
Nieuwsbrief nr. 89, mei 2017
----------------------------------------------------------------------------

Het Hollandse leger in de Franse tijd 
Lezing maandag 22 mei door Christiaan van der Spek 

Op maandag 22 mei zal Christiaan van der Spek een lezing geven over 
zijn in november verschenen proefschrift getiteld Sous les armes. Het 
Hollandse leger in de Franse tijd, 1806-1814.  
Gedurende de Franse tijd hebben circa zestigduizend Hollandse 
militairen in naam van Napoleon half Europa doorkruist. De veldtocht 
naar Rusland (1812) en de beroemde passage van de Berezina zijn 
bekende episodes, maar er is nog zoveel meer te vertellen over wat 
onze landgenoten meemaakten in de Grande Armée. Ze vochten in 
Duitsland, Spanje en Polen en kregen te maken met de invoering van 
de dienstplicht.  

Tijdens de lezing zal Christiaan in gaan op de vraag hoeveel 
handelingsvrijheid en zeggenschap de Hollandse legerleiding op 
verschillende momenten had over de Hollandse troepen. Bepaalde 
Parijs het militaire beleid of hadden de Hollanders zelf nog wat in de 
melk te brokkelen? Bij de beantwoording van deze vraag zal worden 

stilgestaan bij de bijzondere figuur van Lodewijk 
Napoleon en diens relatie met de Franse keizer. 
Daarnaast zal aan de hand van brieven en 
dagboeken worden gekeken naar de houding van de 
Hollandse officieren en soldaten. Hoe keken zij aan 
tegen Napoleon, waar lag hun loyaliteit en wat 
motiveerde hen om te vechten onder Franse vlag?  

Christiaan van der Spek is historicus. Als lid van 
Historische Vereniging Die Goude ligt de Goudse 
geschiedenis hem na aan het hart. Hij is als 
redacteur verbonden aan ons kwartaalblad Tidinge, 
loopt al jaren stadswandelingen voor het Goudse 
Gidsen Gilde en geeft als docent les bij de cursus 
Goudologie. Vanwege deze persoonlijke interesse 
in de Goudse geschiedenis zal hij proberen zijn 
militair-historische verhaal met wat kleine Goudse 
voorbeelden te verlevendigen. 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20:00 uur. Toegang gratis. 
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Om privacyreden verwijderd uit deze 
digitale versie
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De aanwinsten van Museum Gouda 

De aanwinsten van Museum 
Gouda is de titel van een korte 
lezing die eens in de twee jaar 
de leden van Die Goude wil 
verlokken om naar de 
Algemene Ledenvergadering te 
komen. Het andere jaar is het 
Streekarchief Midden-Holland 
aan de beurt. Dit keer, op 
woensdagavond 12 april jl., 
had het begrip ‘aanwinsten’ 
een dubbele betekenis. Sinds 
een paar maanden heeft 
Museum Gouda een nieuwe 
directeur en een nieuwe 
conservator. Marian Heeringa 
opende de lezing daarom met: 
“Mag ik u voorstellen aan de 
aanwinsten van Museum 
Gouda: Marc de Beyer en 
Josephina de Fouw.” 

Marc de Beyer gaf aan dat hij het – gezien de warme banden met Die Goude – op prijs stelde iets 
over zichzelf te vertellen; over zijn achtergrond als kunsthistoricus en zijn eerdere functies als 
conservator van het kunstbezit van het Koninklijk Huis en bij het Museum Catharijneconvent in 
Utrecht. Het is altijd werk geweest op de grens van kunst en erfgoed. Het past goed bij zijn rol als 
directeur van het stadsmuseum van Gouda. Met de Sint-Jan heeft hij al kennisgemaakt bij het 
samenstellen van een boek over de mooiste kerkinterieurs van ons land. Van de rest van Gouda en 
zijn geschiedenis weet Marc echter ook al veel, want op 8 april jl. slaagde hij voor de cursus 
Goudologie! Eén nieuwtje kon hij ter plekke melden: de plannen om de stadsmaquette te upgraden 
met een nieuwe digitale presentatie zijn goedgekeurd. Dat is een verheugend bericht. 

Het verhaal over de aanwinsten (in de zin van objecten) liet Marc graag over aan Josephina de 
Fouw, die recent niet alleen kersvers Goudoloog, maar ook nog eens inwoner van Gouda is 
geworden! Haar enthousiaste en vlot gepresenteerde lezing oogstte bewondering. Er leek iemand te 
staan die al jaren werkzaam is bij het museum. Overzichtelijk kwam de lijn van het museale beleid 
in beeld, de geschiedenis van het museum en de aanvulling van de verschillende deelcollecties in de 
laatste jaren. Zowel wat betreft de kunsthistorische kant als wat betreft de artistieke weet 
Josephina zaken helder uit te leggen, of het nu gaat over de invloed van de school van Barbizon op 
het werk van Willem Roelofs of over de inkrastechniek van plateelontwerper Leen Muller.  
Wat waarschijnlijk niet iedere Gouwenaar zich realiseert is dat Museum Gouda 40.000 objecten in 
beheer heeft, tegen het stedelijk museum van Alkmaar 12.000 en dat van Dordrecht maar 8000. Dat 
houdt verband met de collecties Gouds plateel en aardewerk. Schenkingen en bruiklenen zorgen 
ervoor dat het op de groei gemaakte open depot toch een keer tegen zijn grenzen aan gaat lopen. 
De basis van het museum, waarmee na 600 jaar Gouda werd begonnen, bestaat uit de religieuze 
kunst en uit voorwerpen met ‘oudheidkundige’ waarde. De groei in deze categorie is beperkt, maar 
toch was er nog de uitbreiding met het schilderij van Cornelis Schut ‘De verheerlijking van de 
Heilige Familie door vrouwelijke heiligen en engelen’. Groei zit – naast het plateel – in de collectie 
Arntzenius en in de eigentijdse kunst. Als voorbeeld van het laatste kwam het realistische werk 
‘Thee met mandarijnen’ uit 2014 van Natascha van den Berg in beeld. Daar is geen penseelstreek op 
te zien. Bij het woord Arntzenius kon Josephina natuurlijk niet voorbij gaan aan de actuele 
tentoonstelling ‘Floris Arntzenius en zijn passies’, die tot 18 juni te zien is. Haar kwaliteit als 
vertelster kwam weer tot zijn recht toen het ging om de relatie tussen Paul Arntzenius en zijn neef 
Floris. Tot de collectie-Arntzenius behoorde nooit een werk van Floris. Dankzij Museum Gouda is 
daar verandering in gekomen, onder andere met ‘Strand bij Scheveningen’. Het stond op de cover 
van de vorige Nieuwsbrief.(GJJ) 
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Geschiedenisprijzen Die Goude 2017 
 
Op woensdagavond 12 april jl. heeft Die 
Goude-voorzitter Gerard van Ham de 
geschiedenisprijzen 2017 uitgereikt aan 
leerlingen van het middelbaar onderwijs in 
Gouda. De jury, bestaande uit Paul van 
Horssen (voorzitter), Anja Roelofs en Maarten 
van der Linde, kreeg deze keer vier 
werkstukken te beoordelen; werkstukken 
voor het vak geschiedenis, gemaakt voor het 
eindexamen.  
 

 Informatieborden Nobelprijswinnaars is 

een werkstuk van Lisanne Mudde (havo 

Driestar), waarin zij – naar aanleiding van 

een vraag van het Wijkteam Gouda-Oost 

– gegevens verzamelt van 

Nobelprijswinnaars, waar straten naar 

genoemd zijn, zoals Briand, Bunche of 

Von Suttner. Op basis daarvan zouden informatieborden gemaakt kunnen worden. 

 Van Mayra Klaassen en Isabelle van den Hoek Ostende, (havo GSG) is het werkstuk De invloed 

van het fascistisch en nationaalsocialistisch gedachtegoed op de NSB. De begrippen fascisme en 

nationaalsocialisme zijn complex in de Europese constellatie van die tijd, maar de termen 

worden vandaag de dag ook gebruikt en misbruikt en daarom heeft het onderwerp 

actualiteitswaarde. 

 Benjamin Heerschop (vwo GSG) kiest in zijn werkstuk Napoleon en de Jakobijnse idealen voor 

een interessante, niet alledaagse, vraagstelling. Het is een uitwerking van een profielwerkstuk 

dat hij eerder als havo-leerling maakte. De jakobijnen vormden tijdens de Franse Revolutie een 

centralistische, hervormingsgezinde beweging. 

 Amerikaanse propaganda tijdens de Koude Oorlog van Marit Bijma en Guido Priem (vwo GSG) 

beschrijft de geschiedenis van de Koude Oorlog vanuit het aspect beeldvorming en de 

daarachter liggende beïnvloeding via antipropaganda. 

 

Paul van Horssen las het 

juryrapport voor, waarin de 

werkstukken zijn 

samengevat en beoordeeld. 

De jury heeft speciaal gelet 

op de kwaliteit en 

originaliteit van het 

gekozen onderwerp; op de 

(vak)inhoudelijke opzet van 

het onderzoek; op de 

kwaliteit van 

informatieverwerking, op de 

conclusie in relatie tot de 

onderzoeksvraag en op de 

verslaglegging en 

presentatie. De juryleden, 

behorend tot de nog 

overwegend boeken lezende 

generatie, heeft 

verwonderd vastgesteld dat deze leerlingen in relatief korte tijd heel veel materiaal kunnen 

verwerken. De werkstukken zijn heel divers en onderling moeilijk te vergelijken. Er zijn best links 

en rechts wat aanmerkingen op te maken, maar het zijn allemaal voorbeelden om jongeren warm te 

maken voor geschiedenis. Daarom is besloten er geen geschiedeniswedstrijd van te maken, maar 

om aan alle werkstukken de geschiedenisprijs 2017 toe te kennen.  
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Hoogtepunten van de Algemene Ledenvergadering 
 

De Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 12 april jl. was misschien 
niet het meest enerverende deel van 
de avond (zie elders in dit nummer), 
maar het verenigingsjaar 2016 is 
afgesloten zoals het hoort en het 
lopende verenigingsjaar voorzien van 
een goedgekeurde begroting. Naar 
aanleiding van het verslag van de 
vorige jaarvergadering is het bestuur 
gevraagd om na te gaan hoe ver de 
‘executeur-testamentair’ van 
Goudanet is met de afgesproken 
overdracht van het tabaksdossier. Het 
activiteitenverslag over 2016 werd met 
applaus vastgesteld. Penningmeester 
Hans Hoogenraad lichtte toe waarom 

zowel de jaarrekening als de begroting een klein tekort laten zien en waarom het bestuur dat 
verantwoord acht. Namens de kascommissie las Bert Bohnen het verslag voor van het onderzoek 
naar de jaarrekening 2016. De strekking daarvan was zo helder dat ook het financieel verslag onder 
applaus werd vastgesteld. Wel werden enkele vragen meegegeven aan het bestuur over de (hoog 
geachte) vermogenspositie, de mogelijkheid om de activiteiten voor de leden uit te breiden en het 
verduidelijken van het effect van de ANBI-status. In de kascommissie gaat Pieter van Dijkum de 
plaats innemen van aftredend lid Bert Bohnen. De begroting werd zonder discussie vastgesteld. 
Namens het Gouds Watergilde zorgde Sjouk Engels voor een intermezzo, waarin zij het zogenaamde 
Blauwe boekje onder de aandacht bracht. (Zie verder Nieuwsbrief 87). 
De bestuursleden Han Breedveld en Ronald van der Wal waren aftredend en op grond van de 
statuten niet herkiesbaar. De ledenvergadering heeft in deze vacatures voorzien door de benoeming 
van resp. Sjouk Engels en Paul van Horssen. De afgetreden bestuursleden, waarvan alleen Ronald 
aanwezig kon zijn, zijn door voorzitter Gerard van Ham en vervolgens ook door de ALV bedankt voor 
hun jarenlange bestuursinzet. Zij blijven actief voor Die Goude. 
Bij de rondvraag kwamen praktische kwesties aan de orde, bijvoorbeeld dat het bestuur het 
financieel niet ziet zitten om opbergboxen te laten maken voor de Tidinge in het huidige vierkante 
formaat. Kan er een groter scherm komen voor presentaties met de beamer? Die Goude is huurder 
van de zaal; we willen het aan de orde stellen, maar Concordia heeft dit vaste scherm nog maar net 
geplaatst. Kunnen we de bijdragen aan de rubriek ‘Oud Gouda’ die de vereniging plaatst in het 
weekblad deGouda.nl teruglezen? Antwoord: Jazeker! Ze staan op onze website www.diegoude.nl. 
 

Lustrumviering Die Goude op vrijdag 6 oktober 
 

Op 7 oktober 1932 werd Die Goude opgericht. Dat gebeurde in 

café Het Schaakbord op de Kleiweg. Om dat te herdenken, 

vieren we dit jaar na 85 jaar het 17e lustrum van onze 

vereniging. Alle leden zijn van harte welkom op deze feestelijke 

bijeenkomst. De lustrumviering vindt plaats in de Sint-Janskerk. 

Het thema van de avond is: Gouda in de jaren dertig. Momenteel 

bereidt de lustrumcommissie een aantrekkelijk programma voor. 

We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten. U krijgt in 

ieder geval muziek te horen uit de jaren dertig. Verder staat een 

compilatie van weinig bekende filmbeelden van het Gouda uit 

journaals van die tijd op het programma. De dichtkunst krijgt 

een plaats en het plateel uit die tijd wordt niet vergeten. Ten 

slotte wordt op het lustrum een boek gepresenteerd over de 

politie in Gouda. Dat gebeurt op feestelijke wijze. 

Noteert u alvast de datum in uw agenda: vrijdagavond 6 oktober om 20.00 uur in de Sint-Janskerk. 

(Bart Pors) 

V.l.n.r. Hans Hoogenraad, Gerard van Ham en Bart Pors  
(penningmeester, voorzitter en secretaris van Die Goude) 

http://www.diegoude.nl/
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Café Het Schaakbord op Kleiweg 13 

In oktober 1932 werd de Die 

Goude opgericht. De 

oprichtingsvergadering vond 

plaats in het eeuwenoude 

café-restaurant Het 

Schaakbord op Kleiweg 13. 

Paul Abels heeft al eens 

beschreven hoe dat in zijn 

werk ging (Tidinge nr. 1 van 

2005). We kunnen voor de 

viering van het 85-jarig 

bestaan van onze vereniging 

niet meer terecht in Het 

Schaakbord, want het bestaat 

niet meer. Is er nog iets van 

terug te vinden?  

Alleen op papier, want het 

pand is in 1969 afgebroken, nadat het enkele jaren leeg had gestaan. Er werd een gloednieuw 

gebouw neergezet voor de Boerenleenbank, dat de Kleiweg 11-13-15 omvatte. Na de fusie met de 

Raiffeisenbank kwam er in 1972 Rabobank op de gevel te staan. Op Kleiweg 17-19 zat de 

kledingwinkel van Jac. Bulle. De ontwikkelingen in de bankensector gingen door; dus het pand werd 

weer verlaten. Deze keer kwam er een schoenenzaak in. In de Goudsche Courant van 25 februari 

1981 wordt dat al aangekondigd. Van Haren zit er nog steeds. 

  De geschiedenis van café Het Schaakbord is in de 

jaren zeventig beschreven door de vroegere 

streekarchivaris J.E.J. Geselschap. Wat dat betreft 

is het wel handig dat Die Goude regelmatig een 

jubileum viert. In de bundel Die Goude 1932-1982 

staat zijn artikel ‘Vijf eeuwen “Het Schaakbord”’. 

Dat kunt u (nog) niet nalezen op onze website. 

Geselschap geeft aan dat er een bijna volledige lijst 

van eigenaren van het pand kan worden opgesteld 

die teruggaat tot 1408. Een bakkerij werd een 

herberg, aanvankelijk met de naam ’t Scaeck, later 

met de aanduiding Het Schaakbord. Uit een 

inventarislijst uit 1813 blijkt dat er een complete 

stalhouderij bij het café-restaurant hoort. In de 19e 

eeuw groeit het onder Adriaan Dam uit tot een 

zalencentrum, 

annex uitspanning en stalling voor 140 paarden. Dat komt tot 

uitdrukking in advertenties in de Gids voor Gouda en in de 

Goudsche Courant. Het officiële adres (voor de omnummering 

van 1909) luidt Kleiweg E95, 96 & 97. Talrijke verenigingen 

zoals Olympia, de Goudse Amateurfotografenvereeniging en de 

Cambrinusclub, een gezelschap van bierliefhebbers, maken er 

gebruik van, ver voordat de Oudheidkundige Kring Die Goude 

er ter wereld komt. Later neemt schoonzoon C.H. Kraneveld 

het café over, maar de zaak blijft bestaan onder de naam 

Firma A. Dam. Die naam staat zelfs bij de afbraak nog op de 

deur. In 1930 wordt de heer G.J. van Blitterswijk de uitbater. 

Dan verandert er wat aan het eenvoudige café. De Goudsche 

Courant schrijft dat het een keurig gesoigneerde zaal is 

geworden met fraaie meubelen en een kleurige verlichting 

“die er de intimiteit en gezelligheid aan geven die men in de 
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betere inrichtingen in de groote steden aantreft”. Het is dus die mooie en goed bezochte zaak waar 

Die Goude wordt geconcipieerd. Ook in dat crisisjaar is er veel klandizie, of het nu is voor de afslag 

van onroerend goed, voor lezingen (de ‘beroemde Fred Fry’) of vergaderingen van de Coöperatieve 

Zuid-Hollandse Eierveiling, de Goudse Voetbalbond, of de Nederlandsche Reisvereniging. Heel 

passend: ook schaakvereniging Messemaker houdt er zijn wedstrijden. Buurman op Kleiweg 9 is de 

firma Th. van Berkel & Zoon, een loodgietersbedrijf, dat later technisch bureau heet. Tegenwoordig 

zit daar een winkel van Specsavers. Aan de andere kant van Het Schaakbord (richting station) is in 

1932 (op Kleiweg 17-19) de manufacturenzaak van H. Krimpenfort en Zonen gevestigd. Later komt 

daar de kledingzaak van Jac. Bulle. Nu zitten daar de schoenenzaak van Manfield (op 17) en Flying 

Tiger Copenhagen (op 19-21-23). Op het moment dat u dit artikel leest kan het alweer anders zijn. 

Dat geldt niet voor de Historische Vereniging Die Goude. Wij gaan op naar de honderd jaar. (GJJ) 

Najaarsexcursie op 2 september naar Doesburg 

Op zaterdag 2 september 2017 organiseren we een excursie naar 

Doesburg. Het is een van de zeven Hanzesteden aan de IJssel. 

Wie Doesburg binnenrijdt, denkt even dat de tijd hier stil heeft 

gestaan. Weinig steden in ons land zijn zo gaaf bewaard gebleven 

als deze oude Hanzestad. Het middeleeuwse stratenpatroon is 

nog volledig intact. U vindt er prachtige voorbeelden van 

baksteengotiek. Ook de vestingwerken uit de 17e eeuw van 

vestingbouwer Menno van Coehoorn zijn goed bewaard gebleven. 

Alle reden dus om deze interessante dag mee te maken.  

08.30 uur:  Vertrek vanaf station Gouda richting Doesburg.  

10.00 uur:  Aankomst in Doesburg. Ontvangst met koffie en wat 

lekkers in het historische Waaggebouw.  

10.30 uur:  Stadswandeling door het historische centrum met 

ervaren gidsen die alles zullen vertellen over het Hanzeverleden 

van de stad en u meenemen over de 17e-eeuwse omwalling. 

Tijdens de wandeling wordt er een bezoek gebracht aan het 

Streekmuseum De Roode Tooren waar objecten worden getoond over de 

geschiedenis van het oude Richterambt Doesborgh.  

12.30 uur: We gebruiken ook de lunch in het Waaggebouw.  

13.30 uur: Met een gids brengt u een bezoek aan het bekende Société 

Musée Lalique Pays-Bas of ook wel vaak het Lalique 

Museum genoemd. René Lalique (1860-1945) wordt de da 

Vinci van de juwelen- en glaskunst genoemd. De werken uit 

de art-nouveau- en art-decoperiode zijn vervuld van 

symboliek en ‘geheime’ details. 

15.00 uur: In en om het Gildehof heeft u gelegenheid om rond te 

kijken bij de leuke winkeltjes en een bezoek te brengen 

aan het Mosterdmuseum.  

16.00 uur: Afsluitende borrel bij het Gildehof. 

16.30 uur: Rond deze tijd reizen we terug richting Gouda, hier hopen 

we ongeveer 18.00 uur aan te komen.  

De kosten voor deze dag zijn € 56,- per persoon. Als u geen museumkaart heeft vragen we u om ter 

plaatse nog een toegang van € 13,- te voldoen, gratis met de museumkaart. Deze dag gaat door met 

een minimum van veertig personen. De prijs is inclusief vervoer, gidsen, koffie/thee, lunch, 

sommige entrees, administratiekosten en fooi.  
Graag aanmelden bij Historizon: per mail via info@historizon.nl, telefonisch via 088-6360200 of per 

post naar Historizon, Postbus 3, 3900AA Veenendaal. Zodra er veertig aanmeldingen zijn, ontvangt u 

de definitieve bevestiging en de factuur.  
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Voorjaarsexcursie naar Thorn 
Een bijdrage van Jan Verkerk 
 
Op zaterdag 1 april vertrokken de deelnemers aan de 
voorjaarsexcursie van Die Goude om half negen met de bus 
richting Thorn. Bij aankomst miezerde het wat, maar 
uiteindelijk viel het weer mee. Natuurlijk was er eerst 
koffie met vlaai. Daarna werd in twee groepen onder 
begeleiding van stadsgidsen Thorn bekeken. Het bezoek aan 
de mooie Sint-Michaëlskerk, ook wel aangeduid als de 
Stiftskerk of Abdijkerk was erg interessant. Vroeger heeft 
hier een zeer groot klooster gestaan. De gids vertelde over 
het ontstaan. De stiftdames kwamen uit de hoogste adel van 
Europa. Overdag woonden zij in hun paleizen, maar 
overnachten deden zij in het klooster. Veel van die dames 
vertrokken na een paar jaar om te trouwen. In de crypte 
liggen twee gemummificeerde stoffelijke resten.  
 
Onder de Fransen had Thorn het zwaar te verduren. In 1794 
vluchtten de adellijke dames en dat betekende het einde 
van het verschijnsel stiftsdames. De arme inwoners gingen 
in de verlaten grote huizen en paleizen wonen. In de tijd 
van Napoleon ging men belasting per woning heffen. De 
hoogte was afhankelijk van het aantal deuren, ramen en 
schoorstenen. De arme mensen konden dit niet opbrengen 
en daarom maakten zij de ramen en veel deuren dicht. De 
huizen werden toen ook wit geschilderd. Dat leidde ertoe dat er toeristen naar Thorn kwamen. Het 
werd het belangrijkste kenmerk van het stadje, zeker toen de gemeenteraad in de jaren 50 aan alle 
inwoners ging vragen om hun huis wit te schilderen. Op enkele huizen na is dit gebeurd. 
 

Een mooi verhaal ging over de 
twee muziekverenigingen die 
Thorn kent. Sinds jaar en dag 
hebben de Koninklijke 
Harmonie (de Bokken) en de 
Kerkelijke Harmonie (de 
Geiten) ruzie met elkaar. Door 
de rivaliteit hebben beide 
korpsen grote prijzen gehaald. 
Op het Wereld Muziekconcours 
in Kerkrade in 1997 haalden ‘de 
Bökke’ de eerste prijs. Jaren 
eerder hadden de Geiten de 
eerste prijs gewonnen bij een 
ander groot concours. 
 
Na de lunch in kasteel Baexem 
volgde een rondrit door de 

omgeving, het Land van Thorn. Ook hierbij zorgde een gids voor toelichting. De bus reed onder 
andere door het dorpje Horne, waar de ruïne staat van het kasteel van de graaf van Horne. 
Iedereen weet dat de graaf van Hoorne en de graaf van Egmont in 1568 onthoofd zijn op de Grote 
Markt in Brussel. Die graaf kwam dus niet uit het Noord-Hollandse Hoorn, maar uit het Limburgse 
Horne. De tocht voerde verder over de Maas bij Roermond en verder naar het Rivierpark Grensmaas 
zagen. Het gebied met grote grindgaten vormt nu een aaneengesloten natuurgebied tussen het 
Julianakanaal en de Maas. 
) te verbergen, werden de huizen  
Er was een stop voor een laatste drankje en een tussenstop voor mensen die verse asperges van het 
veld wilden kopen. Na een mooie en interessante dag was de groep om 19.00 uur terug in Gouda.  
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Een eigen aflevering van Verborgen Verleden 
Een bijdrage van Ans van Loon 

 

Vorig jaar heb ik mijn 

eigen aflevering van het 

tv-programma Verborgen 

Verleden gewonnen door 

mee te doen aan de 

Verhalenwedstrijd 

Voorouders van Die 

Goude. Ik won toen de 

tweede prijs: een VIP-

bezoek aan het 

streekarchief, inclusief 

zoekhulp door een expert. 

(Zie Nieuwsbrief 85 en 

86).  

Echt verborgen was dat 

verleden in mijn geval 

niet meer. Halverwege de 

vorige eeuw heeft een 

archivaris onze stamboom 

al eens uitgezocht. Maar 

wie weet, verrassingen 

zijn altijd mogelijk. Het 

bezoek aan mijn familie, 

zoals in de afleveringen 

altijd gedaan wordt, kan 

echter achterwege blijven 

en omdat ik niets met 

Amsterdam heb, zal 

archivaris Harmen Snel 

ook niet in beeld komen. 

 

Mijn man en ik hebben 

afgesproken met Coretta 

Bakker op het depot van 

het SAMH. We worden in 

een gloednieuw, licht en 

beslist niet stoffig gebouw 

verwelkomd met koffie en de woorden: “Ik heb slecht nieuws.” Natuurlijk neem ik aan dat ze 

daarmee bedoelt “Ik kan je niet verder helpen, want alles is al uitgezocht”, maar het omgekeerde 

blijkt het geval. Er is een ‘verkeerde’ voorouder in de stamboom terecht gekomen. Net als in het 

programma is bij mij de verbazing van het gezicht te lezen. Gelukkig weet Coretta de juiste persoon 

tevoorschijn te halen. Mijn rijke voorouder met drie huizen in Gouda gaat in rook op. Daarvoor in de 

plaats krijg ik een voorouder die met de VOC naar Kaap de Goede Hoop is gevlucht, een vrouw en 

zes kinderen achterlatend. In het tv-programma wordt in zo’n geval direct een reis naar Zuid-Afrika 

geboekt. Dat is helaas niet in mijn prijs inbegrepen. Ik mag naar het Nationaal Archief in Den Haag, 

wat natuurlijk prima is. 

Als troost laat Coretta ons het depot zien. Wat een mooie boeken en andere bijzondere voorwerpen 

worden daar bewaard. Ze heeft wat oude originele documenten en aktes opgezocht waarin mijn 

voorouders worden genoemd. Lang geleden heb ik al gemerkt dat het uitvogelen van de stamboom 

emotionele gevoelens opwekt. Dat is nu ook het geval. 

Kortom, dankzij de inspanningen van Coretta hebben we een heerlijke ochtend. Mijn ‘verborgen 

verleden’ is wat minder verborgen geworden. De VOC wordt mijn volgende project, waar ik erg naar 

uitkijk. Weer is duidelijk geworden dat het uitzoeken van een stamboom niet zonder geluk kan. 

Nogmaals mijn dank.  

Ans van Loon (links) en Coretta Bakker 
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Opruimen geeft lasten en lusten 
 

De naam Teak Spruijt-Boschma bent u eerder tegengekomen in de 

Nieuwsbrief. In nummer 85 werden tot dan onbekende foto’s 

gepresenteerd van twee schuilnissen die in de Tweede Wereldoorlog 

op de Markt gestaan moeten hebben. Mevrouw Spruijt heeft ze 

aangereikt met de boodschap dat ze uit het archief komen van haar 

man Ab Spruijt, die in 2015 overleed. Als redactie denk je dan: Zou er 

nog meer zijn? Taek Spruijt geeft aan dat ze aan een gigantische 

opruimklus is begonnen. Gigantisch omdat zowel haar man als haar 

schoonvader, de heer C.A.M. Spruijt, verzamelaars van de bovenste 

plank waren. De zolder van haar huis aan de Van Beverninghlaan wil 

ze leeg hebben. “Veel heeft al een nuttige bestemming, maar nu ligt 

er nog partij ‘ongeregeld’. Kom maar een keer langs”, zegt Teak Spruijt. 

Zo zit hoofdredacteur Gert Jan Jansen half maart in de witte villa met ‘het mooiste uitzicht op het 

Van Bergen IJzendoornpark’. De directe oogst voor Die Goude blijkt beperkt, maar er komt 

informatie boven over de bezigheden van vader en zoon Spruijt die menigeen niet paraat zal 

hebben. Beiden werkten in de grafische industrie, Spruijt senior als directeur van drukkerij Koch & 

Knuttel, tussen 1894 en 1970 een Goudse drukkerij, die o.a. aan Turfmarkt 106 gevestigd was. Bij 

SAMH was al de nodige bedrijfsinformatie aanwezig. In 1933 zijn er interieurfoto’s gemaakt die een 

beeld geven van het werkproces. Ze zitten in een fraai fotoalbum, getiteld Koch & Knuttel in Beeld, 

dat mevr. Spruijt inmiddels aan SAMH heeft gegeven. 

 

Zeker zo interessant zijn de nevenwerkzaamheden van de heren Spruijt; hun hobby’s die soms niet 

meer van betaald werk te onderscheiden zijn. Zegt het begrip ‘De duivenkoning van Gouda’ u iets? 

Waarschijnlijk niet. Daarmee wordt Spruijt senior aangeduid, die internationaal bekend stond als 

duivenfokker, maar ook als teler van nieuwe konijnenrassen, waaronder ‘de Gouwenaar’. In het 

parkje achter zijn huis aan de Van Beverninghlaan (tussen de Kattensingel, de Van Swietenstraat en 

de Van Strijenstraat) hield hij wel 5000 duiven. Met busladingen kwamen er in de jaren ’20-’30 

bezoekers naar 

deze attractie, 

ook uit het 

buitenland. In 

tijdschriften is er 

over geschreven. 

In 2012 verscheen 

nog de biografie 

Het leven van 

C.A.M. Spruijt, de 

duivenkoning van 

Gouda in woord 

en beeld, van 

Theo van Dissel. 

Maar C.A.M. 

Spruijt 

verzamelde ook 

schilderijen en 

Chinees porselein. 

Zoon Ab Spruijt 

had weer een 

unieke verzameling over zeppelins, een verzameling postzegels, oude plattegronden en 

stadsgezichten van Gouda. Voor de verhalen daarvan verwijzen wij graag naar de genoemde 

biografie en naar reeds verschenen artikelen. Veel informatie staat in het interview dat Ab Spruijt 

in 2008 gaf aan Lies Elte van de wijkkrant van Nieuwepark. U kunt het downloaden via de website 

http://nieuwepark.nl in de rubriek ‘bewoners’. De laatste keer dat Die Goude aandacht besteedde 

aan deze bijzondere Gouwenaars was in 2003, toen Henk Vente in de Tidinge het artikel ‘De 

duivenkoning van Gouda’ schreef. Dat kunt u nalezen op onze website www.diegoude.nl. (GJJ) 

http://nieuwepark.nl/
http://www.diegoude.nl/
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De Tweede en Vierde Verzameling Bijdragen van Die Goude 

De beperkte oogst, bedoeld in het artikel ‘Opruimen geeft 

lasten en lusten’ bestaat uit twee boekwerken die de 

vereniging heeft uitgegeven in respectievelijk januari 1940 

en in juni 1943. De boeken die Die Goude uitgeeft vormen 

een serie met een naam die we nu niet meer zouden 

kiezen: ‘Verzameling Bijdragen’. Zo is ons laatste boek, de 

biografie van Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, de 

‘twee-en-veertigste verzameling bijdragen van Die Goude’. 

De eerste verscheen in 1939. De Tidinge werd pas veel later 

in het leven geroepen. Dat is te merken aan de inhoud. 

Eigenlijk gaat het bij die eerste boeken om een bundeling 

van artikelen, die hertaald niet zouden misstaan in ons 

kwartaalblad. Ze hebben ook een Nieuwsbrief-geur, want in 

die eerste delen is de complete ledenlijst opgenomen. 

Vergelijking van verzameling 4 met verzameling 2 maakt 

duidelijk dat het ledental van Die Goude in de eerste 

oorlogsjaren enorm is gestegen: van 93 naar 395 in 

tweeënhalf jaar tijd! In zijn voorwoord verklaart voorzitter 

J. Smit die toegenomen belangstelling door de

tijdsomstandigheden: “In ernstige tijden verliest de mensch

zijn oppervlakkigheid en komt tot bezinning. Hij tracht het

heden en de toekomst te doorgronden en grijpt hiervoor

terug op het verleden.” In de ledenlijst van 1943 vinden wij

namen van Gouwenaars, waarvan de nazaten nog steeds een actieve rol spelen in het

gemeenschapsleven.

Met de tweede verzameling is nog iets bijzonders gebeurd: in 1946 verscheen er een tweede,

verbeterde druk. Wat de verbeteringen zijn, is moeilijk te zeggen. De reden van herdruk wordt niet

vermeld; voorwoord en inleiding zijn identiek gebleven. In de inhoudsopgave blijkt dat auteur dr. Ir.

Blok nu voorletters heeft gekregen: G.A.C. Ook in de ledenlijst (van januari 1940) blijken enkele

mutaties te zijn aangebracht, veelal in de sfeer van voorletters of titulatuur. ‘G.Paris’ werd

‘G.A.W.J.O.E. Paris’, ‘W. Maree’ veranderde in ‘W. Marree’ en ‘A.C. Koster’ in ‘A.C. Coster

Majoie’. Daar kwam weer een nieuwe onjuistheid voor terug, want ‘Dr. P.J. Endenburg, Schiedam’

werd ‘Dr. P.J.T. Endenburg, Scheidam’. Eén naam blijkt niet meer voor te komen: H. Maaskant, een

journalist die aan de Fluwelensingel woonde. Een nieuw foutje, of zit er meer achter? Maaskant is

schrijver van een van de artikelen in de verzameling uit 1943. Hij schrijft over de gevelstenen in

Gouda. Bij een artikel over de Haastrechtsche Brug heeft de redactie de noot toegevoegd dat

inmiddels geen tolgelden meer geïnd worden.

Vermeldenswaard is het lidmaatschap van de heer D.M. van Buuren te Brussel. Zijn naam leeft voort 

in het Van Buurenmuseum in Brussel; een schitterende schilderijenverzameling in een fraaie art 

deco-villa in Ukkel. David Michel van Buuren werd in 1886 in Gouda geboren. Uit Joods Gouda II van 

Tom Verwaijen weten we dat hij de zoon was van uitgever Samuel Willem van Buuren en Hanna van 

Danzig. In 1909 vestigde hij zich in België en begon aan een buitengewone carrière als bankier. 

Samen met zijn vrouw Alice Piette legde hij als kunstliefhebber en mecenas een indrukwekkende 

kunstverzameling aan. Dat David van Buuren vijfendertig jaar na zijn vertrek lid is van Die Goude, 

betekent dat hij altijd een band met Gouda is blijven voelen. Het is een nadere verkenning waard. 

David van Buuren overleed in 1955 in Brussel. 

De twee verzamelingen tellen in samen 34 artikelen van vijftien verschillende schrijvers. Het voert 

te ver om hier een overzicht te geven, maar het zou interessant zijn de toenmalige artikelen over 

Hiëronymus van Beverningh, of over de hofjes, of de benaming van Goudse bruggen te vergelijken 

met latere. Wat opvalt is dat de recente geschiedenis (in dit geval van 1900 tot 1940) nauwelijks 

aan bod komt. Alleen in de artikelen van bestuurslid P. van Balen komen jaartallen uit de 20e eeuw 

vaker voor, bijvoorbeeld in een artikel over het Bloemendaals Verlaat. (GJJ)  
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Een gemeentelijk monument aan de Nieuwehaven 
 

Aan een wildvreemde had ik het niet durven vragen, maar Marga 

van Veen uit Zoetermeer kende ik van het NIVON, het Nederlands 

Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. Toen zij 

vertelde dat ze op Nieuwehaven 41, een gemeentelijk 

monument, zou gaan wonen, vroeg ik of ze daar over wilde 

vertellen als ze eenmaal gesetteld was. Wat is het voor een pand 

en hoe was het om het naar jouw wensen in te richten? 

Nieuwehaven 41 is een klein huisje, zoals er meer staan in 

Gouda: een meter of vijf breed, in de voorgevel twee ramen en 

een deur, aan de achterkant een verrassende tuin zonder 

achterom. Aan de kamer is de keuken gebouwd. Boven, onder het 

schuine dak nog twee kamers en een overloop. Bijzonderheid: 

het huisje heeft een 

bepleisterde ingezwenkte 

lijstgevel, waar bovenin een 

rond gevelsteentje zit. Het is 

overigens van hout en was 

oorspronkelijk egaal grijs. Er 

staat een witte olifant op, maar de betekenis is nog niet 

achterhaald. 

Waarom koos Marga voor dit huis? Ze geeft aan dat haar huis in 

Zoetermeer te groot was geworden en een dochter al in Gouda 

woonde. Haar grote wens was om vanuit huis een toren te 

kunnen zien. Dat gaf bij de bezichtiging van Nieuwehaven 41 de 

doorslag. Voor het huis, vanuit de tuin, ja zelfs vanuit de 

slaapkamer aan de achterkant is hij zichtbaar: de Vrouwentoren! 

Vanuit die slaapkamer is ook de toren van de Sint-Jan te zien én 

het vieringtorentje ervan. 

Marga heeft het in 2014 

gekocht en het – in afwachting 

van verbouwing – verhuurd. Die 

verbouwing heeft meer tijd en 

geld gekost dan gepland. 

Enerzijds ging het erom 

wooncomfort naar eigen wens 

te bereiken, anderzijds om behoud van authentieke elementen uit 

de bouwtijd rond 1860. Aspecten waar ze niet mee gerekend had, 

kwamen voort uit de status van gemeentelijk monument, 

waardoor alles vergunningplichtig was en uit de bouwkundige 

situatie. Heel lastig was dat het huisje geen fundering bleek te 

hebben. Het rustte op de fundering van het blokje huizen aan de Vrouwentorenkant en van het 

huisje op nummer 43 dat tegen de voormalige brandweerkazerne staat. Die pandjes stonden er 

eerder. Vooral voor de aangebouwde keuken waren bouwkundige voorzieningen nodig. Het 

gelijktrekken van de achterpui van de kamer met de achterkant van de keuken kon geen genade 

vinden in de ogen van de monumenteninspecteur. Zo waren er meer problemen, maar Marga 

benadrukt dat ze zijn opgelost: “Al met al ben ik heel blij, want het is een genot om hier te wonen, 

midden in de stad en toch zo rustig.”  

Veel waardering heeft ze voor de aanpak van aannemer Jeroen den Hollander. Ze liep hem tegen 

het lijf toen ze in de Lichtfabriek vroeg wie die mooie trap daar gemaakt had. De aannemer dacht 

voortdurend in maatoplossingen, terwijl zijn vrouw Elke belangrijke bijdragen leverde aan de 

inrichting van het huis. Zij gaf ook aan dat het gevelsteentje gebruikelijk in felle kleuren werd 

geschilderd. 

Het resultaat mag er zijn. Laatst lag er een briefje van de vorige eigenaar: “Ik heb op een avond 

naar binnen staan gluren en zie dat je er iets heel moois van hebt gemaakt. Ik zou zo weer terug 

willen naar de binnenstad.”(GJJ) 
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Jan en Bep Hogenelst koninklijk onderscheiden 
 

Je zou Jan en Bep Hogenelst 

kunnen betitelen als de 

herbergvader en –moeder van 

sociëteit Concordia. Wanneer 

wij er als Historische Vereniging 

Die Goude onze lezingen of 

jaarvergadering houden, zijn 

wij verzekerd van een warme 

ontvangst en een goede service. 

Voor onze leden telt de 

plezierige ambiance, waar de 

prijs van koffie en thee 

(voorzien van stroopwafel) niet 

duidt op een behoefte om in 

een avond rijk te worden. 

Bovendien is er na de lezing 

gelegenheid om gezellig na te 

praten; een kans die nog meer 

mensen zouden kunnen grijpen. 

Jan Hogenelst, voorzitter van 

het bestuur van de sociëteit, en 

zijn vrouw Bep Hogenelst-Boef 

zijn bepalende factoren voor 

deze ambiance. Bep altijd 

vriendelijk en hartelijk; Jan altijd joviaal en bereid zijn levenswijsheden te delen of te toetsen. 

Ook andere instanties en andere mensen hebben veel baat bij de vaardigheden en inzet van de heer 

en mevrouw Hogenelst. Dat heeft geleid tot het initiatief om hen allebei voor te dragen voor een 

koninklijke onderscheiding; een aanvraag die Die Goude van harte heeft ondersteund. 

 

Op woensdag 22 maart jl. was het zover. De jaarvergadering van sociëteit Concordia werd na een 

kwartier grondig ‘verstoord’ door de komst van burgemeester Milo Schoenmaker. In zijn gevolg een 

bus met familieleden, de pers, vrienden en bekenden van allerlei verenigingen, waaronder 

vertegenwoordigers van het bestuur en de Lezingencommissie van Die Goude en een complete 

muziekband. Heel veel mensen moeten het tevoren geweten hebben en toch was het voor Jan en 

Bep een complete verrassing. Toen de chaos van de overrompeling wegebde, nam de burgemeester 

de regie in handen en zei dat de ledenvergadering van Concordia geschorst werd. Hij ging vertellen 

waarom hij aanwezig was: het uitreiken van de versierselen horend bij twee benoemingen tot lid in 

de Orde van Oranje-Nassau. “Twee, dat komt niet vaak 

voor, want ze moeten wel afzonderlijk ‘verdiend’ worden”, 

benadrukte hij. De activiteiten voor Concordia waren daarin 

het gemeenschappelijke deel, maar voor Bep waren dat ook 

het voorzitterschap gedurende twintig jaar van de afdeling 

Gouda van het Koningin Wilhelminafonds, de rol als 

gastvrouw in Huize Savelberg en het werk in zangkoor 

Cantate. Voor Jan Hogenelst was de lijst nog veel langer. 

Gemakshalve verwijzen we naar het interview in de rubriek 

‘Het Gouda van …….’ in Nieuwsbrief 83 (na te lezen op 

www.diegoude.nl). “Jullie zijn bindende schakels in de 

Goudse samenleving”, zo sloot de burgemeester af. De 

lintjes werden opgespeld en de zaal was vol van gejuich. De 

petit-fours werden binnengedragen, het gelukwensen begon 

en de bar ging open. Het was nog lang onrustig op de Haven. 

                                                                                                                                             (GJJ) 
  

http://www.diegoude.nl/
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Bijna twee eeuwen beeldende kunst in Gouda 
 

In maart is nummer 19 van de serie 

Het leven in Gouda uitgekomen. 

Onder het motto ‘Van 

stadstekenschool tot Museum Gouda’ 

gaat het over de beeldende kunst 

vanaf pakweg 1850. Het bekende 

eerste exemplaar is op 10 maart jl. 

namens de redactie door Marianne 

van der Veer overhandigd aan Marc de 

Beyer, de directeur van Museum 

Gouda. Marianne gaf daarbij een 

boeiende inleiding; enerzijds een 

samenvatting van het nummer, 

anderzijds een verdieping waar het 

ging om de verhouding tussen het 

historische en het artistieke accent in 

de kunst. Speciale aandacht was er 

voor Elisabeth Stoffers als eerste (?) 

Goudse vrouw in de kunst en voor de 

remonstrantse predikant Hendricus 

van Assendelft. 

Ook als je ruim 28 A4-pagina’s ter 

beschikking hebt, moet je keuzes 

maken bij de benadering van het thema. Meestal kiest de redactie voor een gemengde aanpak, 

waarin chronologische en thematische overzichten zitten, aangevuld met interviews met 

deskundigen op het betreffende terrein. Deze zijn zoals gebruikelijk geschreven door het duo Rini 

Stolwijk/Ton Sevenhoven. In dit geval komen de kunstenaars Arie Bouter, Edith Cammenga en Bram 

Tackenberg (tot zijn verrassing door Marianne van der Veer aangeduid als ‘de jonge fotograaf’) in 

beeld. Ook het inleidende hoofdstuk over de beeldende kunst tussen 1900 en 1950 zoomt vooral in 

op de kunstenaars. In de sfeer van keramiek en plateel zijn dat Willem Brouwer, Chris Lanooy, Henri 

Breetveld en Henri van Norden, naast de ‘gewone’ schilders Elisabeth Stoffers en Jan van Straaten. 

Na dit artikel (waar geen naam van een auteur bij staat) volgt een beschrijving door Hans Vogels 

van kunstverzamelaar ds. Henricus van Assendelft. Marianne van der Veer neemt de grootste 

bijdrage voor haar rekening: over de historie van Museum Gouda met een kort annex over 

kunstcentrum Burgvliet en de Firma van Drie. Bertelman en Scheltema zijn de grote mannen aan het 

eind van de 19e eeuw. Bianca van den Berg ten slotte schrijft over kunst in de openbare ruimte. 

Daarmee is een aantrekkelijk nummer ontstaan, dat een deel van de bevolking zeer zal aanspreken.  

Je zou de vraag kunnen stellen of de relatie tussen beeldende kunst en professionele kunstenaars 

niet wat te zwaar wordt benadrukt. De rol van 

amateurkunstenaars en hun cursussen (Kunstpunt 

Gouda, Gouwe Palet) komt niet aan de orde, noch de 

consumentenkant van kunst in de vorm van de 

Museumvrienden of de Atelierroute. Het blijft keuzes 

maken. Als amateurkrantje valt ons op dat de 

technische eindredactie niet waterdicht is. ‘Onze’ 

Kenny Louwen had zeker bezwaar gemaakt tegen de 

eerste zin: “De ontwikkelingen (…….) is geen 

chronologisch verlopend verhaal.” ‘Goudewagen’ had 

hij er ook uitgehaald en ongetwijfeld had hij 

gevraagd: “Is het nou Lanooij of Lanooy, Bertelman of 

Bertelsman?” (GJJ) 

 

 

Het leven in Gouda is te koop bij de boek- en 

tijdschriftenhandel. Het kost € 5,95.   
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SAMH bevordert contact tussen gebruikers archief 
 

Het streekarchief SAMH ontving op 14 maart jl. zijn vaste 

bezoekers. Het gebeurde voor de tweede keer en SAMH is van 

plan om dat twee keer per jaar te blijven doen. De bijeenkomst 

is opgezet omdat veel vaste klanten van de studiezaal elkaar 

wel van gezicht kennen, maar soms geen idee hebben waar de 

ander mee bezig is. Als dat 

wel zo is, blijken 

archiefgebruikers elkaar 

soms op onverwachte 

terreinen te kunnen helpen 

bij hun onderzoek.  

Deze keer mocht Marianne 

van der Veer ruim dertig 

archiefgebruikers welkom 

heten. Ze vond het leuk dat 

er zoveel belangstelling is 

vanuit de Historische 

Vereniging Die Goude. Vast 

programmaonderdeel is het 

geven van informatie over nieuwe collecties of over ontwikkelingen rond digitalisering. Zij vertelde 

over aanwinsten van het streekarchief, zoals het archief van de Goudse familie De Lange, waartoe 

ook patriot Cornelis Johannes de Lange van Wijngaarden hoorde (zie Nieuwsbrief 82). Zeer recent is 

komst van de collectie-Wolf-Bosman, waarin veel foto’s zitten en een dagboek van ‘bleekneusjes’ 

die na de oorlog konden aansterken in Engeland, Denemarken of Zweden. Van belang voor de 

familieonderzoekers is het digitaliseringsproject van genealogische bestanden dat in maart is 

gestart. Eerst worden de bestanden van de 

Burgerlijke Stand verfilmd, in het najaar 

volgen waarschijnlijk de bevolkingsregisters. 

Uiteindelijk komen de akten van de Burgerlijke 

Stand, de huwelijksbijlagen en het register van 

Belgische vluchtelingen beschikbaar via de 

website. Het scannen vindt plaats in 

samenwerking met FamilySearch. Ook op hun 

website zullen de scans straks beschikbaar 

staan. Later dit jaar wil het streekarchief een 

vrijwilligersproject starten voor het indexeren 

en koppelen van gegevens aan de scans. 

Belangstellenden kunnen zich melden via 

info@samh.nl. 

Een ander onderdeel van het programma is een 

presentatie door een vaste onderzoeker van 

zijn of haar onderzoek. Deze keer was dat 

Jacques van der Heijden die enthousiast 

verhaalde van zijn onderzoek naar 'de 

glazenkast', het buurtje dat zich tussen 1864 

en 1970 ontwikkelde tussen de Boelekade en 

de Jan Verzwollewetering. Het boek hierover 

gaat drie onderdelen bevatten: over de 

historische ontwikkeling, over de families die 

er woonden en over persoonlijke 

herinneringen. Jacques gaf helder aan waar 

neef Ton Helmond en hij tegenaan lopen bij 

hun naspeuringen. (GJJ) 
  

mailto:info@samh.nl
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Boek over Van Beverninghlaan komt binnenkort uit 

“Toen ik de proefdruk had 

doorgenomen, heb ik het een uur 

op de knieën laten liggen en 

gedacht: Is dit het geworden? 

Geweldig!”, zegt Janny de 

Keijzer-Prinsenberg. Ze houdt de 

cover van het boek Van 

Beverninghlaan overeind, dat 

vanaf 22 mei a.s. te koop is. 

Editor Martine Holt wil nog een 

paar dingen verbeterd zien, maar 

dan rollen de eerste honderd 

exemplaren van de persen. Dat 

wordt gevierd met een feestje 

voor de mensen die een bijdrage 

hebben geleverd, hetzij via het 

leveren van informatie, hetzij 

via de crowdfunding. De tekst is 

van Cilia van Hofwegen, de 

actuele foto’s zijn van Tonny 

Noteboom. Pro-book in Utrecht is 

de drukker. 

In Nieuwsbrief 82 (van mei 2016) 

is het boek aangekondigd. Een 

jaar later kan Janny de Keijzer 

het project afsluiten, waarmee 

ze twaalf jaar bezig is geweest. 

Het vloeit voort uit het 

straatfeest dat in 2003 werd 

gevierd bij het honderdjarig 

bestaan, nadat het in 1998 

benodigde funderingsherstel tot 

intensivering van de sociale 

contacten had geleid. Janny nam 

de organisatie op zich en ging 

materiaal en menselijke inzet verenigen. Natuurlijk komen alle 25 panden aan de Van 

Beverninghlaan aan de orde evenals de bewoners en hun verhalen. Bijna de helft van het boek heeft 

echter een meer algemeen historisch karakter. Deze fraaie woonstraat tegen het Van Bergen 

IJzendoornpark aan, sloot – net als de Krugerlaan – aan bij behoeften van de gegoede stand die door 

de industrialisatie van Gouda was ontstaan. Vier burgemeesters kwamen er te wonen, 

gemeentesecretaris Pot, politiecommissaris Hess en industriëlen als Hupkes (GMF), Van der Post 

(Compaxo) en Spruijt (Koch & Knuttel). Nagegaan is hoe de bebouwing tot stand is gekomen, nadat 

de eerste kavels maar moeizaam verkocht werden. Voor de gegevens tot pakweg 1950 moest een 

beroep worden gedaan op het streekarchief; de periode daarna kon direct in kaart worden gebracht 

via gesprekken en informatie van (oud-)bewoners. Het was een speurtocht vol verrassingen die 

heeft geleid tot bijzondere geschiedenis van de stad Gouda, bezien vanuit één straat. ‘Ontstaan en 

ontwikkeling van een bijzondere straat in Gouda’, luidt de ondertitel van het boek. Je zou kunnen 

spreken van een bijzondere aflevering van Het leven in Gouda; honderdvijftig jaar wonen voor de 

‘betere stand’. Het kan haast niet anders of ook voor Gouwenaars, die hier niet hebben gewoond, is 

het interessant. Laten we hopen dat het boek over de Glazenkast (zie elders in dit nummer) er 

straks ook zo uitziet. De boeken zouden elkaar uitstekend kunnen aanvullen. (GJJ) 

Van Beverninghlaan is in eigen beheer uitgegeven en te bestellen via janny@dekeijzer.org. De 

ingebonden en ingenaaide uitgave (ISBN-nummer 978-90-903) telt 116 bladzijden. Prijs: € 24,50. 

mailto:janny@dekeijzer.org
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Musea en oudheidkamers in de regio (5): Reeuwijk  
 

In het kader van onze serie ‘Musea en 

Oudheidkamers in de regio Gouda’ stapten 

Gert Jan Jansen en Paul van Horssen op de 

fiets naar Streekmuseum Reeuwijk. 

Aanleiding was de aankondiging van de 

nieuwe tentoonstelling ‘Resultaat van Naald 

en Draad’. Bij binnenkomst troffen we de 

voorzitter van het museum en een aantal 

vrijwilligers aan, die ons gastvrij ontvingen. 

Zij verschaften informatie over het reilen en 

zeilen van het museum. Het museum krijgt 

subsidie, maar moet zijn inkomsten vooral 

halen vanuit het bezoek van veel Goudse 

middelbare scholen en basisscholen. Ook 

hoopt het bestuur op belangstelling van uit 

het nieuwe ernaast gelegen Landalpark. Met 

de Historische Kring Bodegraven en het 

Kaasmuseum van Bodegraven heeft het 

streekmuseum goede contacten. 

Na een kopje koffie leidde vrijwilliger Jaap 

Hoogervorst ons rond. Naast de ontvangstruimte is een filmzaal, waar bezoekers een film van twaalf 

minuten over het turfsteken kunnen zien. Het is een korte documentaire waarin te zien hoe het 

turfsteken daadwerkelijk plaatsvond. Aan de andere kant van de ontvangstruimte is een vooroorlogs 

schooltje te vinden, een geschenk van Museum Gouda. De tentoonstelling  over textiel, naaigerei en 

was- en strijkvoorwerpen uit de eerste helft van de vorige eeuw is uit de eigen collectie 

samengesteld. Een fraaie verzameling van merklappen, linnengoed, ondergoed en ander gedragen 

textiel en in een overzichtelijke samenstelling. 

Daarna bezochten we de vaste tentoonstelling. Het is opvallend hoe ook hier overzichtelijk en 

schoon de verschillende ruimtes zijn. “Er wordt ieder jaar voor de jaarlijkse opening op 1 april door 

veel vrijwilligers schoongemaakt en gepoetst”, vertelde Jaap. Het museum is in feite een goed 

geconserveerde oude boerderij waarvan de inrichting en inboedel bewaard zijn gebleven en de 

verzameling aangevuld is met talloze voorwerpen 

die typerend zijn voor het leven van boeren en 

turfstekers in Reeuwijk en omgeving. Het eerste 

deel van de verzameling geeft een goed beeld van 

het turfsteken en alle gebruiksvoorwerpen die 

daarvoor nodig waren. In het woongedeelte van de 

boerderij treffen we een opkamer , het boen- of 

stoephok, de kaaskelder, een eetkamer, een 

kinderkamer en keuken aan. Met enige verbeelding 

waan je je terug in de tijd van het boerenbedrijf 

van zo’n honderd jaar geleden. Altijd nieuwsgierig 

of we ook nog een relatie met Gouda konden 

ontdekken, troffen we in verschillende vitrines 

mooi Gouds plateelwerk aan. 

Met een smalle trap of met de traplift kwamen we 

op de zolder waar een winkeltje en de 

gereedschapsschuur van een scheepswerfje zijn 

nagebouwd. Op de achterzolder zijn een bibliotheek en een grote afdeling voor genealogie. Een 

enthousiaste groep vrijwilligers is bezig om alle Reeuwijkse families en hun stambomen in kaart te 

brengen. Bovendien bevinden er zich op die zolder grote mappen met schoolfoto’s en 

dorpsgezichten.  

Al met al een mooi en verzorgd streekmuseum, dat een bezoek op een fietstochtje vanuit Gouda 

meer dan de moeite waard is.(PvH) 

Info: www.streekmuseumreeuwijk.nl 

http://www.streekmuseumreeuwijk.nl/
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Het Gouda van………………..Henny Noorlander 

Het is meer dan een jaar geleden dat ik met molenaar Henny Noorlander sprak over een artikel 

over molen ’t Slot. Maar wanneer ik half maart bel is een afspraak snel gemaakt. Als ik zeg dat ik 

de rubriek ‘Het Gouda van ………’ wil gebruiken, vindt hij dat ook prima. 

Noorlander is toch een echte molenaarsfamilie? 

“Dat is zeker zo. Eeuwenoud mag 

je wel zeggen; oorspronkelijk 

vanuit de Alblasserwaard. Zelf ben 

ik geboren op poldermolen De 

Bachtenaar aan de Vlist, maar 

vanaf 1946 ben ik opgegroeid in de 

Haastrechtse molen, de 

poldermolen aan de Hollandse 

IJssel, die sinds 1964 op Gouds 

grondgebied staat. Daar woonden 

mijn ouders met acht kinderen: 

vier jongens en vier meisjes. Mijn 

vader werd als molenaar voor 

anderhalve dag per week betaald. 

Daarnaast moest hij als daggelder 

bij de boeren aan de kost komen. 

Alle kinderen moesten met vijftien 

jaar gaan werken, via de 

huishoudschool of via de 

ambachtsschool. Van mijn ouders 

mocht ik een kwart van het salaris  

houden en daarnaast kreeg ik elke 

week een pakje Roxy-sigaretten. Ik 

heb maar één pakje gerookt, want 

ik vond het vies.” 

Hoe begon die relatie met Gouda? 

“Na de lagere school mocht ik nog 

niet naar de ambachtsschool, omdat ik nog geen 13 was. Een jaar ging ik naar de VGLO-school aan 

de Hoge Gouwe. Zo’n jaar wachten zorgt niet voor gemotiveerde leerlingen; er waren ook 

nauwelijks leraren die er wilden werken. Wie tegenwoordig klaagt over lesuitval had daar eens in 

1956-1957 moeten gaan kijken. De ambachtsschool aan de Graaf Florisweg is natuurlijk bekend. Ik 

deed daar metaalbewerking. Drie jaar later ging ik met mijn vader naar de Goudse Machine Fabriek 

(GMF) aan de Kattensingel. Met de pet in de hand vroeg hij aan bedrijfsleider Slingeland of er een 

plekje voor mij was. Dat werd mijn eerste baan. Na de militaire dienst kwam ik daar terug. Ik heb 

bij meerdere bedrijven gewerkt; het langst bij Van Neerbosch Bouwmaterialen aan de Provinciale 

Weg West, het liefst in functies waar ik met mensen moest praten.” 

Maar alleen met werken raak je niet getrouwd en kom je niet op molen ’t Slot terecht. 

“Klopt. Op een bepaald moment ga je het uitgaansleven in. Jeugdsociëteit De Gonz aan de 

Jeruzalemstraat kwam centraal te staan. Ik ging meedoen in de organisatie en ben ook een tijd 

voorzitter geweest. Een prachtige tijd, waarin het altijd soos was met op dinsdag een culturele 

avond en vrijdag cabaret of een band. Boven zaten de padvinders, in de Jeruzalemkapel 

kunstenaarscentrum Burgvliet. Er ontstond een vriendenkring, waarvan de kern nog steeds bij elkaar 

komt. De Gonz werd ook het verzamelpunt van sportclubs, zoals volleybalclub Radius die zijn 

gouden jaren beleefde. Bij Radius was Jeanne Stuurman actief en de rest laat ik aan je verbeelding 

over. In 1975 zijn we getrouwd. We kregen twee zonen, waarvan er een bijna dagelijks te zien is in 

het NOS-Journaal en de ander op het ministerie werkt in de sociale wetgeving.” 
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En die zijn hier in de molen geboren en opgegroeid? 

“Dat moet ik even uitleggen. Molen ’t Slot kwam na het vertrek van molenaar Van Schelven, de 

vader van Roland, leeg te staan. De gemeente kocht hem in 1963, toen het verval al aardig 

gevorderd was. Het molenhuis werd eerst weer opgebouwd en daarna zou de restauratie van de 

molen volgen. Even tussen haakjes: ’t Slot is een bedrijfsmolen en daar is – anders dan in een 

poldermolen –geen ruimte om te wonen. De gemeente had een kandidaat-molenaar, mijn broer Jan, 

maar omdat ambtelijke molens nu eenmaal wat langzamer draaien, had hij allang een andere 

toekomst verkozen, toen het woonhuis klaar kwam. Vrij plotseling stond ik voor de vraag of ik 

wellicht die toekomstige molenaar van ’t Slot wilde worden en daar heb ik in 1973 ja op gezegd. 

Toen de restauratie van de molen klaar was, ging per 1 januari 1977 het huurcontract in. Ik ben dus 

nu precies 40 jaar molenaar.” 

 

En wat houdt dat leven als molenaar in? 

“Laat ik voorop 

stellen dat het een 

hobby is. We 

hoeven er niet van 

te leven. Maar we 

hebben wel de 

verplichting om de 

molen één tot 

anderhalve dag per 

week te laten 

draaien. Ik denk 

dat we op 150.000 

omwentelingen per 

jaar komen. Hoe 

meer 

omwentelingen, 

des te hoger de 

subsidie van de 

provincie aan de 

gemeente als 

moleneigenaar. 

Dat levert – schrik 

niet - € 450 per 

jaar op. In beginsel 

draait de molen op 

donderdag en zaterdag. Als de wieken draaien, is de molen open voor bezoek. Normaal draait hij 

‘voor de prins’, maar twee keer per jaar vermalen we tarwe tot meel: op Nationale Molendag (13 

mei 2017) en op Open Monumentendag (9 september a.s.). Dat gaat niet de gewone verkoop in, 

want we willen collega Willem Roose van de Roode Leeuw niet in de weg zitten; hij moet er van 

bestaan. Daarnaast heb ik alles wat er van deze molen bekend is verzameld in ordners, foto’s, 

krantenberichten, gegevens van eigenaars sinds 1832, van alles. Helaas is er nog nooit een artikel 

geschreven over de geschiedenis van molen ’t Slot. Welke (amateur-)historicus voelt zich 

geroepen?” 

 

En wil je zelf nog iets kwijt over Gouda? 

“Tja, meestal kom je dan op iets dat je minder goed vindt, terwijl ik niet hou van klagen. Ik wil 

graag de gemeente een compliment maken voor de manier waarop ze omgaat met molen ’t Slot als 

monument. Ik krijg snel gehoor als ik ergens op wijs. Jammer vind ik dat het plantsoenonderhoud zo 

verschraald is. Wanneer je je wilt laten zien aan toeristen, moet je af van het idee dat het groen 

onderhoudsvrij moet zijn. Verder kan ik vanuit mijn raam nog niet bespeuren dat het terrein van 

Goudasfalt zich openstelt naar de stad. Ik zou daar graag wat meer tekens van zien.” (GJJ) 
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