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Onrust aan de Gouwe ……in 1672; 
lezing maandag 15 oktober 2018 door Wout Troost 
 

In juni en juli 1672 vinden er 

in Gouda ongeregeldheden 

plaats waarin de burgerij 

zich keert tegen de zittende 

regenten. De gebeurtenissen 

in Gouda verschillen sterk 

van die in andere Hollandse 

steden. Waarom vinden die 

ongeregeldheden plaats en 

waarom verschilt het 

verloop van de 

gebeurtenissen in Gouda van 

dat in andere Hollandse 

steden? En wat hebben die 

acties van de burgerij tot 

stand gebracht? Op al deze 

vragen gaat Wout Troost in 

tijdens een lezing op 

maandagavond 15 oktober 

a.s. De lezing sluit aan op 

het thema ‘Opstand’ van de 

Maand van de Geschiedenis 

2018 en heeft ook een 

relatie met het project 

Gouda en de Oude Hollandse 

Waterlinie. 

 

Het jaar 1672 staat in de 

geschiedenisboeken bekend 

als het Rampjaar. De 

Nederlanden raken in oorlog 

met Engeland,  

 

Frankrijk en de bisdommen Keulen en Münster. De 

Hollandse Waterlinie wordt in werking gesteld, ook bij 

Gouda. Maar de burgerij komt in opstand tegen de 

bestuurders en politici uit die tijd, de regenten. In dit 

roerige jaar worden raadpensionaris Johan de Witt en zijn 

broer vermoord en wordt prins Willem III benoemd tot 

stadhouder. De Goudse diplomaat Hiëronymus van 

Beverningh is voor hen een belangrijke adviseur. Het is een 

spannende tijd, ook in Gouda. 

 

Wout Troost (1946) is in 1983 gepromoveerd op de Ierse 

politiek van stadhouder-koning Willem III. Hij heeft daarna 

verschillende boeken en artikelen geschreven die het leven 

en werk van Willem III belichten. Van 1971-2008 was hij 

werkzaam in het voortgezet onderwijs. Op dit ogenblik 

werkt hij aan een biografie over Hiëronymus van 

Beverningh.  

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 

27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis. 
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Symposium Anna van Meerten-Schilperoort op 27 oktober 
 

Anna Barbara van Meerten-

Schilperoort is de vierde in 

de reeks ‘Beroemde 

Nederlanders van de Sint-

Jan’, aan wie de Stichting 

Goudse Sint Jan in 

samenwerking met Die Goude 

een symposium gaat wijden. 

Eerder waren Van 

Beverningh, Coornhert en De 

Lange van Wijngaarden aan 

de beurt. ‘Voorvechtster van 

vrouwenrechten; 

emancipatie van 1815 tot 

#MeToo’ is nu de ondertitel. 

 

Anna Barbara van Meerten-

Schilperoort (1778-1853) 

groeide dankzij haar 

productieve inzet voor tal 

van maatschappelijke zaken 

uit tot de ‘Kroon van Gouda’. 

Zij was in de eerste helft van 

de negentiende eeuw een 

begrip op tal van gebieden. 

Anna zette zich in voor 

onderwijs voor jonge 

meisjes, voor 

gevangenishervormingen, en 

leverde grote bijdragen aan 

de jeugdliteratuur. In haar 

woonplaats Gouda schreef zij 

diverse werken, waarin haar 

ideeën over de maatschappij 

en de rol die vrouwen daarin 

konden spelen een 

belangrijke positie kregen. 

Het voortdurende belang van 

haar werk en gedachtegoed zal worden belicht. De focus zal liggen op haar werk op het gebied van 

emancipatie. 

 

Jean-Philippe van der Zwaluw, biograaf en auteur van het boek De kroon van Gouda over Anna 

Barbara van Meerten-Schilperoort, zal spreken over haar werk en de historische context waarin zij 

actief was. 

Cisca Dresselhuys, journaliste en voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift Opzij, zal de 

verbinding leggen met het heden en ingaan op de betekenis van emancipatie in ‘het #MeToo-

tijdperk’. 

Het symposium wordt afgesloten met een discussie met beide sprekers over hun lezingen en de 

actualiteit. De discussie wordt geleid door Tom Hage (voorzitter Stichting Goudse Sint Jan). 

 

Het symposium vindt plaats op zaterdagmiddag 27 oktober in de Sint-Janskerk. Het begint om 14.00 

uur. Voor het bijwonen van het symposium wordt bovenop de normale entreeprijs van de Sint-

Janskerk een toeslag van €3,- gevraagd. Toegang tot de Sint Jan is gratis met een Museumkaart. 

Vrienden van de Sint Jan hebben (ook) gratis toegang tot het symposium.  

Verdere info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Barbara_van_Meerten-Schilperoort  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Barbara_van_Meerten-Schilperoort
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Najaarsexcursie ‘In Opstand!’ vrijdag 2 november 2018 
 

 

U kunt nog mee met de bijzondere excursie op vrijdag 2 november a.s. In de vorige Nieuwsbrief 

stond het hele programma. U kunt zich aanmelden op de websitepagina die Historizon speciaal voor 

Die Goude heeft aangemaakt: www.historizon.nl/diegoude.  

 

Gevelsteen molen De Korenblom onthuld op nieuwe plaats 
 

Donderdagmiddag 4 oktober wordt de oude gevelsteen van molen De 

Korenblom officieel onthuld op zijn nieuwe standplaats: de gevel van 

appartementencomplex Koningshof aan de Vest. Speciaal genodigd 

zijn leden van de voormalige molenaarsfamilie Galama. De 

onthulling is onderdeel van de feestelijke oplevering van het hele 

complex voor kopers, huurders en genodigden. Ook wethouder Rogier 

Tetteroo is van de partij. 

De molen was eigendom van de firma C.K. Galama toen deze in 1949 

verwoest werd. Na de brand moest de molen worden afgebroken. Op 

die plaats (hoek Verlorenkost/Vest) heeft de firma Galama toen een 

pakhuis gebouwd. In de gevel van dat pand werd de gevelsteen in 

1954 ingemetseld. Ook de belendende percelen waren hun 

eigendom. De erfgenamen hebben het onroerend goed in januari 

2005 verkocht aan projectontwikkelaar Koningsveste C.V. 

 

Goudse glazenlezing 2018 op 6 oktober 
 

Op zaterdag 6 oktober vindt de jaarlijkse Goudse 

Glazendag in de Sint-Janskerk plaats, georganiseerd door 

de Stichting Goudse Sint Jan. Jaap van Moolenbroek geeft 

een lezing over het glas ’De inneming van Damiate’ (nr. 2) 

dat in 1597 door de stad Haarlem werd geschonken. Het is 

een van de negen kerkramen die na de woelingen van 

Opstand en Hervorming door Hollandse overheden en 

steden werd geschonken. De maker is de Haarlemse 

glasschilder Willem Tybaut.  

De glazenlezing begint om 14:00 uur en duurt tot 15: 30 

uur. Wanneer u toegang heeft tot de kerk (met 

museumkaart gratis) heeft u zonder bijbetaling toegang tot 

de lezing. 

  

http://www.historizon.nl/diegoude
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Lezing en boek over pijpen- en aardewerkfabriek Zenith 
 

Honderdvijfentwintig 

belangstellenden 

kwamen maandag 24 

september jl. af op een 

presentatie over pijpen- 

en aardewerkfabriek 

Zenith v/h Fa. P.J. van 

der Want Azn. De avond 

in sociëteit Concordia 

was – in samenwerking 

met Die Goude - 

georganiseerd door de 

gebroeders Aart en Rik 

van der Want, nazaten 

van de oprichter. De 

fabriek moest in 1984 

sluiten. Heel bijzonder 

is het feit dat daarna 

het complete 

bedrijfsarchief is 

overgedragen aan ons 

streekarchief SAMH. 

Daarmee is het extra 

aantrekkelijk als terrein 

van onderzoek 

geworden. Met 

financiële steun van de 

familie Van der Want 

verschijnen nu 

verschillende boeken. Op 24 september werd het eerste product gepresenteerd; een boekje (116 

pagina’s) van Ron Tasman en Friggo Visser, waarin vijftig topics van Zenith worden uitgebeeld en 

toegelicht.  

Op de avond zelf werd - voor het eerst in Gouda - een fabrieksfilm uit 1947 getoond. Later vond een 

paneldiscussie plaats met drie oud-medewerkers van Zenith: Trudy Otterspeer, Alex Meewezen en 

Jan van den Heuvel. Centraal stond echter de presentatie van Friggo Visser (conservator van 

Keramisch Museum Goedewaagen), die toelichtte hoe hij tot de samenstelling van het boekje was 

gekomen. Het eerste exemplaar werd door gastheer Aart van der Want uitgereikt aan wethouder 

Thierry van Vugt.  
 

Afronding Cold Case Clarissenklooster  
 

Wie eind 2016 een financiële bijdrage heeft gegeven aan het 

project Cold Case Clarissenklooster kan binnenkort een 

uitnodiging verwachten om het afsluitende minisymposium bij te 

wonen. De Archeologische Vereniging Golda kondigt aan op 

vrijdagmiddag 26 oktober a.s. ook een boek over het project te 

gaan presenteren.  

Dee titel van het boek is nog een verrassing, maar Golda wil wel 

benadrukken dat het een publieksboek is en geen 

opgravingsrapport. In Nieuwsbrief 84 en Nieuwsbrief 85 hebben 

wij uitgebreid bericht over het Cold Case Clarissenklooster, maar 

u kunt natuurlijk ook kijken op  de website 

http://golda.jaapbuis.nl/. 

http://golda.jaapbuis.nl/
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Opstand in Gouda (Maand van de Geschiedenis 2018) 
 

Opstand is landelijk het thema van de Maand van de Geschiedenis 2018. Opstand tegen 

onderdrukking, voor idealen. Verzet is inherent aan vernieuwing en verandering. Ook de 

geschiedenis van Gouda kenmerkt zich door groot- en kleinschalig verzet. De redactie heeft twee 

historici de vraag voorgelegd: Welke opstand heeft volgens jou de meeste invloed gehad op de stad 

Gouda? Het zijn twee voorbeelden van opstand die laten zien wat strijdbaarheid kan betekenen 

voor onze stad. 

 

Ronald den Haan, docent geschiedenis aan het Coornhert Gymnasium, kiest voor de stugge 

strijd van de Goudse arts Büchner voor hygiëne en tegen armoedebestrijding.  

‘Tijdens een opstand staat men op, bij 

voorkeur vrij massaal en op lawaaiige 

wijze. Het moment van opstaan is 

doorgaans na een lont in een kruitvat, 

of na een druppel die een emmer doet 

overlopen. Er deugt iets niet en met een 

opstand maakt men duidelijk het 

ondeugende niet langer te accepteren. 

De vele resultaten die de zoekterm 

opstand+glasgerinkel oplevert, is een 

aardige illustratie van hoe een doorsnee 

opstand verloopt. Toch zijn lawaai, 

massaliteit, kapot glas en onmiddellijke 

veranderingen geen noodzakelijke 

voorwaarden voor het slagen van een 

opstand.  

Begin negentiende eeuw ging het in 

Gouda niet goed. De teloorgang van de 

nijverheid werd versterkt door de 

effecten van de Franse bezetting en het 

Continentaal Stelsel. De economische 

activiteit was tanende en de 

werkloosheid en de daarmee gepaard 

gaande armoede nam toe. Hoewel dit 

een landelijke tendens was, was de 

Goudse situatie, gemeten naar de gemiddelde leeftijd van overlijden en naar de besmettingsratio 

tijdens epidemieën, beroerder dan elders. In 1802 werd de net afgestudeerde arts Willem Frederik 

Büchner aangesteld als stadsdokter. Hij deed zijn werk en hielp zieken. Dat kwam in Büchners dagen 

primair neer op symptoombestrijding; dieperliggende oorzaken kwamen zelden in beeld. Büchner 

viel in zijn tijd – en in onze tijd, in retrospectief, alsnog – op door de nadruk die hij legde op het 

bestrijden van de oorzaken van ziekte, naast het bestrijden van de ziekte zelf. Dat deed hij op 

microniveau, door individuele patiënten aan te sporen tot het bevorderen van hygiëne van lichaam 

en woning, maar ook op macroniveau, door het stadsbestuur te doordringen van de noodzaak van 

badinrichtingen voor arbeiders, schoon drinkwater en het ophalen van vuil. Ook verrichtte Büchner 

veel onderzoek, waarbij hij nadrukkelijk oog had voor de in zijn tijd niet zo evident geachte 

samenhang tussen vier zaken: gezondheid, welbevinden, hygiëne en armoede.  

Büchner stond, kortom, op tegen de teloorgang van Gouda en de Gouwenaren. Dat deed hij, 

ondanks stevige ruzies met het stadsbestuur, zonder glasgerinkel. De clusterproblematiek waartegen 

Büchner opstond, was zo grootschalig en zo complex, dat één man onmogelijk direct het verschil 

kon maken (de lompheid en het gebrekkige verantwoordelijkheidsgevoel die Gouwenaars volgens 

Büchner kenmerkten, hielpen ook niet). Maar op de langere termijn heeft hij, juist omdat hij zo 

vroeg en zo aanhoudend pleitte voor bevordering van hygiëne en armoedebestrijding, een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het oplossen van de complexe problematiek die arbeidersbuurten 

en zelfs hele steden tot uiterst bedroevende oorden maakte. Daarmee is Büchners opstand 

waarschijnlijk betekenisvoller dan de glasgerinkel-opstanden die soms op korte termijn voor 

ogenschijnlijk opzienbarende veranderingen zorgen.’ 
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Paul Abels, Gouds kerkhistoricus, kiest voor de strijd voor gewetensvrijheid, bekend als ‘de 

Goudse Vrijheid’.  

‘De Opstand in Gouda die tot vandaag zijn sporen heeft nagelaten is het 

verzet van de Gouwenaars en hun stadsbestuur tegen gewetensdwang. De 

afschuw van de katholieke inquisitie en de gruwelijkheden van de 

protestantse geuzen lag ten grondslag aan ‘De Goudse Vrijheid’ (1573-

1618). Dat was een periode waarin de stad opstandig een principiële 

koers volgde binnen kerk en staat in Holland, waarbij gewetensvrijheid 

voor alle burgers kost wat kost beschermd werd. Het geestelijk klimaat in 

de stad trok tal van onaangepaste schrijvers, boekdrukkers en 

kunstenaars naar de stad, omdat zij hier ongekende vrijheid hadden. Aan 

deze voor Holland unieke situatie werd onder dreiging van militair geweld 

een einde gemaakt door prins Maurits. De Opstand van de Gouwenaren 

werd zo door Oranje ruw de kop ingedrukt.’ (MtT) 
 
 

Ouverture tot Open Monumentendag 2018 
 

De lezing van Sigfried Janzing op 3 september jl.(zie 

hierna) vond plaats in het kader van Open 

Monumentendag 2018, waarvan het thema ‘In Europa’ 

was. De avond was door Die Goude georganiseerd in 

samenwerking met de Goudse Stichting Open 

Monumentendag.  

Namens de Lezingencommissie was de leiding in 

handen van Anja Roelofs en dat was – zeker voor de 

vaste bezoekers van onze lezingen – een plezierige 

verrassing. Door ziekte was zij een jaar lang ‘buiten 

beeld’. Het was fijn om haar weer in actie te zien. 

 

 

Na het welkom gaf Anja het woord aan Hans Richters, 

de nieuwe voorzitter van de Stichting Open 

Monumentendag, opvolger van Marije Strating. Hij gaf 

een korte vooruitblik op het programma van Open 

Monumentendag 2018, waarvan de opening op de 

vrijdag zou plaats vinden in het voormalige kaaspakhuis van De Producent. Hij was nagegaan 

hoeveel monumenten er in verschillende steden toegankelijk zouden zijn en zijn conclusie was 

duidelijk: Gouda slaat met 54 open monumenten 

geen slecht figuur. Bovendien is er een aantal 

aansluitende evenementen, zoals de nationale 

orgeldag en een dichtersbijeenkomst. Aansluiting bij 

het thema Europa zou naar Hans Richters’ 

verwachting in Gouda ook geen probleem kunnen 

vormen en dan hoefde hij alleen maar de woorden 

Erasmus en bier te noemen. Hans gaf ook nog aan dat 

het bestuur voorstander is van Open Monumentendag 

op zaterdag èn zondag, zoals in andere steden ook 

gebruikelijk. Voorwaarde is wel dat de grote toppers, 

de Sint-Jan en het oude Stadhuis, dan ook open 

kunnen zijn. Dat ligt gevoelig, maar het overleg is 

gaande. Tenslotte mocht hij de aanwezigen bij de 

lezing wijzen op het gedrukte programmaboekje, dat 

–achterin de zaal – door OMD-secretaris Cock 

Zweegman werd uitgereikt. (GJJ) 
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Sigfried Janzing is ‘In Europa’ 
 

De reis die het middeleeuwse Katharina-

handschrift heeft gemaakt, is voor 

streekarchivaris Sigfried Janzing de 

inspiratiebron voor zijn lezing op maandag 

3 september jl. Het handschrift over het 

leven van de heilige Katharina van 

Alexandrië, geschreven door de zusters van 

het Goudse Margarethaklooster in opdracht 

van het nabijgelegen Catharinaklooster, 

verdwijnt in 1572 bij de plundering van het 

klooster, maar keert eind 2016 op 

wonderbaarlijke wijze terug in Gouda. 

Sigfried Janzing benoemt een aantal 

archieven en collecties van het 

Streekarchief Midden-Holland (SAMH) als 

verdieping van een reis door Europa. Hij 

heeft ze in drie categorieën ingedeeld: 

spirituele, zakelijke en culturele reizen.  

Als je het over Europa hebt, kun je niet om Erasmus heen. ‘Maar’, zo roept Sigfried Janzing, ’laten 

we eindelijk eens ophouden met hem te presenteren als iemand van Gouda of van Rotterdam. We 

kunnen hooguit als verdienste opvoeren dat we Erasmus aan Europa hebben gegeven. Daar hoort hij 

thuis, want hij reisde naar Engeland, Zwitserland, Italie, enzovoort.’ Het streekarchief heeft een 

brief d.d. 21 februari 1523 van Erasmus aan Herman Lethmaet, waarin zijn ervaringen in het Rome 

van paus Leo X helder worden beschreven. Hij geeft daarin advies hoe je je als prelaat in het 

Vaticaan moet gedragen. ‘Terzijde,’ steldt Sigfried,’als er behoefte is om Gouda te koppelen aan 

een historische figuur, neem dan liever Coornhert, want die is uitdrukkelijk door het stadsbestuur 

van Gouda uitgenodigd om hier te komen.’ Via Erasmus komt de spreker in Portugal terecht, want 

daar –in Alinquer – is zijn geestverwant Damião de Góis geboren en overleden, in de Nederlanden 

beter bekend als Damiaan van der Goes, diplomaat, kunstverzamelaar en humanistisch auteur. De 

Góis kent niet alleen Erasmus, maar ook Luther, Melanchton en vele andere denkers uit die tijd. De 

SAMH-directeur meldt de volgende dag met vakantie te gaan richting Alenquer in de hoop in het 

museum aldaar relaties met Gouda aan te treffen. In de schitterend gerestaureerde Nossa Senhora 

da Várzea ligt Damiaans erfenis opgeslagen. 

In de categorie zakelijke reizen brengt Sigfried Janzing het archief van lakenkoopman Pieter Sijen 

(1662-1704) in beeld, het archief van de familie Ter Brugge (1795-1901) en de collectie varia van 

Willem Post (1828 en 1837). Van eerstgenoemde zijn de ingekomen handelsbrieven bewaard 

gebleven, die een netwerk van Europese relaties zichtbaar maken. Daartoe horen ook Moskou en het 

noordelijke Archangelsk, waar een complete Hollandse kolonie heeft bestaan, die zorgt voor eigen 

Hollandse onderwijzers en dominees. Ter Brugge is een orangist die een dagboekje bijhoudt van zijn 

trektochten door Noordwest Europa, terwijl ‘Dove Willem’ juist weer een reis naar het zuiden 

maakt, naar Milaan. Daarvan is een document met stempels bewaard, dat je eigenlijk als paspoort 

moet zien. 

Onder culturele reizen rangschikt de spreker de soms decadent aandoende reisbeschrijvingen van de 

steenfabrikantenfamilie Mijnlieff van 1889 naar Midden-Europa en van 1903 naar de Rivièra en de 

Italiaanse meren. Dichter bij huis blijft Anna Barbara van Meerten bij haar beschrijving in 1829 van 

een virtuele reis door de Nederlanden en Luxemburg. Jan Willem Klein maakt in 2014 voor het 

streekarchief een boekje over het bezoek aan Gouda dat daar onderdeel van was: vermakelijk. 

Al die voorbeelden illustreren dat er van veel plaatsen in Europa kennis is opgeslagen in het archief. 

Bij de voorbereiding van een reis, zou je eigenlijk niet alleen op internet of in de bibliotheek 

moeten kijken, maar ook eens bij het archief, luidt de boodschap van Sigfried. ‘Ga kijken, neem die 

stukken persoonlijk ter hand en ervaar zo de cultuur van landen en steden, zoals destijds ervaren. 

Naar aanleiding van een vraag uit de zaal zegt hij spontaan toe om enkele besproken stukken ter 

inzage te leggen op Open Monumentendag. Daarvoor dankt hij bij voorbaat de medewerkers van het 

streekarchief, die ook hun bijdragen hebben geleverd aan de voorbereiding van de lezing. Zelf zal 

hij er niet bij zijn. Hij reist naar Alenquer. (GJJ) 
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West-Australië omarmt Frederik de Houtman 
 
In de vorige Nieuwsbrief maakten wij melding van een initiatief in Australië om aandacht te 
besteden aan het feit dat Frederik de Houtman 400 jaar geleden West-Australië ‘ontdekte’. Zie: 
http://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2018/05/Nieuwsbrief-nr.-97-september-2018.pdf. 
Om precies te zijn: op 19 juli 1619 zag Frederik een eilandengroep die sinds die tijd de naam 
Houtman Abrolhoes draagt.  

Inmiddels zoekt dr. Howard Bay, maritiem 
historicus uit Australië, contact met 
instanties in Gouda. 
In Australië wordt veel waarde gehecht aan 
deze ontdekking van Europese zijde. De 
meeste inwoners van Australië dragen geen 
kennis van deze relatie van hun continent 
met Europa. Algemeen wordt de eerste 
ontdekkingstocht van de Engelse kapitein 
James Cook in 1768 beschouwd als het 

begin van de Europese aandacht. Varend via Kaap Hoorn over de Grote Oceaan had hij uiteindelijk 
Port Hicks aan de oostkust van Australië bereikt: een feit dat met regelmaat uitbundig gevierd 
wordt. Om dat recht te zetten wordt volgend jaar juli in West-Australië een grootse herdenking 
georganiseerd: het Balayi! Open Your Eyes Festival.  

 
Namens de deelstaat Western Australië en de gemeente Groot 
Geraldton zoekt Howard Gray in Gouda betrokkenheid bij deze 
herdenking. Op 10 en 11 november a.s. komt hij daarvoor naar 
Nederland. Er wordt gewerkt aan een reizende tentoonstelling en aan 
een presentatie over het leven en werk van Frederik de Houtman. 
Ook verschijnt er in 2019 een boek van van Howard Bay over Frederik 
de Houtman: Spice at any Price – the Life and Times of Frederick de 
Houtman 1572-1627.  
 

In de biografie van De Houtman zal diens zeevaardersbestaan ongetwijfeld ruim aan de orde komen, 
van de jaren dat hij met broer Cornelis in Lissabon spioneert om achter de geheimen van de 
Portugese specerijhandel en de vaarroutes te komen tot 
aan zijn rol als VOC-gouverneur op de Molukken en zijn 
overlijden in Alkmaar. In Gouda voeren we Frederik de 
Houtman en zijn broer Cornelis al meer dan een eeuw op 
als grote persoonlijkheden die onze stad heeft 
voortgebracht. Kijk naar de gedenksteen die al in 1880 in 
het Houtmansplantsoen wordt onthuld: ‘aan de gebroeders 
Cornelis en Frederik de Houtman, inboorlingen en burgers 
van Gouda…grondleggers van het verbond van Nederland 
met Insulinde’. Zo karakteriseert drs. M.J. van Dam 
Frederik hen ook in een artikel, dat in 1998 verscheen in De 
Schatkamer: als ‘één der grondleggers van Nederlandsch 
Indië’. Rinus van Dam is – voorzover ons bekend –de enige 
die een artikel heeft geschreven, waarin ook de Goudse 
jeugd van de gebroeders De Houtman aan de orde komt. 
Hun vader Pieter Cornelisz. Houtman is bierbrouwer en 
wordt in 1573 lid van de Goudse vroedschap. Het gezin 
woonde aan de vroegere Botermarkt (de oostzijde van de 
Markt) in het pand ‘naest den Hollandschen thuijn’. 
Grootvader Cornelis Houtman is houthandelaar. In 1590 is 
de Goudse periode voorbij want dan wordt Frederik als 
Frederick Pietersz. van der Goude poorter van Alkmaar, zo 
staat er op Wikipedia. Het kan geen kwaad de Goudse 
periode van Frederik de Houtman weer wat meer publiciteit 
te geven. (GJJ) 

http://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2018/05/Nieuwsbrief-nr.-97-september-2018.pdf
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Vader en zoon Brouwer uit Oudenaarde in Gouda 
 

Tot half december vindt in het MOU (Museum van 
Oudenaarde) een overzichtstentoonstelling plaats van 

genreschilder Adriaen Brouwer (*1606 Oudenaarde – Ϯ1638 
Antwerpen). Ter gelegenheid van die expositie hebben 
onze collega’s van de Geschiedkundige – en 
Oudheidkundige Kring Oudenaarde (GOKO) een kloek boek 
uitgebracht met de titel Adriaen Brouwer in perspectief. 
Meteen na verschijning krijgen we het boek in handen 
dankzij Frans Vandenhende uit Ooike. In vijf bijdragen 
komen niet alleen de biografie maar ook de productie van 
de schilder aan de orde.  
 
“Nou en?” zegt u misschien, “wat hebben wij daar in 
Gouda mee te schaften? Hangen er werken van hem in 
Museum Gouda?” Nee, maar er is wel een andere relatie 
met onze stad. Het ouderlijk gezin van Adriaen Brouwer is 
in 1614 van Oudenaarde naar Gouda verhuisd. Dat staat in 
de bijdrage van Eric Verroken getiteld ‘De Oudenaardse 
schilder Adriaen Brouwer in Holland (1614-1631)’. Verroken 
heeft daarvoor ook gebruik gemaakt van het Streekarchief 
Midden-Holland (SAMH). Vader Adriaen de Brauwere is een 
economisch vluchteling die vanuit de Oudenaardse 
tapijtnijverheid aan de slag gaat bij Charles de Tavernier in 
Gouda, mogelijk als patroonschilder. Economisch 
vluchteling omdat hij schulden heeft in de Scheldestad. Hij 
is en blijft katholiek. Als hij al sympathie had voor de 
protestantse leer, was het eerder luthers of remonstrants. 
Het is in elk geval geen calvinist. Het gegeven dat diverse 
Oudenaardse tapissiers zich na de reformatie in Gouda 
vestigden, is ruim bekend. De naam Ruf(f)elaer valt daarbij 
het meest, als wever van het wandtapijt dat nog steeds de 
trouwzaal van het stadhuis siert. Over Charles de Tavernier 

in Gouda is iets bekend dankzij het vooroorlogse standaardwerk over de tapijtweverijen van dr. G.T 
van Ysselsteyn. Hij moet een ondernemend tapijtsier zijn geweest, die in en buiten Gouda een 
maatschappelijk netwerk opbouwt. In 1590 wordt hij poorter van 
Gouda. Hij leidt eerst het Goudse filiaal van een Oudenaardse 
tapijthandel, maar na ruzie start hij een eigen tapijtbedrijf. Ook 
runt hij een herberg: In Troyen. Over Adriaen de Brouwer sr. in 
Gouda nog minder bekend. Voor zover bekend is Theo de Jong de 
enige die zijn naam vermeldt (Tidinge 1988 nr.3)  
 
Zoon Adriaen is volgens Verroken in Gouda schildersleerknaap bij 
Wiert Claesz. en wellicht gaat hij ook in de leer bij glasschrijver 
Claes Janse. Rond 1622 vertrekt Adriaen als schildersgezel naar 
Amsterdam en trekt hij later naar Haarlem, omdat –aldus 
Verroken – ‘er in het provinciale Gouda onvoldoende kopers of 
opdrachtgevers van schilderwerk waren. Er was ook geen 
Lucasgilde dat de rechten van schilders beschermde’. De vraag die 
Verroken zich dan stelt, is van welk netwerk de jonge Adriaen 
gebruik kan maken om een plek te krijgen in Amsterdam en 
Haarlem. Over glasschrijver Claes Janse heeft Verroken in het 
Goudse archief weinig gevonden, behalve dan dat hij de zwager is 
van de Amsterdamse graveur en kunsthandelaar Michiel Le Blon. 
Deze is gehuwd met de Goudse Margriete (Griet) Martensdochter 
Houtman. Goudse glasschrijvers ontwerpen ook patronen van 
tapijten. Een andere ‘linking pin’ wordt waarschijnlijk gevormd door de gebroeders Andries en 
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Andreas van Swaenswijck.1 Eerstgenoemde is een Leidse lakenhandelaar die in 1602 in Gouda trouwt 
met Clementine Vlack. Van hem is bekend dat hij belangstelling heeft voor de schilderkunst. Jan 
Adamsz. de Veth schildert hem in 1622 als kolonel van de Goudse schutterij. 
De naam Wiert Claesz. zijn we ook een keer tegengekomen. Abels noemt de schilder ’de keizer van 
de Goudse rederijkerskamer’. Zie Tidinge 2010 nr. 1. 
 
De tentoonstelling in het MOU over Adriaen Brouwer heeft als ondertitel 'Tussen Rubens en 
Rembrandt; Meester van emoties.' Zie verder www.mou-oudenaarde.be of www.adriaenbrouwer.be. 
Het MOU is gevestigd in het gotische stadhuis van deze Oost-Vlaamse stad (GJJ). 

 

Hoe de naam Punselie (deels) weer verdween uit Gouda 
Een bijdrage van Frank Grenz 
 
In de vorige Nieuwsbrief (nr. 97 van september 2018) verscheen van Frank Grenz het artikel ‘Hoe de 
naam Punselie in Gouda kwam’. De moeder van Frank is een Punselie. Hij is dus familie van de 
bekende Gouwenaar Ronald Punselie, fabrikant van de gelijknamige stroopkoekjes. Het artikel was 
tevoren aan Ronald voorgelegd, die aangaf dat er geen onwaarheden in stonden en het wat hem 
betreft geplaatst kon worden. Een deel van het artikel van Frank moest door ruimtegebrek wijken. 
Het ging over zijn overgrootvader, Bertus Punselie ‘de jongere’, die in Limburg terecht kwam en 
over diens broer, dominee Marinus Punselie. Graag plaatsen wij dat alsnog (red.) 
 

Bertus Punselie de Oudere (*1850-Ϯ1938) 
Mag ik eerst nog even terugkomen op betovergrootvader Bertus Punselie? Nu ik de Goudsche 
Couranten nog eens heb doorgebladerd, valt mij op welke waardering hij in zijn tijd heeft 
gekregen. Bij zijn overlijden wordt hij zowel een eenvoudig mens genoemd, als ‘een pionier op 
geestelijk, filantropisch en sociaal terrein’. Het woord wordt onder andere gevoerd door een 
vertegenwoordiger van de ‘Vergadering van Gelovigen’ en door de evangelisch-lutherse predikant 
Bik. De vader van ds. Bik (de opa van de ‘jonge’ dokter Bik) en Bertus Punselie staan te boek als de 
oprichters van de zgn. Kindervoeding, eerst gevestigd aan de Wilhelminastraat, later aan de 
Peperstraat.  
 

Dominee Marinus Johannes Punselie (*1875-Ϯ1968) 
De oudste zoon van jaloezieënmaker Bertus Punselie ‘de oudere’ en 
Johanna Klara Bik is Marinus Johannes Punselie. Van deze overoudoom 
zijn gegevens terug te vinden in de Goudsche Courant, ook omdat hij 
dominee wordt. Hij trouwt in 1900 in Gouda met een Goudse: Anna 
Cornelia Margaretha Blommendaal. Vanaf dat moment komt hij alleen in 
Gouda voor bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld de gouden bruiloft 
van vader Bertus Punselie en moeder Johanna Klara Bik in 1924 (zie foto 
in de vorige Nieuwsbrief). Als dominee heeft Marinus Punselie maar in 
drie plaatsen ‘gestaan’: Kuinre, Nijverdal en vanaf 1909 in Leiden. Bij 
de Nederlands Hervormde gemeente daar gaat hij per 4 mei 1940 met 
emeritaat. In Gouda komt hij voor gastpredikbeurten, zowel in de 
Lutherse kerk als in de Sint-Jan. Daarnaast sluit hij huwelijken 
(bijvoorbeeld van bankiersdochter Cornelia de Mol, die op Van 
Beverninghlaan 6 woont) en spreekt hij bij begrafenissen van 
familieleden en bekenden. Hij leidt in 1938 de dienst bij het overlijden 
van zijn vader Bertus Punselie. 
 

Bertus Punselie de Jongere (*1889-Ϯ1953). 
Mijn overgrootvader Bertus Punselie wordt geboren in het huis aan de Noodgodssteeg B171. Hij zal 
daar in zijn jeugd ook gewoond hebben. Hij is de op een na jongste. Uit verhalen in familiekring 
begrijp ik dat hij als koek- en banketbakker werkzaam is geweest. In het familiealbum zit een foto 
van hem in bakkerskleding, waarbij hij een baby op de arm draagt. Van een verdere Goudse 

                                                             
1 ‘Van Swaenswijck, zes eeuwen familiegeschiedenis’, was in 2016 één van de tien inzendingen voor de 
Genealogische Verhalenwedstrijd van Die Goude en SAMH. Zie Nieuwsbrief 83 en 85 op www.diegoude.nl. 

http://www.mou-oudenaarde.be/
http://www.adriaenbrouwer.be/
http://www.diegoude.nl/
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bakkersloopbaan is echter niets bekend. Jan Lafeber heeft 
uitgezocht dat hij Gouda al vrij jong verlaat. Hij woont in 
Haastrecht, Leiden en Den Haag. Bij zijn inschrijving in het 
Leidse bevolkingsregister in 1911 staat: beroep 
elektrotechnicus, geboren in Gouda. Bertus Punselie trouwt in 
1914 in Den Haag met Eleonora Maria Margaretha Taffijn. In de 
huwelijksakte staat dat hij machinesteller is. In 1915 wordt hun 
zoon, mijn opa, in Den Haag geboren. Hij krijgt ook weer de 
naam Bertus Punselie. In Sliedrecht zet Bertus de Jongere NV 
Electrotechnisch Bureau B. Punselie op, maar als zijn vrouw in 
1919 aan de Spaanse Griep overlijdt, verkoopt hij de zaak. Hij 
hertrouwt in Heerlen met Maria Rodenburg. Volgens die 
trouwakte is hij elektricien. Met Maria krijgt hij nog 11 
kinderen. Zij blijven in Zuid-Limburg.  
In de Goudsche Courant komt zijn naam voor, wanneer hij actief 
is voor de Vereniging tot Heil des Volks. Zo wordt hij op 14 
januari 1928 aangekondigd als spreker bij een lezing voor de 
afdeling Gouda van ‘Protestant Nederland’ in het gebouw ‘Tot 
Heil des Volks’ aan de Peperstraat. Bertus woont dan in 
Treebeek in Zuid-Limburg. Wanneer hij op 23 december 1953 in 
Brunssum overlijdt, is hij mijnopzichter. 
 
Zijn gelijknamige zoon Bertus uit zijn eerste huwelijk, mijn opa dus, heeft maatschappelijk heel 
andere denkbeelden dan zijn vader. Hij zet zich in Zuid-Limburg actief in voor de CPN, de 
Communistische Partij Nederland. Zelfs de BVD is in hem geïnteresseerd. Zie het (destijds streng 
vertrouwelijke) rapport op http://www.stichtingargus.nl/bvd/ambts/601274.pdf. 
 

De Goudse Landstormdag van 1 juli 1936 
Een bijdrage van Bert-Jan Dierink 

 

Bert-Jan Dierink plaatst begin mei foto’s van de Goudse Landstormdag 1936 op de Facebookpagina 

van Die Goude. Bijna niemand blijkt de foto’s van het defilé op de Markt te kennen. In reacties 

wordt het begrip Landstorm gekoppeld aan de NSB. Dat is reden om contact op te nemen met Bert-

Jan, inwoner van het ‘stedeke’ Diepenheim. Hij heeft naam gemaakt als verzamelaar van militaire 

attributen, met name van Nederlandse uniformen uit de periode vóór de Duitse bezetting. Hij 

heeft thuis zelfs een museum ingericht (www.facebook.com/bertjansmuseum/). Bij elk uniform 

gaat hij op zoek naar gegevens van de drager ervan. Een van Bert-Jans topstukken is het uniform 

van majoor Jacob Govert Johannes van Loo. Op een foto (bijgevoegd) die hij heeft van de 

Landstormdag in Gouda ontdekt hij opeens ‘zijn’ uniform, gedragen door (toen nog) de kapitein 

Van Loo. Op ons verzoek heeft Bert-Jan de verslagen samengevat die in het Landstormblad en in de 

landelijke en plaatselijke pers 

zijn verschenen over de Goudse 

manifestatie van 1 juli 1936. 

De Landstorm had niets met de 

NSB te maken. Het was een 

leger van bewapende burgers 

ter ondersteuning van het 

reguliere leger dat – volgens 

Wikipedia – al in 1813 werd 

opgericht. Het Reglement van 

Algemeene Volkswapening, 

Landstorm en Landmilitie 

vormt de basis. In 1948 wordt 

de Landstorm voortgezet als 

het Korps Nationale Reserve, 

bekend als de Natres. (red.) 

http://www.stichtingargus.nl/bvd/ambts/601274.pdf
http://www.facebook.com/bertjansmuseum/
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Op woensdag 1 

juli 1936 wordt 

in Gouda de 

Landdag 

gehouden van 

de 

Gewestelijke 

Landstorm-

commissie 

Gouda. De 

avond ervoor 

vindt al een 

mars door de 

stad plaats, 

begeleid door 

muziekver-

eniging De 

Bazuin. De 

mars eindigt 

op de Markt, 

waar een 

concert 

plaatsvindt van 

het Goudsch Stedelijk Muziekkorps en een taptoe van twaalf trompetters van het Korps Rijdende 

Artillerie uit Arnhem. Om 10 uur ‘s morgens beginnen de schietwedstrijden op een terrein aan de 

Schielands Hooge Zeedijk. De dag wordt om 12 uur in de raadszaal van het stadhuis door 

burgemeester E.G. Gaarlandt  officieel geopend. Gaarlandt is zelf oud-militair, die in 1905 

zwaargewond raakte tijdens krijgsverrichtingen op Atjeh. Hij spreekt de genodigden namens het 

gemeentebestuur toe. Onder hen is kapitein J.G.J. van Loo, commandant van de afdeling Zuid-

Holland van het Vrijwillige Landstormkorps Motordienst.  
In Gouda zijn die dag 800 landstormers present, afkomstig van 27 verschillende afdelingen. In totaal 

telt ons land er 80.000. Zij worden geroemd in de toespraak van de burgemeester, die ook aanhaalt 

dat de stad Gouda er op dat moment niet rooskleurig voor staat. Er is meer werklust dan 

werkgelegenheid. De nood is hoog en het water staat velen aan de lippen. Minister van Landbouw 

en Visserij mr. dr. L.N. Deckers (Katholieke Volks Partij) looft in zijn toespraak de Bijzondere 

Vrijwillige Landstorm (BVL). Hij benadrukt dat in de historie van Gouda tal van figuren zijn aan te 

wijzen die hebben getoond te willen opkomen voor het wettig gezag, zoals zeeofficier Roemer 

Vlack, de zeevaardersgebroeders De Houtman en rechtsgeleerde Van Beverningh. 

Even later begint het defilé van de 800 landstormers. Een kleine motorcolonne gaat voorop en 

daarachter volgen de reeds genoemde twaalf trompetters van het Korps Gele Rijders. Zij trekken 

voorbij aan het bordes van het stadhuis, waar de hoogwaardigheidsbekleders staan.  
De stoet trekt naar het Landdagterrein aan Schielands Hooge Zeedijk. Om kwart over twee betreedt 

de voorzitter van de Landstormcommissie Gouda, de industrieel J. Dercksen H. Mzn., het podium 

om  – na een dankwoord aan de organisatoren - het woord te geven aan de minister van 

Binnenlandse Zaken, de heer mr. J.H. de Wilde (Anti Revolutionaire Partij), die zich toch nog vrij 

heeft kunnen maken. De bewindsman gaat enthousiast in op de betekenis van de BVL. Het verheugt 

hem te merken ‘dat ook onder soc. democraten het inzicht baan breekt dat alleen den wettelijken 

weg moet worden bewandeld’ als het gaat om vrijheid. Daarna volgen er demonstraties van de 

Gouwe Ruiters uit Waddinxveen en de landelijke rijvereniging Gouda Vooruit. ‘De fraaie prestaties 

doen het publiek uitzinnig applaudisseren’. Aan het woord komen nog prof. jhr. mr. B.J. de 

Savornin Lohman, Eerste Kamerlid voor de Christelijk Historische Unie en dr. I.H.J. Vos, Tweede 

Kamerlid voor de Liberale Staatspartij. Zij benadrukken hoe belangrijk de Landstorm is om de orde 

te bewaken als er iets misgaat. Zij waarschuwen voor de opkomende NSB en betwijfelen of 

socialisten te vertrouwen zijn. Na de auto- en motorwedstrijden volgt als afsluiting van de dag de 

prijsuitreiking. Gouwenaar L. van Oel wordt vierde bij de motorwedstrijden, plaatsgenoot J. 

Groenendaal vierde bij de autowedstrijd. Ook bij het schieten halen inwoners van de stad Gouda 

het podium niet. 
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De Goudse wielrijders en de eerste oorlogsdag 
 

Naar aanleiding van de vondst van het boekje 
De militaire wielrijders door Leo Knoops 
publiceerden wij in Nieuwsbrief 92 het 
artikel ‘Knoops en de militaire wielrijders’. 
In dat artikel vatten wij met name de 
passages samen die gaan over het optreden 
van de detachementen van de wielrijders in 
de eerste oorlogsdagen van 1940. Recent 
lazen wij in het blad Oud Stolwijck van onze 

collega’s in Stolwijk een aanvulling. Het is gebaseerd op waarnemingen van verschillende mensen. 
 
De redactie van Oud Stolwijck belicht een gebeurtenis ‘die in ons toenmaals rustige dorp voor veel 
opschudding zorgde’: een groot Duits militair transportvliegtuig maakt op 10 mei 1940 een 
noodlanding in Benedenkerk. De auteurs Dick Anker en Aris Korevaar geven aan dat het toestel die 
vroege morgen is vertrokken als onderdeel van een luchtvloot van 55 Junkers die rondom Den Haag 
de vliegvelden Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg moeten bombarderen en bezetten. Operatie Fall 
Gelb moet ervoor zorgen dat het regeringscentrum wordt bezet en de koninklijke familie gevangen 
genomen wordt. De operatie verloopt echter niet volgens plan. De weinige jagers van de 
Nederlandse luchtmacht en het nieuwste afweergeschut zorgen voor grote Duitse verliezen. De 
chaos op het veld verhindert landing . De Ju 9PL+DL heeft Ypenburg als bestemming, maar krijgt 
aanvallen van enkele Fokkers D.XXI te verduren. Het moet noodgedwongen landen ten zuiden van 
Ockenburg landen. Een aantal soldaten verlaat het transportvliegtuig, maar de bemanning wil 
terugvliegen naar de thuisbasis. De vlieger krijgt het toestel in de lucht, maar meteen zijn er weer 
Nederlandse jagers. De Fokker D.XXI 213 van tweede luitenant Hans Plesman raakt de middenmotor 
en een buitenmotor. Opnieuw wordt een noodlanding gemaakt. Mevrouw Graveland (beter bekend 

als Miet Boer) aan de Benedenkerkseweg 56 ziet het vliegtuig aankomen. Het komt vlak voor haar 
huis gedeeltelijk op de kant van een veenput en in het water tot stilstand. Veel mensen snellen toe, 
zien een deur opengaan en bemanningsleden naar buiten komen. De ook aangekomen politieagent 
Van Rooijen trekt zijn revolver en gelast hen zich rustig te houden. Min of meer bij toeval rijden er 
op dat moment zes militaire wielrijders uit Gouda patrouille over Haastrecht en Stolwijk. Sergeant 
Geskes heeft de leiding. Uit een bijdrage van meester Van Winkelen kan worden opgemaakt dat zij 
de landingsplek ongezien omsingelen. Zij sommeren de Duitsers om zich over te geven en na een 
waarschuwingsschot gebeurt dat. Het zijn er in totaal twaalf. Vier militairen zitten nog in het 
toestel, waaronder twee gewonden. Een van hen, de sergeant Hensel is later in Gouda in het 
ziekenhuis overleden. De patrouille vordert een vrachtwagen en de Duitsers worden als 
krijgsgevangenen afgevoerd naar Gouda.  
Uit de mond van sergeant-vlieger Rhul tekenen Hilco van Staveren en Martin Boer op dat hij – als 
enige bemanningslid - op 11 mei vanuit het stadhuis in Gouda in een politiecel terechtkomt. Hij 
begrijpt dat burgemeester James hem dezelfde dag wil doodschieten, maar dat mag niet van de 
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Goudse politie. Toch belooft James andermaal voor uitvoering van de executie te zullen zorgen. 
Rhul brengt de dagen door in de cel tot een voor Duitsers wat vriendelijker politieman komt 
vertellen dat Nederland gecapituleerd heeft. Een gesprek met een Duitse officier wordt echter niet 
toegestaan omdat de bevelvoering ter plekke nog steeds bij het Nederlandse leger berust. De 
politieman vertelt ook dat de burgemeester de vlieger wil opzoeken. Een Oberst laat Rhul 
uiteindelijk uit zijn cel halen. Volgens Rhul is burgemeester James later gevangen gezet, omdat hij 
een Duitse militair beledigd heeft. 
Behalve Rhul en Hensel zijn de andere bemanningsleden van de ‘Stolwijkse’ Junker  als 
krijgsgevangenen afgevoerd naar IJmuiden en per schip naar Canada.  Zij zijn de hele oorlog 
letterlijk buiten schot gebleven. In 1946 en 1947 worden zij bevrijd uit gevangenschap en keren zij 
gezond terug naar Duitsland.(GJJ) 
 

Het fotoalbum van meester Dirk van Wijk 
 

Een goede buur is beter dan een 
verre vriend. Dat geldt voor Lida 
Vergeer–de Bruijn, die zich 
herinnert dat zij van haar oom, 
Dirk van Wijk, een fotoalbum 
heeft liggen. Het bijzondere is 
dat er foto’s bij zitten van de 
bevrijding van Gouda in mei 
1945. Het album, gekocht bij 
Fotohandel H.J. Daems aan de 
Zeugstraat 56, begint met 
familiefoto’s: op vakantie in 
Houthem, Bennekom, Driebergen 
of Katwijk. Dat staat er in een 
keurig handschrift bij. Slechts 
één keer wordt een jaartal 
vermeld: ‘Foto genomen door 

Annie, November 1931’. Onderwijzer Dirk van Wijk staat in de deuropening van een huis met 
nummer 35. Leuk voor de familie, maar niet bijzonder Gouds. Dan opeens wordt het anders. Een 
foto met het onderschrift ‘1e Verkeersexamen Joh. Calvijnschool’ en –helemaal achterin – foto’s van 
de bevrijding, helaas zonder bijschriften. Dirk van Wijk heeft één fotorolletje waarschijnlijk de hele 
oorlog bewaard om deze bijzondere momenten vast te leggen.  
 
Nico Boerboom heeft ze gedigitaliseerd en Erik Kooistra heeft ze van een eerste commentaar 
voorzien. Natuurlijk zijn er bij de bevrijding meer foto’s gemaakt, die inmiddels wel bekend zijn. 
Deze foto's vormen daar een mooie aanvulling op. Ze zijn op minstens twee verschillende dagen 
genomen, misschien zelfs op drie. Je ziet vrachtauto's van de RAF. Die waren er op de avond van 7 
mei. Je ziet ook de arrestatie en afvoer van collaborateurs (waarschijnlijk op 6 mei) en er zijn 
Canadezen op de Karnemelksloot en op de Markt. De foto van het driemanschap dat trots over de 
Markt loopt, is waarschijnlijk van 8 mei, toen de Canadezen Gouda binnenkwamen. De man in het 
midden van de foto is een Canadese officier, die ook te zien is op een foto met de beroemde 
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Canadese motorrijder (zie blz. 57 van het artikel van Erik Kooistra in Tidinge 2016 nummer 2). Ook 
diens naam is nooit achterhaald, maar zij hoorden allebei bij het hoofdkwartier van de 4de Field 
Ambulance RCAMC. Bij de militair rechts (met helm) gaat het – zo meldt Hans de Weger in een mail 
– om zijn zwager Wouter den Boer, die de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) vertegenwoordigde. 
Wouter werkte in de Groenendaal in de zaak van zijn vader: Comestibles Den Boer, wat later 
Tearoom-restaurant Den Boer werd. Blijft de vraag: wie is de politieman links?  
We kunnen hier een paar van die foto’s laten zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een andere vraag is natuurlijk: wie is meester Dirk van Wijk? Lida Vergeer heeft nog het bord uit 
1952, waarop staat dat hij 40 jaar in het onderwijs zit. Hij is in 1912 als practicant begonnen. Jan 
Lafeber heeft in zijn familiealbum een schoolfoto (gepubliceerd op onze Facebookpagina) uit 1918, 
waarop Dirk van Wijk als jonge onderwijzer te zien is. Hij is dan 24 jaar. Het gaat om klas IIII van de 
Gereformeerde School aan de Keizerstraat. Dirk van Wijk woont met zijn gezin aan de Steijnkade. 
Jan Lafeber heeft in Trouw van 12 april 1951 de mededeling gezien van de benoeming van de heer 
Van Wijk tot hoofd van de Joh. Calvijnschool. In 1959 neemt hij afscheid. Bij die gelegenheid wordt 
hij benoemd tot ereburger van Gouda. Dat laatste staat ook op zijn grafmonument op de Oude 
Begraafplaats, zo meldt Marjan Rapis ons. Dirk van Wijk is op 10 oktober 1967 overleden op de 
leeftijd van 73 jaar.  
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De geschiedenis van het pand Lage Gouwe 166 
Een bijdrage van Bas van Beukering. 

Dit voorjaar heb ik enthousiast meegedaan aan de cursus ‘Wonen in een historisch pand’, opgezet 

door het Streekarchief Midden-Holland in samenwerking met Die Goude. Het pand aan de Lage 

Gouwe 166 mag dan niet eeuwenoud zijn, het is zeker historisch en karakteristiek te noemen. 

Omdat een bezoek aan ons pand onderdeel was van de cursus, heb ik de geschiedenis op papier 

gezet: wanneer is het gebouwd en wie hebben er gewoond. Van de bouwkundige kant en de 

restauratie is een apart verslag gemaakt. 

 

Bruns en Raming 

Het huidige huis op Lage Gouwe 166 staat er sinds 1901. Voor die tijd stond er een verwaarloosd 

ander pand dat werd bewoond door de weduwe Van Dillen – Van Gelder. Het wordt in januari 1901 

voor 1200 gulden gekocht door iemand van wie de naam tientallen jaren bij elke inwoner van Gouda 

op de lippen ligt: Bruns. Johann Laurentius Bruns, geboren in 1860 in Lunsfeld Westfalen, koopt het 

huis om het te kunnen afbreken en er nieuw te bouwen. Al in dezelfde maand wordt een 

bouwtekening gemaakt van een grachtenpand in de toen moderne ‘eclectische stijl’. Alle kamers 

hebben plafonds met zgn. papier laminee ornamenten. Ook aan de inrichting wordt veel zorg 

besteed, o.a. blijkend uit een houten, fraai gesneden, pilaar, waarop een lamp wordt geplaatst die 

is ontworpen door Loise Fuller.  Dit beeld was toen ‘hypermodern’. Andere details, zoals de messing 

handgrepen en slotplaten van de deuren, zijn nog gedeeltelijk aanwezig. Bijzonder zijn ook het 

marmer in de gangen en de geëtste glazen ramen. Bruns kan dit huis laten bouwen, omdat het heel 

goed gaat met het gelijknamige warenhuis. Nadat hij eerst een manufacturenzaak is begonnen op 

Markt 57, betrekt hij een grote nieuwe zaak op de hoek van Lage Gouwe en Turfmarkt. Warenhuis 

Bruns wordt een begrip. In 1883 is hij getrouwd met Wilhelmina Maria Abels. Eind jaren twintig 

raakt het warenhuis door privé aangelegenheden (een zoon, gokken en drank) in financiële 

problemen. Het warenhuis wordt in 1932 verkocht aan NV Handelmaatschappij, voorheen Raming.  

Het krijgt ook die naam. In 1939 verhuist het warenhuis naar de Kleiweg. Daar krijgt het later toch 

weer de naam Bruns, vanwege de grotere naamsbekendheid. Voor een goed begrip: zijn moeder is 

ook een Raming. Bedrijf en huis blijven dus min of meer in de familie.  
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Ook het woonhuis op de Lage Gouwe komt in 1932 in handen van Raming, maar Bruns mag het huren 

tot hij in 1935 komt te overlijden. Daarna wordt het enkele jaren verhuurd aan een familie De 

Vries. In 1939 worden zowel het voormalige warenhuis, als het woonhuis in het kader van een groot 

ruilproces eigendom van de gemeente Gouda. Het warenhuis wordt Arbeidsbureau. 

 

Huisartsenpraktijk 

Het woonhuis op 166 wordt verhuurd aan huisarts Kettler, die het in 1942 koopt van de gemeente. 

Tot 1954 is hier de dokterspraktijk die ook veel Gouwenaren nog zullen kennen; is het niet van een 

bezoek, dan wel uit de krant in de rubriek waar staat welke huisarts er in het weekeind dienst 

heeft. Het gezin Kettler woont er met drie kinderen: Tom, Hans en Mieke, die er in 1943 geboren 

wordt. Ik heb ook mevr. Lexmond nog gesproken die er tot 1950 dienstmeisje is. Het huis figureert 

ook (blz. 190 t/m 210) in het boek Het zwarte huis van Larissa Olkhovsky, die van 1948 tot 1950 als 

‘adoptief kind’ bij de Kettlers woont. 

 

Woonhuis, kantoor en pension voor gastarbeiders 

In de volgende dertig jaar krijgt het pand steeds 

een andere bestemming. In 1954 wordt het gekocht 

door Arend IJsselstein, directeur van bouwbedrijf 

WABO (Ouwe Gouwe). In 1959 wordt Rien van Dijk 

van Gouda’s Glorie eigenaar, die er het kantoor van 

zijn margarinefabriek onderbrengt. Het bedrijf 

heeft in de buurt diverse panden voor productie en 

opslag. Het verhuist later in zijn geheel naar Lopik. 

Dan begint er weer een heel ander hoofdstuk, want 

Giuseppe Troiano koopt het pand aan. Het 

buurpand op Lage Gouwe 164 is ook in zijn bezit. 

Hij gaat er Marokkaanse gastarbeiders in 

huisvesten. Het hele huis, inclusief de lantaarn 

wordt omgebouwd tot kamers met stapelbedden. 

Aan het pand worden vluchttrappen aangebracht en 

op de tweede verdieping komt een vluchtdeur en 

een trap naar het platte dak. Beide panden samen 

bieden onderdak aan 75 gastarbeiders. 

Begin jaren tachtig neemt de behoefte af. De 

gastarbeiders vinden na gezinshereniging eigen 

woonruimte in Gouda. Troiano wil nu een 

sportschool beginnen in het pand. Op de begane 

grond worden de haarden vast verwijderd. Enige tijd heeft het –waarschijnlijk illegaal – zo gedraaid, 

want de aanvraag van een vergunning voor verbouwing tot sportschool wordt in februari 1983 weer 

ingetrokken. In 1986 wordt het pand verkocht. 

 

Woonhuis en restauratie 

De nieuwe eigenaar van beide panden is een financieel directeur van een ziekenhuis. Hij heeft grote 

plannen met het huis, waar hij met zijn vrouw en twee dochters gaat wonen. Op de begane grond 

komt een met marmer betegelde badkamer; op de tweede verdieping een badkamer in Yab Yum 

stijl. De salons beneden en de keuken worden bekleed met travertijn marmer en er komt 

vloerverwarming. De bewoner is een verzamelaar van alles. Hij gebruikt Lage Gouwe 164 als 

opslagplaats, maar later begint ook Lage Gouwe 166 vol te lopen met tuinkabouters en andere 

spullen. In de achtertuin lopen kippen en geiten en soms staan er ook paarden. Maar dan gaat er 

iets mis. De financieel directeur wordt ontslagen en er ontstaan familie- en geldproblemen. De 

panden moeten verkocht worden. 
De volgende eigenaars wonen met hun twee kinderen maar kort op Lage Gouwe 166. Zij laten wat 

schilderwerk doen en zorgen ervoor dat de opslag van de vorige eigenaar verdwijnt. Dan kopen wij 

het, op 30 juli 1998. In de afgelopen twintig jaar hebben wij er veel aan laten doen, maar voor het 

verslag van de restauratie is hier geen ruimte. 
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Boek over Edith Roseij Beek in voorbereiding 
 

Voor het pand Lange Tiendeweg 54 ligt de Stolperstein die ons 
herinnert aan Edith Roseij Beek. Edith is de dochter van dokter 
Arnold Beek, die -negen jaar oud – wordt opgepakt omdat ze 
joods is. Haar ouders en broer zijn elders ondergedoken. Het 
adres van Edith is verraden. Ze komt zonder haar familie in 
Westerbork te zitten, waar ze op 29 juni 1943 wordt 
geregistreerd. Op dinsdag 16 november wordt ze op transport 
gezet naar een voor haar onbekende bestemming. Ze sterft in 
een van de gaskamers van Auschwitz. Dit trieste oorlogsverhaal 
blijft haar neef Paul Beek bezighouden. Paul is zelf van na de 
oorlog. Hij heeft de achtergronden van het verhaal en de dood 
van zijn nichtje Edith diepgaand onderzocht Hij schreef er een 
artikel over, te lezen op 

https://oorlogsverhalen.com/oorlogsverhalen/paul-beek/ 
Paul Beek wil het verhaal in een boek gaan vastleggen, gekoppeld aan het verhaal van neef Leon 
Beek, zoon van een andere oom van Paul. Leon Beek is als officier paraat in beide wereldoorlogen. 
Hij trouwt met een niet-joodse vrouw, bekend onder haar schrijversnaam Cissy van Marxveld. Leon 
komt ook in Westerbork terecht. Na een ontsnappingspoging wordt hij uiteindelijk in augustus 1944 
in de duinen van Overveen gefusilleerd. 
Het boek is er nog niet, want Paul Beek denkt dat hij nog niet alle belangwekkende feiten in het 
Nationaal Archief en in Gouda heeft gevonden. Hij is al wel in gesprek met een uitgever, die inschat 
dat Paul  -als amateurschrijver – nog wel een jaar nodig zal hebben.  
Paul Beek stelt deze vooraankondiging op prijs, ook omdat er in Gouda nog mensen zullen zijn die 
info kunnen geven over Edith en het ouderlijk gezin. Dit is dus ook een oproep.  
Een paar aanknopingspunten:  

1. De Bijzondere Neutrale School aan de Groeneweg. Paul Beek gaat er vanuit 
(zie Nieuwsbrief 72) dat Edith Roseij Beek in 1940 leerling was van de 
Bijzondere Neutrale School aan de Groeneweg, de latere Casimirschool. Daar 
moest zij als jodin waarschijnlijk vanaf. Mevrouw Aberson was een 
onderwijzeres. De vraag luidt: zijn er Gouwenaren die in 1940-1941 bij Edith 
Beek in de klas of op school zaten en nog iets over die periode willen vertellen. 
2. Burgemeester Martensstraat 13. In het onderzoek voor het artikel ´Barry 
Wittich, mevr. Kruls en Ortskommandant Schmidt´ (Nieuwsbrief 92 en 93) 
kwam via een woningkaart naar voren dat het gezin van dokter Arnold Beek tot 
december 1942 op het adres Burgemeester Martensstraat 13 heeft gewoond. In 
dat huis woonde later de Duitse Ortskommandant. 

Reacties graag naar: paulbeek_1956@yahoo.com. 
 

Mededeling over boek Glazenkast 
 
‘Ik ben ze allemaal tegengekomen, de voddenboeren uit de 
Glazenkast, maar ook een zeekapitein en een volkszanger en nog 
heel veel andere mensen’, mailt Jacques van der Heijden over 
het boek over de Glazenkast in Gouda, waarvan de inhoud nu 
praktisch vast staat. De Glazenkast was, aldus Jacques, het 
buurtje tussen de Boelekade en de Noothoven van Goorstraat, 
ongeveer op de plek waar nu het parkeerterrein van de Goudse 
Schouwburg is. Er stonden alleen arbeidershuisjes. Er is helemaal 
niets meer van te zien. Voor dit verdwenen stukje Gouda 
vergeten is, willen Jacques van der Heijden en enkele anderen 
de geschiedenis vastleggen. Het boek zal 144 of 148 pagina’s 
beslaan en heel veel foto’s bevatten. Jacques is nu in gesprek 
met een drukker en hoopt nog een sponsor te vinden. Wie zeker 
wil zijn van een exemplaar, kan zijn belangstelling kenbaar maken via het mailadres van Jacques : 
jvanderheijden47’@ziggo.nl. Bijgaande advertentie komt in het boek te staan. Nobel was de 
afnemer van de 'handel' die de voddenboeren uit de Glazenkast ophaalden. 
  

https://oorlogsverhalen.com/oorlogsverhalen/paul-beek/
mailto:paulbeek_1956@yahoo.com
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Boek in de maak over 200 jaar Van de Velde & Halewijn 
 

In 1818 – tweehonderd jaar 

geleden – werd de basis gelegd 

voor Van de Velde & Halewijn 

B.V., handelaren in wijn, likeur 

en gedistilleerd aan de 

Peperstraat 94 te Gouda. Het 

bedrijf gaat – ter gelegenheid van 

dit jubileum een boek uitbrengen, 

waarin die 200 jaar geschiedenis 

wordt vastgelegd. Ooit werd er 

ook steenkool en azijn verkocht. 

Het is geen diepgravende, 

wetenschappelijk onderbouwde 

geschiedenis, maar vooral een 

verhaal over het ontstaan van de 

wijnhandel en haar reilen en 

zeilen in de mooie stad Gouda. Er 

wordt een kijkje gegeven in de 

‘Weerelt’ (zoals de panden 

vroeger werden aangeduid) van 

de wijnkoperij, de dagelijkse 

gang van zaken, de panden waarin de wijnhandel is gevestigd en de bedrijfshistorie. Bij dit alles 

speelt de geschiedenis van de Peperstraat, als één van de oudste en belangrijkste straten van 

Gouda, een belangrijke rol. Nico Boerboom is als fotograaf en vormgever nauw betrokken bij de 

samenstelling. Leon van Catz van Van de Velde & Halewijn laat weten dat nader bericht over de 

verschijningsdatum volgt. Het boekje zal straks ook te koop zijn en minder dan € 20 kosten. 
 

Fotoverantwoording en colofon 
Nico Boerboom: blz. 1, 6, 7, 8, 9(o), 20) MOU en Goko Oudenaarde: blz. 10 

Collectie Troost: blz. 2(b) Historische Vereniging Hellendoorn: blz. 11 

Maand van de Geschiedenis: blz. 2(o), 4 en 7 Collectie Grenz: blz. 12(b) 

Stichting Sint Jan: blz. 3 en 4(o) Collectie Dierink: blz. 12(o) en 13 

Historizon: blz. 4(b) Oud Stolwijck: blz. 14 en 15(b) 

Collectie Galama: 4(m) Dirk van Wijk: blz. 15(o) en 16 

Collectie Guns@Home: blz. 5(b)  Gert Jan Jansen: blz. 17 

Golda: blz. 5(o) Collectie SAMH: blz. 18 en 19(o) 

Howard Gray: blz. 9(b+m) Collectie Beek: blz. 19 (b+m) 

b = boven; o = onder, m=midden.  
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