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‘In Europa’, lezing maandag 3 september door Sigfried Janzing 
(in samenwerking met de Stichting Open Monumentendag) 
 
 
Ook documenten 
reizen. Soms naar 
verre oorden. Het 
Katharina 
Handschrift is een 
voorbeeld van zo’n 
document. Na 
vertrek uit het 
Margaretha-klooster 
in Gouda in 1572 
kwam het na een 
lange reis op 25 
november 2016 weer 
aan in Gouda met als 
eindpunt het 
Streekarchief 
Midden–Holland.  
De lezing van 
Sigfried Janzing gaat 
niet over de reis van 
dit handschrift. Het 
begint er wel mee, 
want hij ziet het als 
metafoor. Een 
metafoor voor een 
reis die iedereen kan 
maken, wanneer de 
rijke collectie van 
een archief als 
startpunt wordt 
gekozen. Begin de 
voorbereiding van je 
spirituele reis, je zakenreis of je vakantiereis eens in een archief. Het Streekarchief Midden–Holland 
heeft rijke bronnen die kunnen inspireren voor zo’n reis. In zijn lezing gaat Sigfried voorbeelden 
geven, ze bespreken en zo verbindingen leggen met plaatsen IN EUROPA, het thema van Open 

Monumentendag 2018. Van Apxaңгeлъск in Rusland tot Alenquer in Portugal. Wat hebben we met 
die plekken? En met nog meer plekken in Europa? En zegt de naam Damião de Góis je iets? We zijn 
allen op reis, we kopen een souvenir, we maken een dagboek van onze reizen of maken foto’s van 
de plekken die we bezoeken. Kunnen we daarmee omgekeerd de collectie van een archief verrijken? 
Met die dagboeken bijvoorbeeld? Sigfried Janzing roept op 3 september op om een begin te maken 
met een reis door Europa. Die van hem persoonlijk begint dan letterlijk. Na afloop staat zijn auto 
klaar om ’s nachts op weg te gaan naar Portugal, naar Alenquer, waar hij op 5 september in de 
ochtend hoopt aan te komen. De voorbereiding van de komende lezing vormde daarvoor de 
inspiratie. 
 
Sigfried Janzing is directeur van het Streekarchief Midden–Holland. Hij studeerde geschiedenis en 
Zuid-Europa-studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar studeerde hij in 1991 af. De 
Hogere Archiefschool Den Haag volgde in 1994. Eerder was hij werkzaam bij het Katholiek 
Documentatiecentrum Nijmegen en bij Streekarchief Het Kwartier van Oisterwijk. Sigfried Janzing 
woont in Rotterdam en is lid van de Historische Vereniging Die Goude.  

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20:00 uur. Toegang gratis. 
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Die Goude en de Omgevingsvisie: Voorlichtings- en 
discussieavond op 1 oktober a.s. 
 

Over enige tijd 

wordt de 

Omgevingswet 

van kracht. Deze 

wet komt in de 

plaats van een 

groot aantal 

wetten en regels 

waar overheid 

en burgers in het kader van ruimtelijke ordening en monumentenzorg aan gebonden zijn. Belangrijk 

in deze wet is dat burgers veel meer dan tot nu toe invloed krijgen op het beleid. De gemeente 

moet in samenspraak met haar burgers een Omgevingsvisie opstellen. Hierbij wil Die Goude namens 

u een duidelijke partij zijn. De Werkgroep Ruimte van Die Goude werkt vanuit de doelstellingen 

van onze vereniging aan een eigen inbreng. Het concept willen we graag met u bespreken. We doen 

dit in overleg met de gemeente Gouda. Tijdens deze avond biedt de ODMH (Omgevingsdienst 

Midden Holland) ondersteuning. 

Het programma van de avond: 

20.00 uur: Opening door Gerard van Ham, voorzitter van Die Goude; 

20.05 uur: Toelichting op de agenda; 

20.10 uur: Bijdrage wethouder Thierry van Vugt; 

20.20 uur: Betekenis Omgevingswet door Sake Kuipers;  

20.40 uur: Stand van zaken bij gemeente Gouda door Sander Haak; 

20.50 uur: Toelichting op de inbreng van Die Goude door Jan de Haan; 

21.00 uur: Pauze en gespreksgroepjes vormen; 

21.15 uur: Discussie in groepjes;  

21.45 uur: Plenaire terugkoppeling;  

22.00 uur: Sluiting door Gerard van Ham. 

 

Wat: voorlichting en discussie over Die Goude en de Omgevingsvisie 

Voor wie: alle leden van Die Goude en belangstellenden 

Wanneer: maandag 1 oktober 2018 om 20.00 uur 

Waar: Concordia, Westhaven 27  

Info: Han Breedveld (han.breedveld@planet.nl) of Jan de Haan (johannesdehaan44@gmail.com) 

 
Stichting Open Monumentendag Gouda zoekt enkele 
vrijwilligers voor zaterdag 8 september a.s.  
 

Dankzij de medewerking van vele monumenthouders en de 
enthousiaste inzet van vrijwilligers is de Stichting Open 
Monumentendag Gouda er ook dit jaar in geslaagd een mooi 
programma samen te stellen. Nieuwsgierig? Het hele 
programma voor zaterdag 8 september a.s. vindt u op 
http://monumentenstad.nl/programma%252525202018.html 
Voor een aantal monumenten kan de stichting Open 
Monumentendag op de dag zelf (zaterdag 8 september a.s.) 
nog extra ondersteuning gebruiken. Vindt u het leuk om, vaak 
samen met de betreffende monumenteigenaar, bezoekers te 
ontvangen in een opengesteld monument, dan ‘hoort’ het 

stichtingsbestuur dat graag van u.  
U kunt kiezen uit de ochtend (10.00-13.30) en/of de middag (13:30-17:00). Stuur een e-mail naar: 
info@monumentenstad.nl, ook als u aanvullende informatie wilt hebben. De mensen van de 
stichting nemen dan snel contact met u op.  

mailto:han.breedveld@planet.nl
mailto:johannesdehaan44@gmail.com
http://monumentenstad.nl/programma%252525202018.html
mailto:info@monumentenstad.nl
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Lezing over plateelbakkerij Zenith op 24 september a.s. 
 

Op maandagavond 24 

september 2018 

wordt in sociëteit 

Concordia de pocket 

ten doop gehouden 

van plateelbakkerij 

en pijpenfabrieken 

Zenith, anno 1749. 

v/h P.J. van der Want 

Azn. Leden van Die 

Goude zijn van harte 

welkom. Het boek is 

geschreven door Ron 

Tasman en Friggo 

Visser. Op die avond 

vindt de eerste 

Goudse vertoning 

plaats van een Amerikaanse film uit 1947 over maken van gekaste pijpen bij Zenith. Daarna geeft 

Friggo Visser (conservator van het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen) een 

presentatie, waarin hij toelicht hoe hij tot zijn keuze van vijftig topstukken is gekomen. Er volgt 

een discussiepanel met drie ex-medewerkers van Zenith. Tot slot wordt het eerste exemplaar van 

het boek overhandigd aan wethouder Thierry van Vugt. 

 

Het Zenith-project is vooral zo uniek, omdat het de enige Goudse keramiekfabriek is waarvan zo'n 

uitgebreid bedrijfsarchief (1918 t/m 

1984) bewaard is gebleven. Wijlen 

Otto en Dirk van der Want hebben dit 

archief vanaf 1985 gefaseerd aan het 

Streekarchief Hollands Midden 

overgedragen. 

De pocket kent een inleiding van tien 

pagina’s, waarna vijftig 

fullcolourfoto’s van topstukken volgen 

op de rechterpagina, terwijl steeds op 

de linkerpagina de toelichting wordt 

gegeven. Vijftig gevarieerde topics 

leggen een boeiend tijdsbeeld vast. Zij 

nemen de lezer mee op een 

ontdekkingstocht door ruim twee 

eeuwen, van de historisch gekaste 

kleipijp tot het buitengewoon 

veelzijdige sier- en gebruiksaardewerk. 

Veel getoonde materialen komen voor 

het eerst in het openbaar. In het 

najaar van 2018 verschijnt een 

Engelstalige versie van de pocket. Het 

project wordt in het voorjaar van 2019 

afgerond met het uitbrengen van een 

‘glossy’ op A4-formaat van 400 

pagina’s. De financiering was mogelijk 

door een garantiestelling van de 

gebroeders Aart en Rik van der Want. 

De pocket gaat 19,95 euro kosten; de 

grote A4-glossy met hardcover van 400 

pagina’s komt op 80 euro.   
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Najaarsexcursie ‘In Opstand!’, vrijdag 2 november 2018 

Hierbij nodigen we u uit voor een bijzondere excursie op vrijdag 2 november 2018. Historizon 

organiseert die dag in Utrecht het programma ‘In Opstand!’; het thema van de Maand van de 

Geschiedenis 2018. Leden van Die Goude kunnen op een bijzondere wijze deelnemen aan het 

programma. De opstand tegen Spanje, de Tachtigjarige Oorlog en de stad Utrecht staan centraal. 

We vertrekken om 09:00 uur per touringcar vanaf het NS-station Gouda (Bloemendaal-zijde) naar 

Utrecht. Hier worden we bij de Domkerk ontvangen met koffie en koek. Vervolgens treden daar 

Camerata Trajectina en Hans Goedkoop op met hun programma 'Vive le Geus'. Na de lunch volgt een 

rondleiding door de stad Utrecht.  

 

‘Vive le Geus!’ gaat over 80 jaar opstand, over chaos en onderlinge verdeeldheid, intrige en 

wreedheid, maar vooral over de kracht van muziek in tijden van oorlog. De slag bij Heiligerlee, de 

terreur van Alva, het Leidens ontzet, Van Oldenbarnevelt op het schavot en de verovering van de 

zilvervloot. De Tachtigjarige Oorlog, de belangrijkste periode in de ontstaansgeschiedenis van ons 

land. Vive le Geus! brengt de politieke overtuigingen en de gevoelens van de mensen die er bij 

waren dichtbij. Muziek als nieuwsbron én als propagandamiddel. Wie kon je vertrouwen? Waren de 

geuzen terroristen of bevrijders? Stond je buurman aan jouw kant? Was er wel een kant? Camerata 

Trajectina, pleitbezorger van de Nederlands(talig)e muziek, brengt deze theatrale voorstelling in 

samenwerking met Hans Goedkoop, historicus en presentator van o.a. Andere Tijden. 

 

Bij de stadswandeling wordt vooral aandacht geschonken aan de periode van de Tachtigjarige 

Oorlog. Wat gebeurde er toen in Utrecht? Wat is terug te zien in het straatbeeld waar kloosters 

andere functies kregen als ziekenhuis of weeshuis? We bezoeken interessante locaties zoals de zaal 

waar de Unie van Utrecht werd getekend in 1579. We sluiten de middag af met een drankje, waarna 

de touringcar u weer terugbrengt naar Gouda. Hier verwachten we om 18:00 uur weer te zijn.  

 

De kosten voor deze dag zijn € 59,- per persoon. De prijs is inclusief vervoer, gidsen, koffie/ thee, 

lunch, entreegelden, administratiekosten en fooi. U kunt zich aanmelden op de websitepagina die 

Historizon speciaal voor Die Goude heeft aangemaakt: www.historizon.nl/diegoude. Als er voldoende 

aanmeldingen zijn ontvangt u de definitieve bevestiging en de factuur. Programma is onder 

voorbehoud en kan op onderdelen wijzigen.  

Verdere info via info@historizon.nl, of telefonisch op 088-6360200. Aanmelding graag via de website 

www.historizon.nl/diegoude of anders per post op Historizon, Postbus 3, 3900 AA Veenendaal. 

 

De excursiecommissie: Wilma Dubbink en Jan Verkerk  

http://www.historizon.nl/diegoude
mailto:info@historizon.nl
http://www.historizon.nl/diegoude
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Reinout Rutte en de kaarten van Jacob van Deventer 
 

Het is eind mei al tropisch warm. Dat 

heeft op 28 mei jl. geen negatieve 

invloed op de belangstelling om in 

sociëteit Concordia te horen wat 

architectuurhistoricus Reinout Rutte te 

vertellen heeft over de plattegronden 

die Jacob van Deventer tussen 1545 en 

1575 heeft getekend van 226 steden in 

de Nederlanden. Samen met zijn 

Vlaamse collega Bram Vannieuwenhuyze 

heeft hij er vier jaar onderzoek naar 

gedaan; inmiddels vastgelegd in de 

kloeke Stedenatlas Jacob van Deventer. 

Ook van Gouda zijn die kaarten 

gemaakt. Bijna elke historisch 

geïnteresseerde Gouwenaar kent ze, 

zowel de ‘losse kaart’ van het centrum, 

als de kaart die is opgenomen in de 

(letterlijk) unieke atlas, waar vaak ook iets van de omgeving op staat. Qua tekening en schaal zijn 

de twee kaarten vergelijkbaar (‘de kaarttaal is uniform’), maar op de losse centrumkaart worden de 

belangrijke panden (stadhuis, kerken, kloosters) apart neergezet. Er moet ook een moederkaart 

geweest zijn, maar daarvan is geen vierkante centimeter opgedoken. Bijzonder voor de Goudse 

kaarten is het relatief veel voorkomen van krulletjes en rondjes die staan voor uitwateringssluizen 

en rosmolens. Het galgje aan de Hollandse IJssel is ook duidelijk ingetekend. Ze zijn heel 

betrouwbaar; leg ze maar eens op een Google-kaart. 

Het betoog van Reinout Rutte bevat zo veel interessante details dat het nauwelijks is samen te 

vatten in 450 woorden. Eerst gaat hij in op de figuur Van Deventer.  Zijn leven moet worden 

gereconstrueerd op grond van gegevens die na zijn dood op papier komen. Hij wordt geboren in 

Kampen, gaat naar school in Deventer en naar de universiteit in Leuven. Hij leeft in de Nederlanden 

van Erasmus en Crabeth, die zich tot ver in Frankrijk uitstrekken. Hij is niet alleen een vaardig 

cartograaf; ook zijn acquisitie als zelfstandig ondernemer is goed.  Twee grote ‘klussen’ zijn te 

onderscheiden. Eerst maakt hij regiokaarten, waarschijnlijk in opdracht van Karel de Vijfde. Later 

begint hij – het eerst in Dordrecht - met stadsplattegronden en daarvoor weet hij Philips de Tweede 

te interesseren. Dat het om militaire kaarten zou gaan, gemaakt in opdracht en in dienst van de 

Spaanse koning, blijkt een sprookje. De drie delen van de atlas  zijn niet hanteerbaar op het 

slagveld. Het is nog een raadsel waar de atlassen geweest zijn tussen 1578 en het midden van de 19e 

eeuw, toen er twee werden teruggevonden in Madrid. Een deel is er nog steeds zoek, maar daarvan 

zijn wel de losse kaarten bekend. 

Rutte vertelt verder van de reconstructie die is gemaakt van de reizen die Van Deventer en 

consorten gemaakt moeten hebben om al die plaatsen groepsgewijs te karteren. Wanneer hij in 

Gouda was staat niet vast: mogelijk op de tocht van 1557-1559, wellicht op die van 1560-1561. Daar 

moet in ons streekarchief toch iets van terug te vinden zijn, zou je denken. Het laatste onderdeel 

van zijn verhaal gaat over de stadswording in onze streken, waarbij hij Gouda vergelijkt met andere 

steden. Uit eerdere vergelijking hebben Rutte en Vandennieuwenhuyze zelf een legenda 

samengesteld, want die zat er niet bij. Daaruit blijkt ook dat Van Deventer het project door zijn 

overlijden in 1575 niet helemaal af heeft kunnen maken. Dat kun je ook afleiden uit het niet 

ingetekend zijn van de stadswapens. De schaal van de kaarten blijkt steeds uit te komen op 1:7500 

tot 1:7800. Zo zie je dat de binnenstad van Amsterdam in die tijd niet veel groter was dan die van 

Gouda. Maar waarom zijn bij de hoofdstad de slootjes van de veenontginningen wel ingetekend en 

in Gouda nauwelijks? Bijna alle steden ontwikkelen zich vanaf het water. Daar begint de handel. 

Centrale pleinen zijn er niet overal, of niet vanaf het begin. In de zuidelijke Nederlanden begint de 

opkomst van de steden veel eerder dan in het noorden. Reinout Rutte toont aan dat je via Jacob 

van Deventer veel aspecten van onze stedelijke ontwikkeling beter kunt benoemen, maar ook dat 

zo’n onderzoek nooit alle vragen kan beantwoorden. Zo goed als Van Deventer kan tekenen, zo goed 

kan Rutte erover praten.(GJJ) 
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Nieuwe flyer over de Donkere 
Sluis 
 

Het Gouds Sluiswachtersgilde, werkgroep van Die 

Goude, heeft een nieuwe flyer uitgebracht over de 

Donkere Sluis. Regelmatig verzorgen leden van het 

gilde demonstraties waarbij de werking wordt 

uitgelegd van dit unieke sluissysteem met 'kruisende 

deuren'. In zes talen geeft de flyer een introductie 

die oproept om een keer te komen kijken en 

luisteren. Nergens anders ter wereld is dit nog 

mogelijk. 

De eerste druk van de flyer is speciaal aangemaakt 

voor de proef die de gemeente op 30 juni en 7 juli 

hield met het ‘onbeperkt varen’ tussen Reeuwijk en 

Gouda. Bij die gelegenheden kon een flinke groep 

waterliefhebbers direct worden benaderd.  

 

Onbeperkt varen tussen Reeuwijk en Gouda een succes! 
Op initiatief van de gemeente Gouda zijn deze zomer twee proefdagen gehouden voor het 

onbeperkt kunnen varen tussen de Kattensingel in Gouda en de Breevaart in Reeuwijk. Ze vonden 

plaats op de zaterdagen 30 juni en 7 juli. Het Gouds Sluiswachtersgilde verleende een belangrijke 

bijdrage aan de proef door menskracht te leveren voor het schutten van het Reeuwijks Verlaat en 

het openen en sluiten van de bruggen over de Karnemelksloot. Gerard Overkamp had de leiding van 

de operatie. De eerste schutting van de sluis in de Breevaart werd verzorgd door wethouder Thierry 

van Vugt.  

De laatste jaren was er nog maar een beperkt aantal venstertijden waarop geschut werd op de sluis. 

De bediening stond  onder druk door het geringe aantal beschikbare brug- en sluiswachters in 

gemeentelijke dienst. Voor de gemiddelde watertoerist werd dat langzamerhand een gegeven. Er 

werd steeds vaker vanaf gezien om de oversteek naar de Goudse binnenstad te wagen. 

 

Bij de proef ging het om 

volledige openstelling op 

twee dagen in het 

vaarseizoen. Dat zich op 

de eerste dag veel 

bootjes zouden melden, 

was te verwachten, maar 

op de tweede dag werd 

het resultaat geëvenaard. 

Dat waren voor 95% 

andere bootjes! Niet 

alleen is er geturfd, maar 

ook zijn de schippers 

gepolst over hun 

behoefte. Voor de 

gemeente zal de vraag 

spelen of het 

verantwoord is te 

investeren in 

automatisering van de 

bruggen. Het 

Sluiswachtersgilde en de 

daarbij aangesloten vrijwilligers zullen nagaan of zij de bediening van het Reeuwijks Verlaat in het 

takenpakket kunnen opnemen. Mocht de proef een vervolg krijgen, dan mag verwacht worden dat 

er substantieel meer bootjes door de binnenstad van Gouda gaan varen. 
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Excursie Die Goude naar Lier (B) 
Een verslag van Wilma Dubbink (Excursiecommissie) 

 

Met 44 deelnemers 

is de bus voor de 

excursie van 

zaterdag 28 mei jl. 

naar Lier goed 

gevuld. Al om half 

elf zit de groep bij 

prachtig weer te 

genieten van de 

koffie met een 

Liers Vlaaike. Dit 

Vlaamse 

streekproduct (niet 

te vergelijken met 

onze Limburgse 

vlaai) is het eerste 

symbool van de 

stad Lier waarmee 

we te maken 

krijgen. Het is een 

klein bruin gebakje 

op basis van 

kandijsiroop en 

vier kruiden. Het 

recept wordt echter geheim gehouden.  

Lier heeft in 1212 stadsrechten gekregen, maar er zijn potscherven gevonden, die wijzen op 6000 

jaar bewoning. Inwoners van Lier worden ook wel schapenkoppen genoemd. In de 14e eeuw 

mochten de Lierenaren van de Hertog van Brabant kiezen tussen het recht om een schapenmarkt te 

houden of om een universiteit te vestigen. Ze kozen voor het eerste, vandaar. De Universiteit kwam 

in Leuven. 

De stadsverkenning begint bij de Zimmertoren, een toren uit de 13e eeuw in de voormalige 

omwalling, genoemd naar de maker van  de zgn. Jubelklok. Dat astronomisch uurwerk is in 1930 

geplaatst om 100 jaar Belgische onafhankelijkheid (van Nederland) te vieren. In het kleine museum 

staat een nog uitgebreider astronomisch uurwerk van Zimmer, de Wonderklok, die ooit op twee 

wereldtentoonstellingen heeft gestaan. 

Even verder ligt het enorme begijnhof van de stad; eigenlijk een stad naast de stad. Het begijnhof 

heeft een eigen bakkerij en wasserij gehad. Het is in de 13e eeuw in hout opgezet, maar later zijn 

het stenen huisjes geworden. De luiken (ramen) aan de kant van het riviertje de Nete blijven altijd 

gesloten, maar de begijnen komen wel buiten de poorten om zelf in hun onderhoud te voorzien. Ze 

verzorgen zieken, maar zijn ook goed in weven, borduren en kantklossen. De schrijver Felix 

Timmermans komt hier vaak om inspiratie op te doen voor zijn boeken. De stadspompen noemt hij 

‘Standbeelden aan niemand gewijd’. 

De excursie gaat verder naar de sfeervolle Grote Markt, waar de lunch wordt genoten; natuurlijk 

met patatten. Op de markt zijn veel huizen na de Eerste Wereldoorlog in oude glorie hersteld. Om 

bij de afvaart te komen voor een tochtje met palingschuiten, lopen we langs het prachtige Stadhuis, 

ooit een Lakenhal. Voor de palingvaart op de Nete was geen zeil of motor nodig. De sterke 

getijdenstroom zorgde ervoor dat ze ’s morgen heen en ’s avonds terugvoeren. Het is een mooie 

manier om de stad van een andere kant te bekijken en… het is lekker koel. 

Het bezoek aan Lier wordt afgesloten met de bezichtiging van de St.-Gummaruskerk: een grote kerk 

met mooie ramen en een schatkamer. In het koor staat een zilveren schrijn met relieken van Sint 

Gummarus, die ooit een omgehakte boom met zijn riem ‘herstelde ’en die als stichter van de stad 

doorgaat. Het is een kerk met veel geschiedenis en daar komen we voor als historische vereniging.  

Na een drankje stapt het gezelschap weer in de bus. Tegen 19:00 uur zijn we terug in Gouda. 
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Onze rubriek ‘Oud Gouda’: 25 afleveringen! 
 

Twee jaar geleden is Die 

Goude – op verzoek van 

de redactie van het 

weekblad deGouda.nl – 

begonnen met een rubriek 

‘Oud-Gouda’. De redactie 

van de rubriek brengt 

gebouwen, straten of 

monumenten in beeld, die de lezer waarschijnlijk wel kent, maar waarvan hij niet zoveel weet. Dat 

gebeurt aan de hand van oude en nieuwe foto’s en met een kort stukje geschiedenis. Clemens 

Imholz is coördinator, terwijl Nico Boerboom de fotografische kant verzorgt en de contacten met 

het weekblad onderhoudt. Half juli is de vijfentwintigste aflevering verschenen. U kunt ze allemaal 

nalezen op onze website www.diegoude.nl onder de knop ‘publicaties’. De afleveringen gaan over: 

 

1. Hoge Gouwe 31: van weeshuis tot 

woonhuis; 

2. Het brugwachtershuisje bij de 

Kleiwegbrug; 

3. Gedenkteken voor een bijzondere 

Goudse: Anna Barbara van Meerten; 

4. Drie korbeelkoppen uit de Barbarakapel; 

5. De Rijks HBS; 

6. Bedrijvigheid langs de Gouwe: Gouda’s 

Glorie; 

7. Het Schoonhoofse spoortje; 

8. Monument voor gebroeders Cornelis en 

Frederik de Houtman; 

9. De spoortunnel; 

10. Stolpersteine en Joodse begraafplaatsen; 

11. De Jan Verzwollewetering; 

12. Militairen in Gouda; het Wielrijders-

depot; 

13. De Goudse kaasmarkt; 

14. Café In ’t Zonnetje; 

15. Het zicht op de stad vanaf de rivier: de 

Veerstal; 

16. Straatpoëzie; 

17. Huize Groeneweg; 

18. Van Bergen IJzendoorn, een burgemeester 

en zijn park; 

19. Het Bananenpakhuis op Lage Gouwe 140; 

20. Een rivier getemd: de Hollandsche IJssel; 

21. De Doelen van schutters en gilden; 

22. Bioscopen; 

23. De Agnietenkapel; 

24. Het Oude Mannenhuis (Willem 

Vroesenhuis); 

25. Markt 37-39: van bank via winkels naar 

restaurant. 

 

Als een digitaal schip op een zee: het Stadhuis 
 

Nico Boerboom heeft het speciale nummer van de Tidinge 

gedigitaliseerd dat Die Goude in 1997 uitbracht ter gelegenheid 

van de laatste grote restauratie van het Stadhuis. Je vindt deze 

extra uitgave op www.diegoude.nl onder Publicaties / Tidinge 

van Die Goude / Jaargang 1993-1997. Het nummer bevat – na 

het voorwoord van burgemeester Jan Hein Boone - negen 

artikelen: 

• H. Slooter: Stadhuis in de steigers; 

• Bart Ibelings: De voorlopers van het huidige stadhuis; 

• Ab Warffemius: De verbouwing van 1517-1518; 

• Ida Wietske Lambrechsten-van Essen: Kleurgebruik aan de 

buitenzijde; 

• Henkjan Sprokholt: De afbeeldingen van het Goudse stadhuis; 

• Henny van Dolder-de Wit: Drie portretten van Goudse 

burgemeesters toegelicht; 

• Henny van Dolder-de Wit: De glazen in de Burgerhal; 

• Suzan van der Mark-Hoevers: Het schavot, gruwel en pijn; 

• Frank van den Heuvel: Een rondleiding door het stadhuis. 
  

http://www.diegoude.nl/
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Privacybeleid Die Goude 
 

Op 25 mei 2018 is een Europese richtlijn van kracht 

geworden over de behandeling van persoonsgegevens, de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook 

onze vereniging heeft zich gebogen over de invoering van de 

AVG. Hierna wordt uitgelegd wat Die Goude doet met uw 

persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Er worden drie 

soorten gegevens onderscheiden: ten eerste uw 

contactgegevens, in de tweede plaats de gegevens over de 

contributiebetaling en ten slotte persoonsgegevens en foto’s 

die gepubliceerd worden in de eigen media. 

 

Contactgegevens 

Uw contactgegevens worden vastgelegd en bijgehouden in onze ledenadministratie en worden 

alleen gebruikt voor onze eigen activiteiten en adressering van onze publicaties. De 

contactgegevens zijn alleen toegankelijk voor de ledenadministrateur, de systeembeheerder en 

voor leden van het bestuur. Contactgegevens worden alleen verstrekt aan derden indien dat nodig is 

voor onze eigen activiteiten, zoals de verspreiding van Tidinge. Daarbij wordt met derden een 

verwerkersovereenkomst gesloten die waarborgt dat de AVG wordt gehanteerd. Bij e-mailverkeer 

met de leden houden we de e-mailadressen van andere ontvangers onzichtbaar. De gegevens die u 

geeft bij de opgave voor deelname aan verenigingsactiviteiten, zoals de Waterconferentie, worden 

alleen voor die activiteit gebruikt. 

Desgewenst kunt u bij de secretaris uw contactgegevens opvragen en laten corrigeren.  

 

Financiële gegevens 

Gegevens over de inning van uw contributies en andere financiële bijdragen worden geregistreerd 

en bijgehouden door de penningmeester of zijn vervanger en zijn alleen toegankelijk voor hen en de 

leden van de kascommissie die het financiële beheer controleren.  

Desgewenst kunt u bij de penningmeester uw financiële gegevens opvragen en laten corrigeren. 

 

Publicaties en foto’s 

De eigen media (Nieuwsbrief, website, Facebookpagina en Tidinge) voldoen aan de criteria die de 

AVG kent voor ‘uitingen van algemeen maatschappelijk belang die in journalistieke hoedanigheid 

worden gedaan’. Persoonsgegevens in de tekst van artikelen vallen onder de journalistieke 

uitzondering. Aan personen die meewerken aan artikelen zal worden verteld dat hun informatie ook 

via internet beschikbaar komt of kan komen. Aan auteurs van artikelen zal worden meegedeeld dat 

een eenmaal ingeleverd en geplaatst artikel niet meer kan worden ingetrokken. 

Tijdens verenigingsactiviteiten worden foto’s gemaakt voor de eigen media. Deze foto’s worden 

uitsluitend voor journalistieke doeleinden gemaakt. Bij het nemen van deze foto’s wordt het belang 

van Die Goude afgewogen tegen het recht op privacy. Wij gaan er daarbij van uit dat foto’s van 

openbare activiteiten van de vereniging gebruikt mogen worden in publicaties van de vereniging 

tenzij de deelnemers bezwaar maken. Als een aanwezige bezwaar maakt tegen het fotograferen, 

worden geen opnamen gepubliceerd waarop deze persoon herkenbaar is afgebeeld.  
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Nico IJsselstijn stopt met Vereniging Behoud Stadsschoon 
 

Die Goude-lid Thea van 

Wordragen attendeerde 

erop: Nico IJsselstijn wil 

stoppen met de 

Vereniging Behoud 

Stadsschoon (VBS) Gouda. 

Reden voor de redactie 

om contact op te nemen. 

Hoe staat het met de 

vereniging en met Nico 

IJsselstijn? Nico staat ons 

graag te woord. 

 

Wat is de stand van 

zaken precies? 

‘De vereniging telt 

ongeveer veertig leden 

die elf euro per jaar 

betalen. Er zitten vijf 

mensen in het bestuur, 

waaronder enkele 

familieleden. Een ervan 

doet de administratieve 

taken. Het volgen van de 

ontwikkelingen in de stad 

en zonodig in actie 

komen, doe ik eigenlijk 

alleen. Ik ben nu 77 en 

begin ook mijn kwaaltjes te krijgen. Bovendien hebben we een huisje op de Utrechtse Heuvelrug. 

Daar in de buurt willen we ook gaan wonen. Ik heb geprobeerd opvolgers te vinden. Twee keer 

dienden zich gekwalificeerde mensen aan, maar zij gaven – en dat begrijp ik – de voorkeur aan 

betaald werk in de sfeer van monumenten. Eigenlijk heb ik de hoop opgegeven. Mijn plan is om dit 

najaar een ledenvergadering uit te schrijven met het voorstel om tot opheffing per 1 januari a.s. 

over te gaan. Omdat ik niet verwacht dat het voor zo’n besluit vereiste aantal leden aanwezig zal 

zijn, schrijf ik meteen een tweede vergadering uit, waarvoor die verplichting niet meer geldt. Nog 

steeds sluit ik niet uit dat er een nieuw team opstaat dat de kar wil gaan trekken. Daarom stel ik 

jullie belangstelling zeer op prijs. Ook op Open Monumentendag zal ik nog een keer aan de bel 

trekken. Een ding staat vast: ik stop ermee.’ 

 

Was je vanaf het begin bij de VBS betrokken? 

‘Nee, aanvankelijk stond ik op afstand. Ik heb de archeologische vereniging Golda opgericht en zat 

via die lijn in de Culturele Raad. Nel Goldstein zat erin voor de VBS. Het was een vervolg op de 

geslaagde poging van een aantal burgers om te voorkomen dat de Doelen, aan de Lange Tiendeweg, 

zouden worden vervangen door een nieuwe C&A. Ik volgde met belangstelling wat de VBS aan de 

orde stelde, steunde ze meestal ook, maar was er niet zelf actief. Het zal rond 1985 geweest zijn 

dat een poging van de VBS mislukte om een aantal panden aan de Vrouwesteeg te behoeden voor 

sloop. Nel Goldstein was daar zo boos over dat ze uit Gouda vertrok. Daarmee zakten ook de 

activiteiten van de VBS in, tot een aantal mensen bij elkaar ging zitten en zich afvroeg of er in 

Gouda wel genoeg werd gedaan aan het behoud van het historisch erfgoed. Die Goude deed ook wel 

wat, maar die voelde er niet voor om op de barricaden te gaan. Ik meen zelfs dat helemaal in het 

begin de gedachte is geopperd dat Behoud Stadsschoon een soort jeugdafdeling van Die Goude zou 

worden. Voorzitter dokter Bik zag daar echter niets in. De groep vond dat er meer gedaan moest 

worden aan het behoud van het historische karakter van Gouda, aan restauratie en onderhoud van 

de bouwwerken die het stadsschoon bepalen. We besloten om de VBS te gaan heroprichten en 

gingen daarvoor naar de notaris. Dat speelde in 1994. Ik was vanaf het begin de trekker.’  
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Hoe is je belangstelling ontstaan? 

‘Ik kom niet uit de wereld van de bouw of van monumenten. Mijn familie kent veel kleine 

ondernemers. Zelf ben ik verkoper van beroep geweest. Bij de Goudse IJzerhandel heb ik gewerkt, 

bij Endenburg en ook bij V&D heb ik jarenlang gestaan. Daarnaast was ik enthousiast basgitarist. Ik 

heb heel wat optredens gedaan. Op een bepaald moment werd ik getriggerd door een artikel over 

het Goudse kasteel. Daar wilde ik meer van weten en dat werd mede de aanleiding om Golda op te 

richten, waar ik zeventien jaar voorzitter van ben geweest.’ 

 

Wat is je werkwijze bij VBS? 

‘Voorop staat: veel wandelen door de stad. Dan valt een verandering op en je ziet verval. Daarnaast 

moet je elke week de vergunningaanvragen en andere berichten van de gemeente goed lezen. Dan 

je voor ogen stellen wat daar precies aan de gang is. We hebben een netwerk in de stad van mensen 

die ook hun ogen open houden en dingen zien. Dan is er de wisselwerking met de pers. Marianka 

Peters van de Goudse Post steunt ons vaak, maar vroeger ook Pieter den Broeder of Theo de Jong 

van de Goudsche Courant. De zaken die wij aan de orde stelden hadden vaak hun belangstelling en 

daarmee kregen ze in bredere kring aandacht. Dan is er nog een vast element in mijn aanpak. Als ik 

denk dat iets de verkeerde kant op gaat, stuur ik een brief naar het College van B&W en naar de 

gemeenteraad. Daar ben ik heel principieel in. Dan ligt het vast; dan moet er ook antwoord komen. 

Sommige ambtenaren zeggen: je kunt beter bellen, maar dan verdampt het. Overigens wil ik 

benadrukken dat mijn relatie met de gemeente, maar ook met particuliere eigenaren, goed is. 

Kennelijk heeft men de conclusie getrokken dat de inbreng van de VBS waarde heeft. Het gaat me 

niet om het protesteren; er moet wat verbeteren of veranderen. Als daarvoor oor is, denk je mee 

over mogelijke effecten. Op dit moment is een aantal projecten in handen van White House 

Development: het Weeshuis, het belastingkantoor, de Gouwekerk en het Herthuijs. Die hebben 

meer aandacht voor cultuurhistorische en bouwkundige waarden dan menig ander 

projectontwikkelaar. Daarmee zeg ik niet dat we kunnen stoppen met opletten, zeker niet als ik 

lees dat er mensen zijn die van de Gouwekerk ook een parkeergarage willen maken.’ 

 

Wat neem je mee als grootste successen en als teleurstellingen? 

‘De lijst van projecten is lang. Het is moeilijk om er daar spontaan een paar uit te pikken. Bij 

teleurstellingen denk ik aan de Turfmarktkerk, waarvoor wij al heel vroeg aan de bel hebben 

getrokken. Ik denk aan het feit dat Molenwerf 9 nog 

steeds niet wordt gerestaureerd of aan de sloop van 

de boerderij aan de Provincialeweg 26 in 

Westergouwe. Jammer dat de gemeente daar geen 

wil toonde om na te denken over hergebruik. Op dit 

moment speelt nog het fabriekspand aan Schielands 

Hoge Zeedijk, typisch voor de wederopbouw van de 

jaren zestig. Waarom wordt daar geen 

beschermende status aan gegeven? 

Successen zijn er ook genoeg geweest, al mag je die 

niet alleen aan ons toeschrijven. Vaak zorgt onze 

actie ervoor dat anderen gaan nadenken. Als eerste 

noem ik het rijtje panden op Raam 38-40 dat men 

wilde slopen, terwijl ze op de Monumentenlijst 

stonden. In de Spoorzone was een 

projectontwikkelaar actief die de hele Spoorstraat 

en de Vredebest wilde gaan slopen. Dat is niet 

doorgegaan. Ik denk ook aan het behoud van één 

van de twee schoorstenen van Croda, die 

economisch gezien niet meer nodig waren. Slopen 

kost ook geld, hebben wij gezegd. Ook aan de 

Wachtelstraat zou veel gesloopt worden, ondanks 

bouwhistorisch onderzoek met een duidelijke 

boodschap. Zo is er nog veel meer, maar aan mijn 

bemoeienis ermee komt een eind, want ik ga de 

stad Gouda verlaten.’ (GJJ) 
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Hoe de naam Punselie in Gouda kwam 
Een bijdrage van Frank Grenz. 

 

De naam Punselie is bekend van het stroopkoekje dat je (dankzij de KLM) wereldwijd kunt 

tegenkomen. In Gouda weten we dat het een familienaam is. De huidige eigenaar van het fabriekje 

aan de Spieringstraat, Ron Punselie, haalt regelmatig de krant, niet alleen vanwege zijn bijzondere 

ambacht, maar ook met zijn pogingen om de eigenaar van zijn pand te bewegen tot renovatie.  

Het is een andere nazaat van de familie Punselie die contact heeft gezocht met de Historische 

Vereniging Die Goude: Frank Grenz uit het Zuidduitse Westendorf, zoon van Johanna Punselie uit 

Brunssum. Hij is al jaren bezig met ‘Familienforschung’, waarbij hij o.a. veel informatie krijgt van 

oud-Gouwenaar Jan Lafeber. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar zijn in Gouda geboren 

betovergrootvader en overgrootvader die allebei Bertus Punselie heten. De redactie heeft Frank 

gevraagd te vertellen hoe de naam Punselie in Gouda kwam en om aan te geven wat hij al weet van 

zijn betovergrootvader. (red.) 

 

De Goudse stamvader: Jacob Punselie/Bünzli (*1768-Ϯ1831) 

Als stamvader van de Goudse familie Punselie kan Jacob worden gezien, de in 1768 in Den Haag 

geboren zoon van Hans Jakob Bünzli en Elisabeth Brise. De familie stamt uit Zwitserland. Vader 

Hans Jakob is in 1736 in Ehrikon, kanton Zürich, geboren. Amper vijftien jaar oud treedt hij als 

soldaat in Hollandse dienst. Hij komt in Den Haag terecht. Zijn zoon Jacob probeert zich – wanneer 

hij volwassen is - in Gouda te vestigen. Hij heeft daar kennis aan de jongedochter Johanna van 

Leeuwen (*1769-Ϯ1847). Jacob krijgt van het Goudse stadsbestuur drie keer ‘admissie’ zich tijdelijk 

in Gouda te vestigen. Op 6 mei 1792 trouwt het paar in de Sint-Janskerk en gaat de familie Punselie 

zich wortelen in Gouda. Het eerste kind wordt binnen drie maanden geboren: Jacobus. Daarna 

volgen Leendert (I), Nicolaas, Leendert (II), Elisabeth, Marinus, Johanna Jacoba en Johannes. In 

verschillende Goudse akten en in de zgn. Eigenboeken komt de naam Buntzly daarna voor, maar 

telkens anders geschreven: Buntzlij, Puntselie, Puntzelie, Punceli en Punseli. Pas later is Punselie 

het meest gebruikelijk. In de familie wordt gezegd dat de naam in Holland de betekenis ‘kleine 

Het echtpaar Bertus Punselie en Johanna Klara Bik vijftig jaar getrouwd 
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man’ heeft, maar of dat op feiten berust, weet ik niet. Jacob Punselie moet een veelzijdig man 

geweest zijn. Bewaard zijn besluiten van het stadsbestuur van Gouda waarbij hij wordt benoemd als 

korenmeter (1795), als plaatsvervangend stadsomroeper (1798), als ‘vuurschouwer voor het 18e 

kwartier’ (1799), als boomsluiter van de Jan Kattenbrug (1802) en als stadsomroeper (1827). 

Wanneer zoon Leendert gaat trouwen, staat Bertus in de akte vermeld als meester-kleermaker. In 

het Eigenboek 1792 staat dat Jacob Puntselie voor 400 guldens een huis en erf koopt aan de 

Blauwstraat. Twee veronderstellingen kunnen hieraan verbonden worden. Jacob Punselie werd niet 

als vreemdeling gezien (anders word je geen stadsomroeper) en hij was niet onbemiddeld. 

 

Bertus Punselie de Oude (*1850-Ϯ1938) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om bij mijn betovergrootvader, Bertus Punselie, te komen, sla ik één generatie over. Bertus, in 

1850 in Gouda geboren, is een zoon van Marinus Punselie en Elisabeth Wilhelmina van Vreumingen. 

Bertus verliest al jong zijn beide ouders. Hij is vijf jaar als zijn vader overlijdt. Wanneer hij zeven is 

sterft ook zijn moeder. Hij komt in het weeshuis terecht. Kennelijk krijgt hij een goede 

vakopleiding, want nog betrekkelijk jong kan hij zich als zelfstandig timmerman en jaloezieënmaker 

vestigen op de hoek van de Punt en de Oosthaven. Later verplaatst hij de zaak naar de Korte 

Noodgodssteeg B171 (nu Korte Noodgodsstraat 9). Hij trouwt ook een Gouds meisje met een 

bekende achternaam: Johanna Klara Bik (*1852-Ϯ1932). Ik voeg twee foto’s bij uit het familiealbum. 

Ze dateren waarschijnlijk van 1924, het jaar waarin Bertus en Johanna vijftig jaar getrouwd zijn. 

Op de ene foto zien we het gouden bruidspaar op een balkon zittend tussen tien volwassenen en een 

jongeling. Ik weet niet precies wie er nog meer op staan, behalve rechts mijn eigen overgrootvader 

Bertus Punselie (de Jongere) en zijn (tweede) vrouw Maria Rodenburg. Is het raar om te 

veronderstellen dat op de foto de vijf kinderen van het paar staan en hun echtgenoten? De oudste 

zoon, links achteraan, is dominee Marinus Johannes Punselie (*1875-Ϯ1968). Op de andere foto zien 

we Johanna Klara Bik staan voor de ingang van de jaloezieënfabriek op de Korte Noodgodsstraat, 

hoek Peperstraat. Bertus heeft daar in 1897 een nieuw woonhuis laten bouwen. Het is helaas 

afgebroken voor een uitbreiding van het Postkantoor aan de Oosthaven.  

 

Voor de goede orde: deze Bertus Punselie is niet de oprichter van de Punselie-bakkerij. Dat is 

waarschijnlijk zijn oudere broer Johannes geweest, die in het Adresboek Gouda 1873 vermeld staat 

als broodbakker aan de Spieringstraat F51. Het vertellen van die geschiedenis laat ik graag over aan 

familielid Ron Punselie. Diens grootvader Johannes heeft mogelijk de bakkerij overgenomen van zijn 

oom Johannes. Zie www.punselie.nl. Hij specialiseert zich in koekjes: Gouda ruitjes, Gouda sprits, 

Goudse mop, of Goudse Jan Hagel. Pas in 1945 is de Punselie uitgevonden, als vervanger van de 

Goudse stroopwafel.   

Johanna Klara Punselie-Bik voor het huis aan de Korte Noodgodssteeg 

http://www.punselie.nl/
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De Utrechtsche Dom: drieënhalve eeuw uitspanning 
Een bijdrage van Gerard van Domselaar 

 

‘Toen de boeren nog met paard en wagen naar de Markt kwamen, was er in Gouda volop 

gelegenheid de paarden uit te spannen.’ Zo begint een artikel over uitspanning De Utrechtsche Dom 

dat stadsarchivaris J. Geselschap op 11 juli 1974 publiceert in de Goudsche Courant. De Utrechtsche 

Dom had stallen voor zestig paarden en bijbehorende koetsen. Eeuwenlang is er gegeten, gedronken 

en geslapen. De hoofdingang was toen aan de Lange Tiendeweg, in het pand waar nu restaurant 

Roma gevestigd is.  

 

Sinds juli 1999 exploiteer ik De Utrechtsche Dom aan de Geuzenstraat 6, net om de hoek van de 

Lange Tiendeweg, in eerste instantie als hotel, maar sinds 2016 als Guesthouse om uitdrukking te 

geven aan het kleinschalige karakter. De cursus ‘Wonen in een historisch pand’ dit voorjaar was een 

prikkel om de geschiedenis van de uitspanning uit te zoeken en – met dank aan Geselschap - op 

papier te zetten.  

 

De eerst 

bekende 

eigenaren van 

het pand aan 

de Tiendeweg, 

waar later 

uitspanning De 

Utrechtsche 

Dom komt, 

zijn in 1524 de 

voogden van 

de kinderen 

van Jan Jansz. 

In 1589 krijgt 

het pand de 

naam ‘Den 

Ouden 

Roscam’. Aan 

de oostzijde 

wordt in 1592 

de 

Geuzenstraat aangelegd; een doorbraak vanaf het terrein van het voormalige Catharinaklooster naar 

de Tiendeweg. Daarvoor worden twee huizen gesloopt. Tijdens archeologisch onderzoek in 2008 is 

de fundering van die panden teruggevonden. Een van de keldergewelven loopt door tot onder het 

gebouw van het Guesthouse. ‘Den Ouden Roscam’ wordt in 1661 ‘De Winkelhaeck’ en herbergt dan 

een timmermanswerkplaats. De bestemming verandert in 1674, wanneer herbergier Dirk Fertilet er 

met zijn vrouw en drie kinderen komt  te wonen. Het perceel loopt dan honderdvijftien voet de 

Geuzenstraat in en bevat een houttuin en achterhuisjes. Van Willem van Leyten uit Zeist is bekend 

dat hij in 1688 een tapvergunning krijgt. De vergunningvoorwaarden moeten voorkomen dat er in de 

herberg of ‘Tap-neringe’ sprake is van ontuchtig of oneerlijk gedrag. Mogelijk is in die periode de 

naam 'Den Uijtregtsen Dom' ontstaan. Hoe dat precies is gegaan, valt niet te achterhalen. Vanaf de 

Tiendewegpoort rijden dagelijks wagens op Utrecht en omgekeerd. Sommige herbergiers willen de 

reizigers verwelkomen met namen die hen bekend in de oren klinken. Zo kent Gouda in die tijd 'Het 

Wapen van Utrecht', 'De stad Utrecht' en 'De Utrechtsche Dom'. Diverse keren verandert de 

uitspanning van eigenaar. Johannes van der Bijl is er veertig jaar wagenmaker, logementhouder, 

tapper en verhuurder van rijtuigen. In 1873 wordt het bedrijf voortgezet door Willem Leendertsz. 

Erberveld. Diens familie exploiteert De Utrechtsche Dom meer dan honderd jaar! In 1975 wordt het 

complex in gedeelten verkocht. Het meisjesinternaat van hogeschool De Driestar zit er een tijdje in. 

Het wordt weer hotel, maar in 1997 komt het pand leeg te staan.  
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Het huidige Guesthouse is in 1875 als koetshuis gebouwd op de plek van de voormalige stal van De 

Utrechtsche Dom. Die was in 1715 gebouwd op een vroegere houttuin. De paarden staan sinds 1754 

in een aangekocht pand aan de overkant van de straat. Daar bevindt zich nu al jaren hoedenhuis ‘t 

Matelootje. Boven het koetshuis (adres tot 1896 L42, daarna Geuzenstraat 6) bevinden zich vijf 

kleine woningen (L42a t/m L42e), die beneden gezamenlijk een ingang en een wc hebben. Volgens 

de Goudse adresboeken uit die tijd wonen daar de gezinnen van 

loodgieter Nonner, smid Van der Zwalm, pijpmaker Spee, 

Catharina Kors en sigarenmaker Donker.  

Al die verschillende ruimten maken deel uit van het huidige 

Guesthouse, dat in 1999 van boven tot onder gerenoveerd is. De 

waterleiding was met een stuk tuinslang aan elkaar gekoppeld, de 

riolering loosde op de regenpijp, elektrische bedrading zat met 

tape aan elkaar, tussenmuurtjes vielen om als je er tegenaan 

leunde. Het oude pand heeft zo veel als mogelijk de originele 

indeling teruggekregen. De twaalf kamers en de woning die het 

Guesthouse nu telt, zijn alle geplaatst binnen de historische 

bouwmuren.  

 

De laatste Erberveld heeft het oude houten uithangbord, met 

een afbeelding van de Dom in Utrecht, van de gevel geschroefd. 

Hij schenkt het aan de gemeente Gouda, die het opslaat in 

het depot van het museum. Vijftien jaar later komt het 

‘boven water’. Sindsdien hangt het centraal in het 

trappenhuis van De Utrechtsche Dom. Ik hoop dat het - ook 

na drieënhalveeeuw - nog lang deze rustplaats voor 

reizigers in het centrum van Gouda blijft sieren.  

 

 

 

Gouwenaar Frederik de Houtman en zijn Duyfken 
 

Op 19 juli 2019 is het vierhonderd jaar geleden dat 

Gouwenaar Frederik de Houtman de Abrolhos-

eilanden voor de kust van West-Australië ‘ontdekte’. 

Hij noemde ze naar zichzelf. Als de Houtman-

Abrolhos-eilanden staan ze nog steeds op de kaart.  

Ineke Verkaaik van het HPG maakt ons attent op een 

actie van Elly Spillekom van ‘The Duyfken 1606 

Replica Foundation’ in Australië. Elly vraagt of er in 

Gouda belangstelling is om – samen met de Houtman-

herdenkingsgroep in Australië – aandacht te besteden 

aan die gebeurtenis vierhonderd jaar geleden. Zie 

verder www.duyfken.com. De gemeente Gouda heeft 

in een eerste reactie laten weten zelf geen 

initiatieven te zullen ondernemen.  

Het VOC-schip Duyfken maakte in 1595 deel uit van de 

‘Eerste Schipvaart’ naar Oost-Indië, waaraan ook 

Frederik en zijn broer Cornelis de Houtman 

deelnamen. De vier betrokken schepen zien we terug 

in het monument voor de gebroeders Houtman in het 

Houtmansplantsoen. Van de Duyfken is in Australië 

een zeewaardige replica gebouwd.  

Elly Spillekom stuurt ook een landkaartje en een foto 

van de varende replica. Ook in Gouda hebben we een 

herinnering aan de Duyfken. Het schip steekt uit het 

De Houtmanmonument in het gelijknamige plantsoen. 

(GJJ) 

http://www.duyfken.com/
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Speurtocht naar de Goudse schilder Pieter Schoemaker 
 

Els van Elk-IJsselstijn heeft thuis een 

schilderij hangen met een winters tafereel 

van ‘Achter de Kerk’. U kent Els, want zij 

heeft – hoewel al lang niet meer 

woonachtig in Gouda - meerdere artikelen 

geschreven voor de Nieuwsbrief van Die 

Goude. Daarin legt zij herinneringen aan 

‘haar’ Gouda vast, o.a. over Drogisterij 

Van Elk (Nieuwsbrief 86), de hongerwinter 

(88), de leeszaal aan de Oosthaven (91) en 

de Handelsavondschool aan het Paradijs 

(92). Deze keer vraagt ze zelf informatie. 

Ze bekent dat ze niet meer weet hoe ze 

aan het schilderij komt. Ze wil meer 

weten van de schilder. Er staat ‘P. 

Schoemaker’ op en is gedateerd 1 

december 1955. Is er meer werk van hem 

bekend? De redactie is gaan speuren. Hans 

Vogels, conservator van Museum Gouda 

blijkt bereid ernaar te kijken. Hans 

spreekt van een goed en mooi 

schilderijtje, met de nodige sfeer. Het 

heeft ook zeker een eigen stijl. Over P. 

Schoemaker heeft Hans weinig informatie 

kunnen vinden. In het standaard-

naslagwerk (Scheen) komt de naam niet 

voor. In het bestand van het Rijksbureau 

voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) 

staat wel iets. Onder 'artists' wordt 

vermeld dat P. Schoemaker een pseudoniem is van schilder J.P. Gezelle uit Gouda. Op grond van de 

‘Collectie Persdocumentatie (1942)’ wordt daaraan toegevoegd dat J.D. Gezelle de naam is van zijn 

moeder. 

 

Dat is voldoende om verder te speuren, o.a. in de Goudsche Courant. Met hulp van Jan Lafeber, 

autoriteit als het gaat om Goudse families, komen we erachter dat Jacoba Daniela Gezelle in 

december 1898 in Gouda weduwe is geworden door het overlijden van de 23-jarige Cornelis …… 

Schoemaker. Pieter Schoemaker wordt – als hun enige zoon - op 16 augustus 1888 in Boskoop 

geboren. Pieter trouwt op 1 augustus 1913 in Jaarsveld (Utrecht) met Teuntje Post. Hij wordt 

daarbij aangeduid als schilder, wonende te Gouda. Na aanvankelijk gewoond te hebben op Graaf 

Florisweg 11, staat de naam P. Schoemaker in de Adresboeken Gouda 1926 tot en met 1950 op het 

adres Oosthaven 20-boven. In diezelfde periode is op Oosthaven 20-beneden het Bureau gevestigd 

van de Raad van Arbeid. Volgens het overlijdensbericht uit 1965 is P. Schoemaker vele jaren 

conciërge op dat Bureau op Oosthaven 20. Dat levert weer info op over werk van Pieter 

Schoemaker.  

In zijn overlijdensbericht in de Goudse Courant van 15 juli 1965 staat dat hij bekendheid genoot ‘als 

amateurschilder die in zijn leven tal van schilderijen heeft gemaakt’. 

In de Goudsche Courant d.d. 9 november 1939 staat een artikeltje gewijd aan een door P. 

Schoemaker gemaakt tegeltableau van minister-president Colijn. Het wordt geëxposeerd in de 

etalage van boekhandel Van Burk in Gouda. Het tegeltableau zal aan Colijn worden aangeboden. 

Volgens de krant is het een ‘uitstekend getroffen portret’. 

In de Goudsche Courant d.d. 19 december 1941 staat een artikeltje over het afscheid van H.H. 

Berghege als directrice van het Van Iterson ziekenhuis. Zij krijgt diverse afscheidscadeaus, 

waaronder een schilderij van het ziekenhuis van de hand van P. Schoemaker. 

 

Er zouden van Pieter Schoemaker dus ‘tal van schilderijen’ zijn. Kent u er een? (GJJ)  
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Dymphna Bazen: beschermvrouwe van oud-Goudse voorwerpen 
 

Op 30 mei jl. verscheen in het AD Groene 
Hart het artikel ‘Vechten voor Gouds 
Geschenk’. Hierin beschrijft Maarten 
Molenaar hoe Dymphna Bazen zich inzet voor 
het behoud van oud-Goudse voorwerpen; 
specifiek van de verzameling boeken, 
mappen met foto’s en krantenartikelen over 
Gouda van de in 2017 op 93-jarige leeftijd 
overleden Gouwenaar Wim Ploeg. De 
verzameling is nu nog te bekijken in de 
vroegere Jan Ligthartschool in de Snoystraat, 
die binnenkort gesloopt wordt. Een nieuwe 
plek voor de verzameling moet recht doen 
aan de belofte aan Wim Ploeg dat de 
verzameling openbaar toegankelijk dient te 
zijn, maar is nog niet gevonden. Ik ben 
benieuwd naar het verhaal achter de 
verzameling. Het interview vindt plaats op 
een warme vrijdagmiddag op de 
bovenverdieping van de winkel in 

tweedehands artikelen van Stichting De Kring aan de Bosweg; aan de wand twee schilderijen met 
voor Gouda karakteristieke plekken, vervaardigd door Wim Ploeg.  
 
Hoe kwam Wim Ploeg bij jou terecht? 
‘Wim Ploeg wist dat ik een Gouda-fan ben. Toen hij uit Gouda vertrok naar het verzorgingstehuis in 
Boskoop werd ik gebeld door zijn nicht: “Ome Wim heeft een kamer vol met spullen van en over 
Gouda en wil zijn verzameling aan jullie, Stichting de Kring Gouda, afstaan onder de voorwaarde 
dat zij voor de mensen toegankelijk is.’ Gouda zit in mijn hart! Als kind kreeg ik Gouda met de 
paplepel ingegoten,’ aldus Dymphna, waarop ze enthousiast enkele verhalen vertelt die haar vader 
aan haar doorgaf: de stenen kat op het pand aan de Haven, het pesthuis en de twee grote 
stadsbranden, de Rode Rokkenbuurt, die afschrikte, maar waar je met een  gerust hart doorheen 
kon lopen.  
 
Net als Dymphna zelf was haar vader altijd op speurtocht naar dingen uit het verleden. Ze vertelt 
hoe hij op een dag een kist vond met daarin een beker van Jacoba van Beieren, die hij naar het 
museum bracht, waar deze nog steeds te bewonderen is. Als er momenteel oude panden gesloopt 
worden, weet men haar steeds beter te vinden. De opslagruimte van De Kring ligt bijvoorbeeld vol 
met honderd jaar oude Delfts-blauwe tegeltjes. Ook vond men onlangs een oude draagkoets, die nu 
gerestaureerd wordt. 
 
Waarom de Jan Ligthartschool en wat hierna? 
‘De Jan Ligthartschool heet ook wel ‘de huiskamer van Gouda’. Ze biedt ruimte aan verschillende 
maatschappelijke organisaties, waar ik bij betrokken ben, zoals Gemiva, een stichting die opkomt 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Het schoolplein met de dikke bomen is een van de 
laatste stukjes speelgebied in die omgeving. Het slopen van de school is een voorbeeld van 
tegenstrijdig beleid en toont weinig waardering voor oude panden.’ 
 
Dymphna legt uit dat de Eerste en de Tweede Schoolstraat die naast de school liggen, beschermd 
stadsgebied zijn en dat het tegenovergelegen kaaspakhuis, dat nu onderdak biedt aan nieuwe 
appartementen, behouden moest blijven. Dat de Jan Ligthartschool, die uit dezelfde tijd stamt, 
gesloopt moet worden, vindt ze inconsequent en gaat haar aan het hart. ‘Er is een nieuw 
onderkomen nodig voor Gemiva en ik zal ervoor zorgen dat de nalatenschap van Wim Ploeg een 
goede plek krijgt. Dat is een belofte aan mijnheer Ploeg en aan de Gouwenaren.’  
(Maria ten Tusscher) 
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Gemeentelijke bestuursperiode 2018-2022 nu echt begonnen 
 

Op woensdag 21 maart jl. werden er gemeenteraadsverkiezingen 

gehouden. Een nieuwe bestuursperiode gaat pas echt van start, 

wanneer er een raads– en/of collegeprogramma ligt en wanneer 

de leden van het nieuwe college van B&W zijn benoemd. Voor 

Gouda werd het coalitieakkoord gepresenteerd op 6 juni, waarna 

op 18 juni de benoeming van de wethouders volgde. Vanuit Die 

Goude kijken we natuurlijk met een speciaal oog naar het 

coalitieakkoord en de  portefeuilleverdeling binnen het nieuwe 

college. Wat zijn de concrete voornemens op de terreinen 

historie, monumenten en water en omgeving? Wie zijn daarvoor 

eerstverantwoordelijk? 

 

Voornemens: 

 In de loop van dit jaar wordt begonnen aan de invulling van 

het raadsprogramma ‘Gouda 750 jaar’. Er is ook een Fonds 1272. 

Als externe partijen daar geld in storten gaat de gemeente dat 

bedrag verdubbelen, tot een maximum van € 750.000,-.  

 Er komt een subsidieregeling voor herstel van gevels en 

onderhoud van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. 

 Voor stadsmarketing en toerisme wordt het budget structureel opgehoogd tot € 1 per bezoeker. 

 Het gesprek over een open Havensluis begint met structurele private financiering en ‘een 

gevalideerde businesscase’. 

 De gemeente gaat ‘de ligging van de binnenstad aan het water’ beter benutten door: 

- in gesprek te blijven met de Wateralliantie; 

- onderzoek te laten doen naar revitalisering van de zuidelijke binnenstad en de verbinding met 

de Hollandse IJssel. 

 Voorafgaand aan het (deze raadsperiode) vaststellen van een omgevingsvisie wordt een ‘open 

en breed participatief proces’ opgezet. Zolang de Omgevingswet niet van kracht is, wordt in de 

geest van de wet gehandeld, ‘in elk geval door procedures en toetsingssystemen voor inwoners 

en bedrijven te vereenvoudigen’. In de begroting worden hiervoor extra middelen gereserveerd: 

€ 950.000 voor de komende vier jaar. 

 Er wordt een klimaatadaptatieplan opgesteld, dat zich richt op kwetsbaarheden in relatie tot 

wateroverlast, hitte en droogte. In samenhang daarmee wordt nieuw groen en water gecreëerd. 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt bezien in samenhang met het vraagstuk van 

bodemdaling. Er komen extra financiële middelen: € 2 miljoen voor de komende vier jaar. 

 In het kader van bodemdaling wordt de bestaande inzet voortgezet: project stevige stad, 

platform slappe bodem, fonds duurzaam funderingsherstel, toepassing levenscyclusbenadering 

op projecten in openbare ruimte, regionale samenwerking. 

 

Portefeuilleverdeling 

Wezenlijke verschuiving heeft zich binnen de portefeuilles niet voorgedaan. Nieuw is dat er zgn. 

raadsprogramma’s zijn onderscheiden. Alle partijen in de raad vinden dat op die terreinen wat 

moet gebeuren.  

Portefeuille Cultuur, erfgoed en monumenten Thierry van Vugt 

Portefeuille Klimaat (water, groen en bodemdaling) Hilde Niezen 

Raadsprogramma Gouda750 Thierry van Vugt en Milo Schoenmaker 

Raadsprogramma Omgevingsbeleid Rogier Tetteroo en Thierry van Vugt 

Programma Geheugen van Gouda Michiel Bunnik en Corine Dijkstra 

Programma Gouda 2020+ Michiel Bunnik en Corine Dijkstra 
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Boekje over Van Bergen IJzendoornpark verschenen 
 

De redactie ontving van het Wijkteam Nieuwe 

Park een exemplaar van een nieuw boekje over 

het Van Bergen IJzendoornpark. Marijke van 

Ittersum heeft het - in opdracht van het 

wijkteam - geschreven. Aanleiding tot de 

opdracht was de cultuurhistorische analyse die 

de gemeente in 2011 liet maken. Daarin zit 

een goed overzicht van de geschiedenis van 

het park. Aan die studie wil het wijkteam meer 

bekendheid geven. Speciale aandacht wordt 

besteed aan het Bruidsbruggetje, aan de 

bomenroute en aan de beeldenroute. Waarom 

staan er leeuwtjes aan beide ingangen van het 

park?  Wat zijn de initiatieven van het 

wijkteam? Het boekje (68 pagina’s) is rijk 

geïllustreerd, onder andere met oude foto’s die 

beschikbaar zijn gesteld door Die Goude. Samen 

met het vorig jaar uitgekomen boek Van 

Beverninghlaan biedt het een goed beeld van 

een Goudse wijk, waarop niet alleen de 

bewoners trots kunnen zijn. Het boekje is (voor € 

5) te koop bij boekhandel Verkaaik. 

 

Fotoverantwoording en colofon 
Nico Boerboom: blz. 1, 12 en 20 (m) Autoriteit persoonsgegevens: blz. 10(o) 

Gert Jan Jansen: blz. 2, 6, 7(o), 11 en 16(o) Collectie Frank Grenz: blz. 13 en 14 

Aart van der Want: blz. 4 Collectie Gerard v. Domselaar: blz. 15 en 16(b) 

Historizon: blz. 5 Frits van Elk: blz. 17 

Gouds Sluiswachtersgilde: blz. 7 b Elly Spillekom: blz. 16 (m) 

Wilma Dubbink: blz. 8 Maria ten Tusscher: blz. 18 

deGouda.nl: blz. 9 (b) Gemeente Gouda: blz. 19 

b = boven; o = onder, m=midden. Geri van Ittersum: blz. 20 (b) 

 
De Nieuwsbrief van Die Goude komt zeker 7 x per jaar uit.  

Redactie: Gert Jan Jansen (hoofdredacteur), Nico Boerboom 

(fotoredacteur), Kenny Louwen (tekstredacteur) en Maria ten 

Tusscher (redacteur). 

Oplage: 900, waarvan 50 op papier  

Druk papieren versie: Het Gouds Printhuis 

Redactie afgesloten op 15 augustus 2018. 

De Nieuwsbrief is een uitgave van de  

Historische Vereniging Die Goude. 

Redactieadres: Postbus 307, 2800 AH Gouda 

Mailadres:  nieuwsbrief@diegoude.nl 
Telefoon:  0182-539297; 

Instagram: die_Goude; 

Websites:  www.diegoude.nl en www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl; 

Facebook: pagina’s ‘Historische-Vereniging-Die-Goude’ en ‘Gouds-Sluiswachtersgilde’. 
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