenografie. De opleiding 

werd afgesloten met een officieel diploma. De meeste 

leerlingen wisten dat diploma te behalen. Zelf denk ik met 

veel plezier terug aan die tijd. 
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Gevraagd: informatie over steenhouwerswerkplaats Roodbol 
 

Beeldend kunstenaar Leni van den Band gaat in mei 2018 een expositie 

inrichten in de voormalige steenhouwerswerkplaats van Roodbol. 

Tegenwoordig is daar – Achter de Kerk 13 – de Firma Van Drie gevestigd, 

‘Hét podium voor kunst uit Gouda en omgeving’. Leni wil speciaal werk 

maken dat gebaseerd is op de geschiedenis van het pand. Daarvoor is ze 

uiteraard bij het streekarchief langs geweest, maar ze heeft niet genoeg 

informatie. Daarom schakelt ze Die Goude in voor een oproep. Er moet nog 

een filmpje zijn over het pand. Misschien komt dat boven water. Op onze 

Facebookpagina hebben we op 14 oktober met de vraag proefgedraaid. Dat 

leverde reacties op van o.a. Ton Anders, Jo Eegdeman, Dick Visse, Marianne Lint, Wendy van den 

Heuvel, Bob de Wit en Marco Slagboom.  

Jo Eegdeman meldt dat de steenhouwerij is voortgezet aan de Marconistraat in Gouda. De zoon zal 

waarschijnlijk nog het nodige kunnen vertellen en ook nog wel oude foto’s hebben. Dick Visse 

herinnert zich dat het pand in de jaren '80 van de vorige eeuw als werkgelegenheidsproject of als 

leerlingbouwplaats gerestaureerd is naar een ontwerp van architect Van Vliet uit Woerden en onder 

begeleiding van Jaap Bitter. Er zit een steen die daaraan herinnert. Zijn van de opzet van die 

restauratie wellicht tekeningen of beschrijvingen bewaard gebleven?  

In Nieuwsbrief 82 staat een foto uit Het Vrije Volk van 16 oktober 1962. Beeldhouwer Philip ten 

Klooster is aan het werk bij Roodbol met de laatste nieuwe engel die aan de gevel van het Stadhuis 

geplaatst gaat worden. Ook Bob de Wit heeft daarvan foto’s gemaakt. Op Wikipedia staat dat ‘Het 

Steenhouwershuis’ een van de weinig houten bouwwerken in Gouda is. Het is rond 1800 gebouwd. 

Enkele generaties van de steenhouwersfamilie Roodbol hebben daar hun beroep uitgeoefend. Het 

pand is rijksmonument 16724, voorzien van een houten klokgevel, versierd met voluten.  

Ton Anders kwam vanaf 1961 vaak bij Bram Roodbol, toen hij werkte bij timmerman Jan van Dam in 

de Keizerstraat. Bram maakte toen al veel neuten en dorpels voor onder de kozijnen. Ton weet dat 

Hennie Roodbol de zaak heeft overgenomen. Op Molenwerf 4 was een opslagplaats voor marmer en 

hardsteen. Vandaar werden de stukken per handkar, lorrie of kruiwagen voor bewerking naar de 

werkplaats Achter de Kerk vervoerd. Als je binnenkwam, was er eerst een wat aflopende houten 

vloer. Dieper in het pand was een betonnen vloer, waarop de zware machines stonden. In de 

herinnering van Ton Anders stonden er twee zaagmachines en een freesmachine in de werkplaats. In 

die tijd werd er ook op zaterdag nog gewerkt en dan werd alles dat onder en bij de machines lag 

(overgebleven stukken steen en afval van het zagen, slijpen, schuren of hakken) afgevoerd. Aan de 

kant van de kerk stonden vaak grote marmeren en hardstenen platen in nissen rechtop. Later heeft 

iemand bij de gemeente bedacht dat daar een risico aan vast zat. Toen mocht het niet meer. Ton 

Anders heeft ook de foto’s geanalyseerd, die links en rechts ter beschikking komen. Op een foto uit 

1912, waarop de brandweer oefent met een nieuwe spuit, is te zien dat het pand Roodbol nog geen 

dakramen heeft. Dan is er 

een foto van circa 1930 

waarop die dakramen wel 

staan, maar ook het later 

afgebroken, één verdieping 

hoge, gebouwtje dat als het 

ware de toegang tot het 

Catharina Gasthuis 

afschermde. Op de foto’s die 

Bob de Wit rond 1960 van 

Philip ten Klooster maakte, 

kun je zien dat de deur van 

de werkplaats vaak niet 

helemaal open kon, omdat 

er mallen hingen en 

afgezaagde stukken aan de 

zijkant stonden. 

Heeft u bijzondere foto’s, 

films of beschrijvingen van de steenhouwerswerkplaats? Graag een mail naar info@diegoude.nl (GJJ) 

mailto:info@diegoude.nl
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Geschiedenis van het Gouds Stadslied I 
 

Tijdens het lustrumfeest van Die Goude op 6 oktober jl. kwam voorzitter Gerard van Ham met de 

suggestie om naast het Watergilde en het Sluiswachtersgilde een Muziekgilde op te richten. Hij 

nodigde de aanwezige zangers van Gouda’s Liedertafel uit om een jaar (gratis) lid te worden. 

Die suggestie krijgt van Hans du Pré een vervolg: Als er een Gouds Muziekgilde komt, hoort 

allereerst het Gouds Stadslied opgenomen te worden in de archieven. Hans stuurt de melodie en 

tekst toe, zoals die op het repertoire hebben gestaan van het Gouds Shantykoor West Zuidwest. Het 

is in 1999 tijdens de Havenstaddagen door de gezamenlijke shantykoren op de Markt gezongen. Hans 

meldt dat aanvankelijk alleen de tekst bekend was bij het shantykoor. Die is rond 1931 geschreven 

door Dirk Dullemond. Samen met Nico Habermehl (voormalig voorzitter van Die Goude) heeft Hans 

moeite gedaan om de originele muziek van het Gouds Stadslied te achterhalen, maar dat lukte niet. 

Dirigent Jeanmarie Dosogne van het shantykoor heeft het gedicht toen zelf op muziek gezet in een 

zgn. mannenzetting. Hij noemt het ‘Gouds Volkslied’ Het moet bij voorkeur tweestemmig 

uitgevoerd worden, zo mogelijk met een stemmige, statige trombonebegeleiding. Volgens Dosogne 

is het een lied in de traditie van 'nationale hymnen', voorzien van kwartintervallen, die typisch zijn 

voor dit soort plechtstatige muziek.  

In februari 2011 informeert Frans Dullemond, een ver familielid uit Canada, of de originele muziek 

van het Gouds Stadslied in Gouda bekend is. Hij heeft de tekst gelezen op de website 

www.binnenstadgouda.nl. Nico Habermehl moet hem teleurstellen. Maar dan meldt Frans 

Dullemond dat hij succes gehad heeft bij de in Australië wonende Joop Mul. Die kent het lied van 

zijn moeder. Joop is zo vriendelijk een mp3-bestand toe te sturen, waarvan Frans vervolgens de 

noten op papier zet. Zo komt de muziek van het Goudse stadslied dus van ‘down under’ omhoog 

naar Gouda. Hans du Pré meldt dat Jeanmarie Dosogne na het lezen van deze verassende vondst 

met lichte trots constateert, dat beide - onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen composities – 

enige gelijkenis vertonen. De tekst en tekstopbouw hebben daar waarschijnlijk om gevraagd, zo is 

de veronderstelling. 

 

Daarmee had het artikel afgesloten kunnen worden. Dan herinnert Janny Jansen-van Ooijen zich dat 

het Gouds Ontspannings Koor (GOK), opgericht in 1994, zijn concerten altijd begon met het Gouds 

Stadslied. Het GOK bestaat weliswaar niet meer, maar de bladmuziek wel. Rechtsboven staat: “Dit 

lied is geschreven door dhr. Dullemond rond 1931.” Linksboven staat het nummer 3, met andere 

woorden dit was het derde nummer dat het GOK na de oprichting ging instuderen. Het was 

eenstemmig; best wel saai vonden de koorleden, maar te begrijpen als je weet dat het voor 

http://www.binnenstadgouda.nl/
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kinderen geschreven was. Zo hebben we opeens drie melodieën voor 

datzelfde gedicht van Dirk Dullemond. Marco Slagboom van harmonie 

Caecilia zette ze naast elkaar en meldt dat de versie van het GOK en 

de importversie uit Australië zeer verwant aan elkaar zijn. De 

compositie van Jeanmarie Dosogne is duidelijk anders.  

 

Wie vervolgens oude nummers van de Goudsche Courant doorneemt, 

ziet dat pakweg om de tien jaar gediscussieerd wordt over de tekst en 

de melodie van het Gouds Stadslied. Daarover een volgend keer meer; 

ook over maker Dirk Dullemond (foto links), notabene familie van 

‘onze’ Nico Boerboom. (GJJ) 
 

Het Gouda van ……. Jan van Dam 
 

Jan van Dam neemt ons mee naar zijn jeugd in Gouda, naar de tijd dat de grachten leeggepompt 

werden en hij en zijn broer Rik niet konden wachten er zo snel mogelijk in te duiken. Ze vonden er 

van alles. Jan: ”Al eeuwenlang gooiden mensen wat ze niet meer konden gebruiken, in de gracht.” 

Wat ze vonden stelden de jongens Van 

Dam ten toon in hun museumpje op 

zolder, waar ze de familie regelmatig mee 

naartoe loodsten om hun trotse 

verzameling munten, pijpenkoppen, 

keramiek en veel huishoudelijk spul, zoals 

tinnen lepels uit de zeventiende en 

achttiende eeuw, te laten zien. Het 

meeste is er nog, bewaard in een doos. 

“Misschien moet ik het nog eens schenken 

aan de vereniging van amateurarcheologen 

in Gouda (Golda), waarvan ik sinds mijn 

twintigste lid ben”, aldus Jan. 

Jan stamt uit een oud 

banketbakkersgeslacht uit de omgeving 

van Hillegom. Als zijn vader, die het vak 

weer van zijn vader heeft geleerd, voor 

zichzelf wil beginnen, koopt hij de voor 

hem betaalbare banketbakkerszaak op de 

benedenverdieping van het pand met de 

luifeltjes aan de Lange Tiendeweg 63 te 

Gouda. Daar wordt Jan van Dam in 1960 

geboren, zoals hijzelf zegt: “Tussen de 

koekjestrommels in het magazijn.”  

Het gezin telt drie kinderen. Hun lagere 

school, de Casimirschool, ligt om de hoek. 

Na schooltijd helpen de kinderen met het 

rondbrengen van gebakjes en vanaf een 
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jaar of vijftien, zestien in de bakkerij met bijvoorbeeld het opspuiten van taarten. Het is een 

drukke, maar vooral gezellige tijd. “Mijn broer en ik haalden veel kattenkwaad uit.” 

Al heel jong ontstaat de interesse in oude dingen. Niet alleen de grachten zijn het doelwit. Als 

jonge jongens dringen Jan en Rik oude leegstaande pandjes binnen op zoek naar oude spullen en ze 

vinden tijdens een dergelijke speurtocht op een dag ook een schoenendoos met ansichtkaarten. Zo 

ontstaat Jans andere hobby, de passie voor de oude ansichtkaarten, waar hij mee naar 

verzamelbeurzen van de Nederlandse Vereniging van Prentbriefkaartenverzamelaars gaat om ze te 

ruilen voor Goudse kaarten. Dit wordt een grote verzameling die zich later uitbreidt tot kaarten van 

andere steden. Jan bezit inmiddels een verzameling van zo’n 30.000 kaarten en is nog steeds op 

zoek naar meer. Hij zoekt kaarten van heel Nederland. In schriftjes houdt Jan van jongs af aan zijn 

vondsten bij. Nu doet hij dat uiteraard digitaal. Degene die nog kaarten voor hem heeft, mag hem 

bellen: tel.06-15451873. 

Zijn belangstelling geldt ook de architectuur. Zijn moeder vraagt zich regelmatig af waar hij 

uithangt en het kan best zijn dat hij, slechts 12 jaar oud, in z’n eentje de trein naar Amsterdam 

heeft genomen om oude gevels en boekwinkeltjes te bekijken. Vanaf 15, 16 jaar begint het 

schatgraven, de archeologie. Keramiek is het interessantst, vindt Jan: “Ik ben er een specialist in 

geworden. Soms roept men mij daarom op als er bij nieuwbouw oude vondsten worden 

blootgelegd.” Zo ook bij de nieuwbouw op de Rozendaal. De vondsten worden beschreven in de 

publicaties: Ruiters op de Rozendaal en Vondsten van keramiek. Ook vanuit zijn functie bij de 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed werkt hij mee aan publicaties. 

Het geluk is met hem. Na achttien 

jaar met enige tegenzin het vak van 

postbode te hebben beoefend, komt 

Jan in een re-integratietraject terecht 

vanwege problemen met zijn knieën. 

Het lijkt misschien raar dat ‘geluk’ te 

noemen, maar voor hem betekent het 

dat echt. Hij ziet namelijk op dat 

moment een vacature in de Goudse 

Post voor een collectiebeheerder bij 

de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in 

Rijswijk en hij solliciteert vanwege de 

situatie waarin hij verkeert, terwijl 

hij er eigenlijk niet zo in gelooft, 

maar het wel ziet als ‘de’ kans voor 

hem. Hij wordt aangenomen vanwege 

zijn passie. Dat vinden de mensen die 

hem moeten aannemen voor die baan 

op dat moment belangrijker dan diploma’s. De museumopleiding in deeltijd aan de Reinwardt 

Academie in Amsterdam, waar hij dan net aan begonnen is, heeft wellicht ook geholpen. Sindsdien 

werkt Jan bij de Rijksdienst. Op dit moment is hij registrator, wat inhoudt dat hij allerlei objecten 

opmeet en beschrijft, waarna ze in depot gaan en zo mogelijk aan musea in bruikleen gegeven 

worden. Hij heeft inmiddels duizenden objecten beschreven van de honderdduizend objecten die de 

collectie telt. Soms wordt hem door de Rijksdienst (afdeling Archeologie) ook gevraagd onderzoeken 

uit te werken en werkt hij mee aan archeologische publicaties. Zoals hij geniet van het uitzoeken 

van de situaties op de verzamelde kaarten, zo geniet hij van het zoeken van het verhaal achter de 

vondsten.  

De in Gouda gevonden vondsten gaan volgens hem terug tot ongeveer 1150; heel precies kun je het 

eigenlijk nooit zeggen: “Het blijft een beetje een gok, het blijft nattevingerwerk.” Jan vindt dat 

Gouda meer met de historie van de stad zou kunnen doen. Behalve het tentoonstellingspandje in 

het koetshuisje achter de kerk, is er qua archeologie weinig te zien. Veel ligt opgeslagen. “Het is 

jammer dat ze het niet tentoonstellen!” 

Jan van Dam vertelde mij zijn mooie verhaal. Het verhaal van iemand die zijn hele leven al luistert 

en zoekt naar het verhaal van de tijd, het verhaal achter de dingen die hij vindt. Zijn verhaal begint 

in Gouda met Gouda. Hopelijk zullen alle Gouwenaren zijn collectie ooit bewonderen, niet in zijn 

museumpje op zolder, maar op een voor iedereen toegankelijke plek.  

Maria ten Tusscher 
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