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De honderdste Nieuwsbrief van Die Goude 
 

Dit is nummer 100. De Nieuwsbrief van Die Goude verschijnt voor het eerst in december 2004. Dit is 

dus ook nog een jubileumjaar. Daar staan we als redactie bij stil. Met genoegen presenteren wij 

met vaste regelmaat het nieuws van de vereniging, maar ook een aantal korte historische Goudse 

schetsen, die voor al onze leden herkenbaar en interessant zijn. Daarmee is de Nieuwsbrief geen 

concurrent van de Tidinge, maar een aanvulling daarop, zoals Facebookpagina en website op hun 

beurt weer een toegevoegde waarde hebben voor een goede wisselwerking tussen de vereniging en 

iedereen in Gouda die in de historie en monumenten geïnteresseerd is. 

In de huidige samenstelling hebben we maar een deel van die bijna vijftien jaar meegemaakt. 

Gelukkig staan alle honderd nieuwsbrieven op onze website. U vindt ze onder 

http://www.diegoude.nl/publicaties/Nieuwsbrief/. De Nieuwsbrief gaat van start nadat in 2004 

besloten is de naam van de vereniging te veranderen in Historische Vereniging Die Goude. De 

hoofdletter D vinden we terug in de kop van het blad, maar vanaf nummer 3 is het opeens 

Historische Vereniging die Goude. Dat het om een nieuwsbrief gaat wordt waarschijnlijk zo duidelijk 

geacht, dat het woord niet wordt opgenomen in de kop. Daar staat wel dat Ton Sevenhoven 

eindredacteur is. De samenstelling van de eerste redactie wordt aan het eind van de tweede 

Nieuwsbrief vermeld: Maartje E. Otten-Alkema, Victor Poolen en Henk Vente. Het is aan de hand 

van de Nieuwsbrieven, zoals ze op de website staan, moeilijk te achterhalen hoe de redactie later 

is samengesteld. De namen staan niet in het jaarverslag. Vaststaat dat Miranda van Elswijk 

jarenlang een belangrijke rol speelt. In 2013 verschijnt de naam van Eveline van der Hulst als 

redacteur. Vanaf nummer 71 tot op heden is Gert Jan Jansen hoofdredacteur. Ton Sevenhoven blijft 

eindredacteur tot 2015. Met een mooi interview wordt afscheid van hem genomen. Zijn rol als 

tekstredacteur gaat over naar Kenny Louwen, terwijl Nico Boerboom toetreedt als fotoredacteur. 

Daarnaast begint Paul van Horssen als redacteur, maar hij promoveert al snel tot hoofdredacteur 

van de Tidinge. Maria ten Tusscher neemt zijn rol over. 

De uitgave van de Nieuwsbrief geschiedt volgens een vast stramien: elk jaar zeven nummers, 

gekoppeld aan de (minimaal) zeven lezingen die door Die Goude worden gehouden. Alleen in 2007 

en in 2009 wordt van dit schema afgeweken; de eerste keer met een extra nummer; de tweede keer 

door een aflevering minder. De opzet is de eerste tien jaar beperkt tot het brengen van 

verenigingsnieuws: in elk geval over de komende lezing(en). Maar eigenlijk komen alle 

verenigingsactiviteiten aan bod, al naar gelang de betreffende commissie of werkgroep oog heeft 

De Nieuwsbriefredactie (v.l.n.r.): Maria ten Tusscher, Gert Jan Jansen, Kenny Louwen en Nico Boerboom 

http://www.diegoude.nl/publicaties/nieuwsbrief/
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voor het belang van communicatie. Van alles passeert de revue: de waterconferenties, 

jubileumvieringen, nieuwe boeken, excursies, standswandelingen, contacten met de gemeente, de 

contributie, commentaren op gemeentelijke plannen, etc. Opmerkelijk in die eerste periode is de 

aandacht voor de cursus Goudologie; de relatie met het Historisch Platform Gouda lijkt zich 

natuurlijk en vanzelfsprekend te ontwikkelen. Het lijkt alsof Die Goude mede zorgdraagt voor de 

berichtgeving over Goudologie, samen met het streekarchief dat aanvankelijk de aanmelding 

verzorgt. In Nieuwsbrief 27 begint een nieuwe rubriek, die – met enkele lacunes – overeind blijft tot 

Nieuwsbrief 64. Bestuursleden en andere actieve leden stellen zich voor. Van Maartje Alkema tot 

Diny Zwarts schrijven dertig verschillende mensen wat Gouda voor ze betekent en waarom ze lid 

zijn van Die Goude. Gedurende al die jaren beslaat de Nieuwsbrief gemiddeld twee pagina’s A4. 

Een uitzondering betreft de afleveringen waarin het hele jaarverslag en het financieel verslag zijn 

opgenomen.  

Inhoud en omvang wijzigen vanaf Nieuwsbrief 71. Dan verschijnen er –naast het verenigingsnieuws 

waartoe ook verslagen van lezingen gaan horen - geleidelijk steeds meer artikelen met een 

inhoudelijk cultuurhistorisch karakter. Ze zijn vrij kort, redelijk populair geschreven en ruim 

voorzien van foto’s. Zo’n tien jaar geleden worden de leden voor het eerst opgeroepen om hun 

emailadres op te geven, zodat de verzendkosten omlaag kunnen. In 2018 besluit het bestuur dat de 

Nieuwsbrief, met uitzondering van mensen voor wie dit een probleem vormt, aan iedereen digitaal 

verstuurd wordt. Via de inhoudsopgave op de voorpagina kan gelijk doorgeklikt worden naar een 

artikel dat interesse oproept. De nieuwe aanpak werkt positief. ‘Wat ons betreft zo doorgaan’, 

concludeert voorzitter Gerard van Ham in de laatste bestuursvergadering. Dat gaan we doen. 

Namens de redactie: Gert Jan Jansen. 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers Die Goude 
 

Op zaterdagmiddag 5 januari jl. waren de vrijwilligers van de 

Historische Vereniging Die Goude in sociëteit Concordia bijeen 

voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Werkgroep- en 

commissieleden, redacteuren, sluiswachters, watergildeleden, 

stadhuisgidsen en bestuursleden luisterden naar dankwoorden 

van voorzitter Gerard van Ham. In 2019 voorziet hij –mede 

dankzij de inspanningen van al die actieve leden van Die Goude – 

weer een mooi jaar, waarin de belangstelling voor de historie en 

de monumenten van Gouda nieuwe impulsen zal krijgen. 

Speciaal aandacht besteedde hij aan Diny Zwarts die vijftig jaar 

actief lid is van de vereniging. De voorzitter gaf verder het 

woord aan Sjouk Engels die vertelde waarom zij de website van 

het Gouds Virtueel Sluizenmuseum heeft aangemeld voor de 

Geschiedenis Online Prijs. (Zie ook elders in dit nummer). Voorzitter Gerard van Ham 
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De 500 Rijksten van de Republiek, lezing Kees Zandvliet op 
maandag 28 januari 2019  
 

Op welke manier combineren de 

rijken uit de periode tussen 1600 

en 1800 macht en rijkdom? 

Historicus Kees Zandvliet gaat daar 

nader op in tijdens een lezing voor 

de Historische Vereniging Die 

Goude op maandagavond 28 

januari a.s. In zijn recente 

publicatie De 500 Rijksten van de 

Republiek tekent hij een 

groepsportret, een soort Quote 

500. Gezamenlijk vormen zij de 

elite van toen: al dan niet van 

adel, al dan niet gereformeerd, al 

dan niet in de Republiek wonend 

of in Europese havensteden en 

overzee. De rijksten regisseren 

tevens de Nederlandse cultuur en 

wetenschap. Velen van hen 

worden rijk door de handel. 

Gereformeerde kooplieden-

regenten koesteren een imago van 

vrijheidszin en burgerlijkheid - een 

imago dat ook heden ten dage 

graag wordt benadrukt - maar vormen tegelijkertijd een vrij gesloten oligarchie. Zij bezetten 

machtsposities in hun eigen stad en bewegen zich van daaruit – via strategische huwelijken en in het 

spel om politieke macht – op gewestelijk, landelijk en internationaal niveau. 

 

In de lezing komt Gouda als vanzelf langs, stedelijk knooppunt in de Randstad van toen immers en 

gelegen op een kruispunt van waterwegen. Waarom bijvoorbeeld gaat een dochter van een lid van 

de Goudse vroedschap in het jaar 1630 naar Amsterdam om daar in het huwelijk te treden met een 

beroemde cartograaf en uitgever? Zal zij ook kennisgemaakt hebben met Rembrandt van Rijn of 

boeken hebben aangereikt aan Johan Maurits van Nassau-Siegen, Cosimo de Medici of Johan de Witt? 

 

Kees Zandvliet is wetenschappelijk medewerker van het Amsterdam Museum en hoogleraar 

vroegmoderne geschiedenis van Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam. Recentelijk 

publiceerde hij De 500 rijksten van de Republiek. Samen met Hans Goedkoop schreef hij De Gouden 

Eeuw en De IJzeren Eeuw. De twee laatstgenoemde boeken begeleidden twee tv-series en twee 

tentoonstellingen. Kees Zandvliet promoveerde in 1998 aan de Rijksuniversiteit Leiden op Mapping 

for Money. Maps, Plans and Topographic Paintings and their Role in Dutch Overseas Expansion. 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis 

 

Soms zit het tegen: extra lezing 18 februari gaat niet door 
 

In de vorige Nieuwsbrief kondigde ik aan dat de lezingencommissie een overvloed aan ideeën had 

voor lezingen. Daarom werd er besloten om op maandag 18 februari 2019 een extra lezing te 

plannen. Maar helaas… de beoogde spreker voor die avond haakte af. De lezingencommissie heeft 

daarom besloten dat de extra lezing op 18 februari 2019 NIET doorgaat.  

Maar… de overige lezingen zijn gelukkig allemaal vastgelegd! En we hopen dan ook dat u weer 

massaal naar Concordia komt! Voor de zekerheid nog even de data: 28 januari, 4 maart, 10 april 

(ALV), 27 mei, 9 september, 14 oktober, 25 november.  

Namens de lezingencommissie, Marian Heeringa  
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Nieuwe cursus ‘Wonen in een historisch pand’ start op 9 maart 
 

Zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief start binnenkort weer een nieuwe cursus ‘Wonen in 

een historisch pand’. De leergang is in eerste instantie bedoeld voor mensen die in een historisch 

pand wonen en onderzoek (willen) doen naar de bouwkundige en maatschappelijke geschiedenis 

ervan, of die in alle opzichten de duurzaamheid willen bevorderen. Er is echter ook plaats voor 

mensen die wel geïnteresseerd zijn in monumenten, maar daarin tot hun spijt niet zelf wonen. Het 

betreft een initiatief van het Streekarchief Midden-Holland in samenwerking met de Historische 

Vereniging Die Goude, de archeologische vereniging Golda en de Omgevingsdienst Midden-Holland. 

De organisatoren hopen dat de cursus direct of indirect bijdraagt aan de kennis van de Goudse 

historie en zijn monumenten. De eerste aflevering van de cursus, voorjaar 2018, was een groot 

succes. 

De data en de locaties van de nieuwe cursus staan inmiddels vast. Bewust is deze keer gekozen voor 

de zaterdagmorgen, zodat mensen mee kunnen doen die normaal door de week werken. De 

bijeenkomsten beginnen om 09.30 uur en duren tot 12.30 uur. De deelnemersbijdrage is – net als 

vorig jaar - € 195,=. In verband met andere verplichtingen van sommige docenten moest de volgorde 

van de te behandelen thema’s iets gewijzigd worden. De opzet: 

 

Datum Thema en activiteit Locatie Docent 

09-03-2019  Ruimtelijke ontwikkeling van de stad en het 

 huis 

 Bezoek stadsmaquette in Museum Gouda 

 

S 

 Henkjan Sprokholt 

16-03-2019  Wooncultuur 

 Rondwandeling en bezoek diverse panden 

P6  Bianca van den Berg en   

 Mark Broch (o.v.b.) 

23-03-2019  Archeologie 

 Rondwandeling en bezoek diverse panden 

S  Marcel van Dasselaar 

30-03-2019  Bouwsporen: wat vertelt het gebouw 

 Rondwandeling en bezoek diverse panden 

S  Marilou Remmelts 

06-04-2019  Een historisch huis anno nu: over tekenen van 

 achterstallig onderhoud, restauratie,  

 vergunningen en duurzaamheid 

 Rondwandeling en bezoek diverse panden 

P6  Martin Netten 

13-04-2019  Bouwsporen in de archieven 

 Actief archiefonderzoek 
 

S 

 Coretta Bakker 

 

Locaties: S: Steenlandzaal in de Chocoladefabriek; P6: De Punt 6 (gebouw Rode Kruis).  
U kunt zich aanmelden via info@samh.nl. 

Mochten er in het programma nog wijzigingen (aanvullingen) komen dan zullen wij dat melden in 

de volgende Nieuwsbrief. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 25. 

  

mailto:info@samh.nl
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Voorjaarsexcursie naar de ‘Dodendraad’, zaterdag 18 mei 2019 
 

Dit jaar is het honderd jaar 

geleden dat met de Vrede van 

Versailles officieel een einde kwam 

aan de Eerste Wereldoorlog. Dat 

deze oorlog diepe wonden heeft 

geslagen is bekend. Ook Gouda 

heeft daar met een 

vluchtelingenkamp heel direct mee 

te maken gehad. Een bijzonder 

aspect tijdens deze oorlog was de 

Dodendraad, ook wel Dodenhek 

genoemd, die door de Duitsers op 

Belgisch grondgebied werd 

aangelegd langs de hele grens met 

Nederland: 332 kilometer lang. 

België was bezet; Nederland 

neutraal.  

In Duitse stukken werd de 

versperring officieel aangeduid als 

Grenzhochspannungshindernis. De 

versperring stond onder dodelijke elektrische spanning en moest verhinderen dat oorlogsvrijwilligers 

en Duitse deserteurs België ontvluchtten. Tevens moest het hekwerk verhinderen dat 

spionageberichten uit bezet gebied via Nederland geallieerde spionagediensten bereikten en diende 

het smokkel tegen te houden. De Draad kostte naar schatting vele honderden mensen het leven, 

maar kon niet voorkomen dat duizenden mensen op velerlei manieren de grens passeerden. Na de 

oorlog werd het dodenhek snel afgebroken. 

Een bijzondere locatie waar die draad langs liep, was Baarle Hertog, in die tijd het enige niet 

bezette deel van België. Om die reden vonden daar tijdens de Eerste Wereldoorlog bijzondere 

gebeurtenissen plaats. Maar ook bracht de draad scheiding tussen families die elkaar vier jaar niet 

zagen. Tijdens de excursie gaat u veel van deze verhalen horen en zien.  

Baarle-Nassau is het 

hoofddoel, maar u bezoekt 

ook een aantal andere 

locaties, zoals het vroegere 

grensstation, de 

reconstructies van de 

dodendraad en het 

schakelhuis.  

 

Het vertrek is om 08.30 uur in 

Gouda vanaf het NS-station 

(Bloemendaalzijde), waar u 

naar verwachting om 18.30 

uur terug bent. In de volgende 

Nieuwsbrief wordt het 

programma gedetailleerd 

vermeld.  

De kosten voor deze dag zijn € 

59,- per persoon. De prijs is inclusief vervoer, gidsen, koffie/ thee, lunch, entreegelden, 

administratiekosten en fooi. U kunt zich aanmelden door onderstaande gegevens door te geven aan 

Historizon. Als het programma doorgaat, ontvangt u de definitieve bevestiging en de factuur.  

Aanmelding graag per e-mail naar info@historizon.nl, per telefoon op 088-6360200, of per post naar 

Historizon, Postbus 3, 3900 AA Veenendaal. 

De Excursiecommissie: Wilma Dubbink en Jan Verkerk  

mailto:info@historizon.nl
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Nieuw boek over geschiedenis Gouda 
 

In Nieuwsbrief 99 

stelden we u op de 

hoogte van het 

besluit van het 

bestuur om een 

nieuw boek uit te 

geven met het oog 

op ‘Gouda 750’ in 

het jaar 2022. Met 

uitgeverij Verloren 

te Hilversum 

hebben we 

afgesproken, dat 

zij de uitgave gaat 

verzorgen. Met 

eindredacteur 

Eelco Beukers 

heeft het bestuur 

een contract 

gesloten om als 

eindredacteur op 

te treden. Het zal een populair geschreven boek worden met veel en naar verwachting ook nieuwe 

afbeeldingen. Met het Streekarchief en Museum Gouda zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar 

stellen van hun afbeeldingen.  

Drie november van het vorige jaar hadden we de aftrap met een kennismaking met de 

eindredacteur en de mogelijke auteurs en hun ideeën over het boek, 22 november daarna zegden 

Paul Abels, Bianca van den Berg, Henkjan Sprokholt, Christiaan van der Spek, Marianne van der Veer 

en Ronald van der Wal hun medewerking als auteurs toe. De auteurs kunnen desgewenst andere 

deskundigen in de Goudse geschiedenis raadplegen. In die bijeenkomst hebben we ook vastgesteld, 

dat het een chronologisch opgezet boek zal worden met binnen de tijdvakken verschillende 

thema’s. Sommige van die thema’s zullen regelmatig terugkomen, andere zijn specifiek aan een 

bepaalde periode gebonden. Voor de indeling van de perioden is gekozen voor samenwerking met 

het museum dat bezig is met een nieuwe presentatie van de Goudse geschiedenis. 

Met de auteurs zijn o.a. afspraken gemaakt over het schrijven van een synopsis voor hun periode en 

afspraken over deadlines. Het streven is om voor het einde van 2021 het boek in de boekhandel te 

hebben liggen. (Paul van Horssen) 

 

Geschiedenisprijs 2019 voor Goudse middelbare scholieren  
 

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering (woensdagavond 10 april 

a.s.) hoopt Die Goude voor de vierde maal de geschiedenisprijzen te mogen 

uitreiken. De prijzen worden toegekend aan die HAVO- en Vwo-leerlingen 

van de vijf Goudse middelbare scholen die voor hun eindexamen een 

profielwerkstuk voor het vak geschiedenis hebben geschreven. Vorig jaar 

hebben we de leerlingen gevraagd om voorafgaand aan de prijsuitreiking 

hun werkstuk toe te lichten voor de aanwezigen op die avond. Die 

presentaties vielen erg in de smaak en lieten zien hoe deze generatie 

scholieren een ‘meesterproef’ moet afleggen voor zij het examenpapiertje 

overhandigd krijgt. De prijs bestaat uit een boek en een bioscoopbon. De 

jury is dit jaar uitgebreid met Marijke de Jong, voormalig geschiedenis 

docente, en bestaat verder uit Anja Roelofs, Maarten van der Linde en Paul 

van Horssen. Mocht uw kind of kleinkind zo’n werkstuk gemaakt hebben, vraag dan eens hij/ zij al 

met de leraar heeft gesproken over insturen voor de Geschiedenisprijs van Die Goude. 

De inzendingstermijn loopt tot 28 februari. Verdere informatie vindt u op de website van Die Goude 

onder geschiedenisprijs: http://www.diegoude.nl/geschiedenisprijs/. (Paul van Horssen)  

De redactie: (staand vlnr) Eelco Beukers, Bianca van den Berg, Ronald van der Wal 
(zittend vlnr): Marianne van der Veer, Christiaan van der Spek, Paul Abels en Henkjan Sprokholt 

http://www.diegoude.nl/geschiedenisprijs/
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Die Goude verwerft collectie-Daems en onderzoekt collectie-
Smit 
 

Na de succesvolle speurtocht naar de dia’s van de 

Lattenkoning blijft Die Goude op zoek naar 

interessante foto’s en dia’s van Oud-Gouda. 

Uiteindelijk hopen we de (bijzondere) beelden 

digitaal en voorzien van een concrete toelichting te 

kunnen aanbieden aan het Streekarchief Midden-

Holland. Dat is in principe de beste garantie dat ze 

voor de toekomst bewaard blijven en toegankelijk 

zijn. Nico Boerboom voert in afwachting van 

overdracht het beheer over de collectie van Die 

Goude, die alleen beschikbaar is voor gebruik in eigen 

kring. Hij heeft zijn privé scanapparatuur verder 

uitgebreid met een 6x6 en 6x9 scanner.  

 

De collectie-Daems 

Het eerste succes danken wij aan Die Goude lid Anton van der Linde. Hij heeft de collectie Daems, 

die hij als familielid in zijn bezit had, overgedragen aan Die Goude. Foto Daems is voor oudere 

Gouwenaars een begrip. Eerst was het H.J. Daems die de fotozaak aan de Zeugstraat voerde; daarna 

zijn zoon Piet Daems. Nico Boerboom kent Piet nog van de werkgroep Kaarsjesavond. Anton van der 

Linde is aangetrouwde familie. Toen Piet Daems in 2010 overleed en diens zoon naar Amerika ging, 

heeft Anton de zoon gevraagd de foto’s van Gouda hier te laten.  

Nico Boerboom heeft een eerste overzicht gemaakt. Hij is ook begonnen met scannen. Omdat 

verder elke beschrijving ontbreekt, wordt met enige regelmaat een foto op de Facebookpagina van 

Die Goude geplaatst met de vragen: wat, waar en wanneer? Dat levert verrassende reacties op. 

Vader Hendrikus Johannes Daems (*1902 Gouda - †2000 Gouda) begint in de jaren 20 van de 

twintigste eeuw een lijstenhandel op IJssellaan 9. In 1928 wordt zijn naam in de Goudsche Courant 

voor het eerst als fotograaf genoemd. Begin 1929 wordt zoon Pieter Daems geboren en aan het eind 

van dat jaar wordt de fotozaak op Zeugstraat 56 geopend. Later wordt dat Zeugstraat 64.  

Bij deze collectie gaat het om beelden van Gouda en de omgeving, die zijn gemaakt in de jaren 40 

en 50, enerzijds in de vorm van negatieven (120 stuks formaat 6x9 in envelopjes en pakweg 20 

rolletjes kleinbeeld), anderzijds pakken met afdrukken, die waarschijnlijk in opdracht zijn gemaakt. 

Meteen herkenbaar bijvoorbeeld is de opening van de nieuwe behuizing van architectenbureau 

Nederhorst. Bij de 6x9 negatieven gaat het voor een groot gedeelte om foto’s van ansichtkaarten, 

die hij in veelvoud afdrukte en waarschijnlijk verkocht. Veel van de kleinbeeldnegatieven laten 

opnames zien van het 

laatste deel van de 

Tweede Wereldoorlog 

en van de 

bevrijdingsfeesten in 

mei 1945. De gevolgen 

van het bombardement 

op het Goudse station 

zijn goed vastgelegd. 

Van een aantal foto’s 

van Daems, waarvan de 

negatieven nu bij Die 

Goude berusten, blijkt 

ooit een afdruk in de 

beeldbank van het 

Verzetsmuseum Zuid-

Holland te zijn 

opgenomen.  
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De collectie-Smit 

 

Naast de collectie-Daems stuitte de redactie onlangs op ‘het 

archiefje van dr.mr. J.Smit’. Jan Smit (destijds mocht bijna 

niemand dat zeggen) was een van de oprichters van de Historische 

Kring Die Goude, zoals onze vereniging oorspronkelijke heette. In 

1932 was hij de eerste voorzitter. In het harnas gestorven zou je 

kunnen zeggen, want hij was het nog, toen hij op 5 juni 1952 

overleed. Het archiefje is geschonken door de heer P.H. van 

Kogelenburg, een oomzegger van de heer Smit. Het is 

ondergebracht bij SAMH. Onze aandacht in de beschrijving was 

getrokken door het woord ‘negatieven’.  

De inhoud van het archiefje levert een verrassing op. Dat er 

persoonlijke bescheiden en voorwerpen (bijvoorbeeld een lorgnet, 

een kalotje of een menukaart) inzitten is duidelijk. Wat betreft de 

beelden gaat het om enkele glasnegatieven en foto’s uit de jaren 

dertig en veertig. Voor het grootste deel gaat het echter om 

negatieven van foto’s 1952-1969. Die kunnen dus niet door de 

heer Smit gemaakt zijn! ‘O, dan zijn ze door mijn vader, Jan 

Willem van Kogelenburg, gemaakt’, reageert de schenker 

desgevraagd, ‘maar ook dan zijn ze u van harte gegund.’  

Wat betreft de foto’s moeten we dus eigenlijk spreken van de collectie-Smit-van Kogelenburg. Jan 

Willem van Kogelenburg was werkzaam bij de Goudsche Machinefabriek BV en getrouwd met mej. 

A. Smit. Rechtsboven een foto uit het archiefje van J. Smit zelf. Als reserve-luitenant-kolonel vocht 

hij in de meidagen van 1940 bij de Grebbeberg tegen de Duitsers. Het materiaal in het archiefje 

nodigt uit tot het schrijven van een artikel over onze eerste voorzitter. Voorzover bekend heeft 

alleen dr. A. Scheygrond in een artikel apart aandacht besteed aan hem (Verzameling bijdragen nr. 

10; 1957). 

 

Wij bieden 

hier ook 

een 

inkijkje in 

de studio 

van Nico 

Boerboom. 

Hier is hij 

bezig met 

een glas-

negatief 

van maart 

1933 

behorend 

tot de 

collectie-

Smit. Je 

ziet het 

glas-

negatief 

met op de 

achter-

grond links 

het 

beeldscherm waar de foto al digitaal op afgebeeld is. Rechts een beeldscherm met een overzicht 

van reeds gemaakte scans. Het gaat om een foto van Hotel Welgelegen aan de Spoorstraat, vlak 

voor de sloop. Het hotel was eigendom van de heer A.N. Cattel. Op die plek is het garagebedrijf van 

Zevenhoven gekomen. Er zitten echter nog veel meer bijzondere Goudse beelden in de collectie. 

(GJJ/NJB)  

Dr.mr. J. Smit 
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Bommen op Gouda, verslag lezing Erik Kooistra 
 

Op 26 november was het 
precies 74 jaar geleden dat 
geallieerde bommenwerpers 
hun dodelijke last lieten 
vallen op het Sint 
Jozefpaviljoen aan de Graaf 
Florisweg. Het was een 
misser, maar kostte wel 
twaalf zusters het leven. Erik 
Kooistra noemde deze 
tragische gebeurtenis tijdens 
zijn lezing voor een bomvolle 
zaal in Concordia. Het 
onderwerp van zijn lezing: 
‘Bommen op Gouda, over de 
bombardementen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog’. 
Over het militaire belang van 

de bombardementen van Gouda was weinig bekend. Het onderzoek van Erik Kooistra heeft zich 
hierop geconcentreerd en nieuwe inzichten opgeleverd. Na een korte schets van de ontwikkeling 
van de bommenwerper, vertelde Erik dat er al vanaf 1933 sprake was van een particuliere 
luchtbeschermingsdienst, maar pas vanaf 1936 als een rijksdienst. Dergelijke diensten hadden tot 
taak hulp te bieden na een bombardement. In 1938 werd in Gouda een luchtbeschermingsdienst 
opgericht. In Gouda werden schuilplaatsen en schuilloopgraven ingericht, onder andere op de Markt. 
 
Op 24 augustus 1939 mobiliseert Nederland en op 10 mei vallen de Duitsers binnen.  De Duitsers 
stoten door naar het westen, ondanks verzet bij de Grebbeberg. De Nederlandse en Engelse 
regering maakten afspraken over door de RAF te bombarderen doelen in Nederland, zoals 
invasiehavens, schepen, olietanks en vliegvelden. Marinecommandant Cornelis Moolenburgh had tot 
taak de afspraken te controleren. 
De geallieerde bombardementen op Gouda en omgeving beginnen in 1941. In dat jaar vinden 
ongeveer 20 aanvallen plaats, bijna alle in de avond of nacht. In Gouda vallen bommen onder 
andere aan de Fluwelensingel, Krugerlaan, IJssellaan en Noothoven van Goorstraat.  Aan de 
Fluwelensingel is de lege plek nog te zien.  
 
Uit het onderzoek van Erik Kooistra blijkt dat de bombardementen vooral gericht leken te zijn op 
een plek aan de overzijde van de IJssel waar nu Goudasfalt is. Erik ontdekte dat daar een 
zogenoemd draailicht of Leuchtfeuer heeft gestaan dat als baken diende voor de vluchten van de 
Luftwaffe richting Engeland. Het ging dus niet om een schijnvliegveld zoals lang is gedacht. Het 
draailicht is aan het eind van 1941 weggehaald. 
In de jaren daarop blijft het stil in Gouda wat bombardementen betreft. Maar in 1944 beginnen ze 
weer. Aan de Nieuwe Gouwe vallen meerdere bommen die veel schade veroorzaken, maar de 
gashouder aan het Bolwerk blijft gespaard. Uit het onderzoek van Erik Kooistra is gebleken, onder 

Erik Kooistra (links)  na afloop in gesprek met twee toehoorders 
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andere uit een brief van Moolenburgh, dat het ging om een Amerikaanse bommenwerper die richting 
Gilze Rijen vloog maar al eerder vanwege barre winterse omstandigheden zijn bommen verloor 
vanwege een bijna-ongeluk in de lucht. Een bom die in september in de Nobelstraat neer kwam, 
was bedoeld voor de kaarsenfabriek, waar een opslag was van Duitse goederen. 
 
En dan volgt in november het bombardement op het station van Gouda. Na de invasie in Normandië 
trekken de Duitsers troepen zich terug en transporteren ze V1’s en V2’s richting Den Haag, onder 

andere via Gouda. Uit het rapport van het 609 Squadron blijkt dat op 6 november een trein met 
vijftig wagons met V2’s het doel was. Tachtig vliegtuigen vanuit het bevrijde België deden aan deze 
aanvallen mee (en niet 138 zoals een informatiebord op het station vermeldt). De bombardementen 
duren al met al 8 uur. De schade aan station en omgeving is groot. Er zijn acht doden en tien 
gewonden. Erik laat een filmpje zien van de ravage na het bombardement. 
Op 26 november probeert een Engels vliegtuig dat zijn bommen kwijt moet, het station te treffen. 
Het mist doel maar raakt wel het Jozefpaviljoen. Op het paviljoen was een groot rood kruis 
aangebracht, waarschijnlijk had de vliegenier dit niet opgemerkt. De gevolgen zijn dramatisch. 
Ook in 1945 hebben er nog bombardementen plaatsgevonden, voornamelijk op spoorlijnen rond 
Gouda en op de Julianasluis.(Bas Weenink) 
 
 

Website Gouds Virtueel Sluizenmuseum 
 

Sjouk Engels, lid van het Gouds 

Watergilde, heeft in december de 

website 

www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl 

aangemeld voor de nationale 

Geschiedenis Online Prijs 2019. Sjouk 

benadrukt dat de website de moeite 

waard is om door zoveel mogelijk 

mensen bekeken te worden. Wanneer belangstellenden onze stad bezoeken biedt de site een goede 

mogelijkheid het water in Gouda onder de aandacht te brengen. Daarnaast hoopt zij op een 

financiële prijs die besteed kan worden aan de komende Waterconferentie. De prijs wordt 

toegekend aan de ‘meest vernieuwende, verrassende of mooiste online presentatie over 

geschiedenis van het afgelopen jaar’. De prijs is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek en De 

Ree-archiefsystemen. Er zijn in totaal 96 aanmeldingen. Vanaf 7 januari kan er gestemd worden via 

https://geschiedenisonlineprijs.nl. 
 
  

http://www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/
https://geschiedenisonlineprijs.nl/
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Gedenkteken in Gouda overleden Belgische vluchtelingen 
onthuld 

 

Sinds 20 december 2018 kent Gouda een gedenkteken dat herinnert aan de 160 Belgische 

vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Gouda zijn overleden. Hiervan zijn er 157 

begraven op de R.K.-begraafplaats aan de Graaf Florisweg en drie op de Oude Begraafplaats. Het 

gedenkteken staat op de eerstgenoemde begraafplaats. Driekwart van de overledenen was nog geen 

tien jaar oud. De onthulling werd verricht door de (nieuwe) Belgische ambassadeur in Nederland, 

Dirk Achten, bijgestaan door oud-kinderburgemeester Dieuwertje Kerkhoven en de stadsbestuurders 

Milo Schoenmaker en Thierry van Vugt. De ceremonie op de begraafplaats werd geleid door Ineke 

Verkaaik van het HPG. De steen is geleverd door de firma Overkamp. 

 

Voorafgaand aan de onthulling kwam Oost-Vlaming Frans Vandenhende aan het woord. Duidelijk was 

de eerste zin ‘Onze grootouders waren 

vluchtelingen in Gouda; wij zijn kinderen van 

vluchtelingen’. Hij was het die in februari vorig 

jaar de oproep deed. Tijdens het onderzoek voor 

zijn boek Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens 

WOI was hem opgevallen dat in Gouda niets meer 

herinnert aan zijn landgenoten, die ontheemd en 

bijna naamloos in Gouda begraven zijn en van wie 

het collectieve graf allang geruimd is. Frans 

Vandenhende riep op om – als afsluiting van zijn 

project – de namen van de overleden Belgen op 

een of andere manier in herinnering te roepen. Hij 

deed dat op 15 februari in de woning van de 

Belgische ambassadeur en op 19 februari bij de 

lezing die hij hield voor Die Goude. Toenmalig 

ambassadeur Chris Hoornaert zegde meteen alle 

steun toe aan het idee. Aan het eind van de lezing 

in sociëteit Concordia gingen verschillende 

aanwezigen, onder wie bestuurders van de R.K.-

begraafplaats, op de spreker af om hem ervan te 

verzekeren dat het voor elkaar zou komen. Dat is 
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binnen een jaar gebeurd en dat is op zich een applausje waard. Een belangrijke prikkel vormde het 

signaal van HPG-voorzitter Ineke Verkaaik dat er nog €3.000 over was van het budget dat twee jaar 

eerder bij elkaar was gebracht voor het herdenkingsbord van het Vluchtoord Gouda. Ineke nam 

doortastend de leiding van het project op zich.  

 

Belangrijk onderdeel van het project ‘gedenkteken overleden Belgen’ was het aanleggen van een 

complete lijst van de 160 Belgen die in de periode 1914-1918 in Gouda zijn overleden. Daarmee 

kregen de overleden Belgen echt hun naam terug. Coretta Bakker (SAMH) heeft een boekwerk 

samengesteld waarin de beschikbare gegevens van deze vluchtelingen zijn opgenomen, voorzien van 

foto’s van het Vluchtoord. De eerste exemplaren werden op 20 december jl. uitgereikt. Het 

(gebonden) boek is te koop voor € 17,50. Bestellen kan door een mailtje te sturen naar 

info@samh.nl o.v.v. 'Namenboek overleden Belgische vluchtelingen' met naam en adresgegevens én 

door €17,50 over te maken op NL75 INGB 0000 606763 ten name van Streekarchief Midden-Holland. 

U krijgt dan een bevestigingsmail waarmee het boek opgehaald kan worden bij het streekarchief in 

de Chocoladefabriek. De namenlijst (en het pdf-bestand met foto's) staat overigens ook op 

www.vluchtoordgouda.nl. 

 

De bijeenkomst werd afgesloten in de kapel van de begraafplaats, waar Ineke Verkaaik een 

dankwoord uitsprak en ambassadeur Dirk Achten het gezelschap toesprak.(GJJ) 

 

Herman Lethmaet en de Goudse Glazen 
 

Op de jaarlijkse dag van het Fonds Goudse Glazen op 6 

oktober 2018 bood Koen Goudriaan, emeritushoogleraar 

middeleeuwse geschiedenis, zijn boekje met als titel 

Herman Lethmaet en de Goudse Glazen aan. De uitgave 

is op initiatief van de Stichting Goudse Sint-Jan en het 

Fonds Goudse Glazen tot stand gekomen en is een 

uitwerking van de lezing die Goudriaan in 2017 voor de 

leden van het Fonds hield.  

Het boekje is een verslag van het onderzoek naar wie 

de bedenker is van het ‘masterplan’ dat ten grondslag 

heeft gelegen aan de Goudse glazen. Ofschoon lange 

tijd werd aangenomen dat de denkbeelden van Erasmus 

hiervoor als uitgangspunt kunnen worden gezien, toont 

de schrijver aan dat de Goudse theoloog Herman 

Lethmaet een grotere rol daarin gespeeld heeft. Het 

16-eeuws humanisme bracht een vernieuwingsbeweging 

in de katholieke kerk op gang. In Lethmaets geschrift 

Over de vernieuwing van de godsdienst vindt Goudriaan 

het bewijs van de grote invloed van deze stroming op 

de inhoud van de glazen. 

 

Het 103 bladzijden tellende boekje is fraai 

vormgegeven en telt 39 afbeeldingen, die voor een 

belangrijk deel detailopnamen zijn van de glazen in de 

Sint-Jan. Voor degene die de terminologie uit de kerkgeschiedenis wat minder beheerst, is achterin 

een verklarende woordenlijst opgenomen. Een notenapparaat en een literatuurlijst helpen de lezer 

die meer wil weten, verder op weg. 

Het boekje is voor de prijs van € 14,95 o.a. te verkrijgen in de Sint-Jan. 

Een meer inhoudelijke bespreking door Paul H.A.M. Abels kunt u vinden in het blad van de 

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis1. (Paul van Horssen) 

                                                             
1 K. Goudriaan, Herman Lethmaet en de Goudse Glazen. Manifest van een katholiek vernieuwer, in: Tijdschrift 

voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 21 (2018) 192. Informatie over de Vereniging voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis vindt u op http://vnkonline.nl/orgaan/index.htm 

http://www.vluchtoordgouda.nl/?fbclid=IwAR3-tMH2aY9e6glWS2wkHXnyqUn5qCfRW6zHWe5CP7RWKzw4mgtTe16XhVM
http://vnkonline.nl/orgaan/index.htm
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Excursie ‘In Opstand!’ in Utrecht op 2 november 2018 
 

De Najaars-

excursie van 

Die Goude 

speelt in op 

het thema van 

de Maand van 

de 

Geschiedenis 

2018: In 

Opstand! Per 

touringcar 

reizen de 

leden van de 

Historische 

Vereniging Die 

Goude en hun 

introducés op 

een zonnige maar frisse tweede november naar Utrecht. In de Domkerk treden Camerata Trajectina 

en Hans Goedkoop op. Het gezelschap brengt liederen, die destijds propagandaliederen waren. 

Beide partijen hebben tijdens de opstand hun eigen strijdliederen. Daarin verketteren ze elkaar; de 

protestanten (geuzen) versus de toenmalige machthebbers, katholiek en trouw aan de Spaanse 

koning. Hans Goedkoop laat zien hoe de beide partijen tegenover elkaar staan, elkaar wantrouwen 

en wreedheden begaan. Het is in feite een burgeroorlog. Als Hans Goedkoop vertelt, onderbreekt 

een van de zangers: ‘Stop eens, want ik wil even iets duidelijk maken.’ Het is een onderhoudend 

samenspel van het verhaal van de opstand en prachtig gezongen en gespeelde liederen. 

Na de lunch wordt er een rondvaart gemaakt, waarbij veel te zien is van de geschiedenis van 

Utrecht, ontstaan in de tijd van de Romeinen, daarna bisschopstad geworden onder Willibrord,  

stadsrechten gekregen in 1122, waarna het een belangrijk centrum van de handel wordt. Onderweg 

komen de huizen van ‘steenrijke’ burgers en vele kerken langs. De unieke werven en werfkelders 

komen in beeld, belangrijk voor laden en lossen, handel en opslag van goederen. Er zijn mooie 

bruggen met toepasselijke namen, zoals de Weesbrug of de Bezembrug. De boot vaart langs wallen, 

de stadsmuur en resten van een bastion.  

Terug in de Domkerk ziet het 

gezelschap hoe de beeldenstorm hier 

pas in 1580 toeslaat, maar achter 

muren blijven beeldengroepen 

beschermd. Wanneer de Protestanten 

later de archieven vinden, ontdekken ze 

de grote rijkdom en macht van de 

bisschop van Utrecht. Buiten wordt 

verhaal gedaan van de storm van 1674, 

die het middenschip verwoest. In de 

naastgelegen Kanunnikenzaal uit 1462 

wordt de Unie van Utrecht 

ondertekend. Het is nu een onderdeel 

van de Universiteit van Utrecht. Hier 

vinden promoties en diploma-

uitreikingen plaats. Tenslotte volgt nog een bezoek aan de Paulusabdij (1040), het oudste klooster 

van Utrecht. De rechtsmacht over de burgers ligt lange tijd bij de abt. Vanaf 1580 wordt de abdij 

voor wereldlijke doelen gebruikt: de rechtbank vestigt zich hier. Sinds 2000 zit hier het Utrechts 

Archief en een horecagelegenheid, een prima gelegenheid voor het gezelschap om nog wat te 

drinken voordat de terugreis naar Gouda wordt aanvaard. Iedereen was onder de indruk van alles 

wat te horen en te zien was. (Wilma Dubbink) 
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Een nieuwe plattegrond van Gouda 
 

 

De Facebookpagina van Die Goude was de eerste die het op 15 december jl. wereldkundig mocht 

maken. Henkjan Sprokholt had kort daarvoor een belangrijke vondst gedaan: een tot nog toe 

onbekende kaart van Gouda te dateren rond 1615. Inmiddels heeft zowel de landelijke als de 

plaatselijke pers er uitgebreid aandacht aan besteed. De maker is vermoedelijk landmeter Hendrik 

Willem Vos. De kaart is figuratief, getekend in inkt, zeer gedetailleerd en heeft een unieke 

oriëntatie. Het is een uiterst belangrijke aanvulling op onze topografische kennis. De kaart zat 

jarenlang verscholen in het rijksprentenkabinet dat nu wordt beheerd door het Rijksmuseum. In de 

beschrijving was de kaart als anoniem aangeduid en ruwweg gedateerd tussen 1650 en 1749. Wie 

bekend is met de Goudse topografie zal echter opmerken dat er lakenramen opstaan in het Buurtje 

(1613) en dat de Havensluis (1618) nog niet is gebouwd. Zo zijn er meer aanwijzingen voor de 

datering. Maar er zijn ook vragen. Waarom is (heel uitzonderlijk) de kaart ‘gekanteld’? Waarom is 

afgeweken van de normale schaalvoering? Het zal een hele klus worden de kaart te koppelen aan de 

cultuurhistorische basiskaart van Gouda. Voor Henkjan Sprokholt, de ontwerper van de 

stadsmaquette 1562 in Museum Gouda, een uitdaging. Hij gaat er een uitgebreid artikel over 

schrijven dat in de Tidinge van mei 2019 zal verschijnen. In de komende Tidinge loopt hij daar vast 

op vooruit. De redactie van het nieuwe boek over de geschiedenis van Gouda beschikt in elk geval 

over een illustratie die nog niet in alle historische boeken over Gouda heeft gestaan. 
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Nieuwe belangstelling voor de Gebroeders De Houtman 
 

De Australiër Howard Gray 

is op 13 november jl. in 

Gouda geweest om te 

praten over de gebroeders 

De Houtman. In de vorige 

Nieuwsbrief is dat gesprek 

aangekondigd. Afgelopen 

zomer stelde hij aan 

enkele cultuurhistorische 

instellingen de vraag: is er 

in Gouda belangstelling om 

volgend jaar extra 

aandacht te besteden aan 

de in Gouda geboren 

zeevaarders Cornelis en 

Frederik de Houtman? In 

juli 2019 is het namelijk 

400 jaar geleden dat 

Frederik West-Australië ontdekte. Op uitnodiging van het Streekarchief Midden-Holland is Howard 

Gray ontvangen in de Chocoladefabriek. Aanwezig waren Coretta Bakker en Marianne van der Veer 

(SAMH), Evalien de Haan (Goudse Gidsen Gilde) en Wim Cornelis en Gert Jan Jansen (Die Goude). 

Voor deze sessie had Marianne van der Veer een 

powerpoint-presentatie voorbereid, waarin de thans 

in Gouda bekende informatie over de gebroeders De 

Houtman was samengevat. Op zijn beurt had Howard 

Gray beelden meegenomen van de precieze tocht van 

Frederick de Houtman naar en rond Australië. Hij wil 

daar een soort reizende tentoonstelling van maken 

die –na gebruik in Australië – ook in Gouda 

gepresenteerd zou kunnen worden. Daarnaast is hij 

bezig met een wetenschappelijk werk over de 

gebroeders De Houtman. 

De Goudse vertegenwoordigers waren het met elkaar 

eens dat de aandacht voor de gebroeders De 

Houtman een stimulans verdient. Hun rol is van grote 

betekenis geweest voor de internationale positie van 

ons land. Ongetwijfeld zal bij nadere studie naar 

voren komen dat die rol – naar de normen van 

vandaag – kritiekwaardig is. Die kanttekening werd 

echter ook al in de negentiende eeuw gemaakt, toen 

er geld werd ingezameld voor de oprichting van het monument dat nu nog steeds het 

Houtmansplantsoen siert. Het kan nooit een reden zijn het verwerven van extra informatie tegen te 

houden. Van de oprichting van het monument heeft SAMH een dossier dat alleen al een onderzoek 

rechtvaardigt. Terwijl talloze gemeenten in Nederland een (de) Houtmanstraat kennen en het 

Koninklijk Instituut voor de Tropen een gebeeldhouwd fries dat begint met de ‘Eerste Schipvaert 

naar Indië onder leiding van Cornelis de Houtman’, roept de naam tegenwoordig nauwelijks meer 

een gedachte op. 

Op woensdag 9 januari 2019 komen vertegenwoordigers van de hierboven genoemde instanties weer 

bijeen om aan te geven wat zij samen kunnen doen om in Gouda een complement op te zetten voor 

de Australische festiviteiten. Wat dr. Gray betreft graag na afloop van het ‘Open Your Eyes’-festival 

in West-Australië in juli 2019, maar voor 2020, wanneer de herdenking van de Europese ontdekking 

van Australië door kapitein James Cook op het programma staat. Aan de vervolgsessie zal ook Hans 

Richters meedoen, de voorzitter van de Stichting Open Monumentendag in Gouda. De stichting 

onderzoekt of ‘De Houtman’ een thema kan zijn voor Open Monumentendag 2019, gepland op 

zaterdag 7 en (wellicht) zondag 8 september.  
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De connectie van de Gebroeders De Houtman met Gouda 
 
De broers Cornelis en Frederick de Houtman zijn in Gouda geboren, 

respectievelijk rond 1565 en in 1570. De meeste Gouwenaars weten 

dat er – al sinds 1880! - in het Houtmansplantsoen een monument 

staat dat hun internationale betekenis benadrukt. Maar is dat alles in 

Gouda dat herinnert aan deze zeevaarders? Ruim twintig jaar geleden 

deed Rinus van Dam – meer bekend van zijn standaardwerk Gouda in 

de Tweede Wereldoorlog – een archiefstudie naar de rol van de 

gebroeders, inclusief hun relatie met de stad Gouda. Cornelis en 

Frederick de Houtman van Gouda, pioniers van de vaart op Oost-Indië 

werd gepubliceerd in De Schatkamer van december 1998. We vatten 

het losjes samen. 

 

Het verhaal over de afkomst van de gebroeders begint bij grootvader 

Cornelis Jacobsz. de Houtman. Het was letterlijk een houtman. Hij 

leverde doodkisten aan de Sint-Jan. Na de brand van 1552 schonk hij 

het hout waarmee het sacramentshuisje herbouwd kon worden. Zijn 

zoon Pieter Cornelisz. de Houtman werd bierbrouwer. Toen de stad in 1572 ´overging naar de Prins 

van Oranje´ was hij de nieuwe gereformeerde religie volledig toegedaan. Hij was een van de vier 

kapiteins van de schutterij en werd lid van de vroedschap. Hij werd in 1573 ook benoemd tot 

beheerder van de goederen die geconfisqueerd waren van de gesloten kloosters en van uitgeweken 

katholieken, maar in 1574 werd hij 

van die taak ontheven. Uit zijn 

huwelijk met Agnies (of Agnes) 

Frederiks zijn vier kinderen bekend: 

de zonen Cornelis (* ca. 1865) en 

Frederick (*1570) en de dochters 

Stijntje en Wijntje. Rond 1580 

werden zij wees, want op een van 

zijn zakenreizen naar Gent 

overleed bierbrouwer Pieter2. In 

1583 woonde het gezin aan de 

Botermarkt in Gouda in het huis 

‘naest den Hollandschen thuijn 

westwaert’. De Botermarkt was het 

stuk van de Markt tussen de Korte 

Tiendeweg en de Kerksteeg. 

Marianne van der Veer (SAMH) heeft 

dit geïdentificeerd als het huidige Markt 11. In 1584 kocht de weduwe een huis aan de oostzijde van 

de haven op de hoek van de zijl aan ’t Slot. Tegenwoordig zouden we zeggen Oosthaven 67, aldus 

Marianne van der Veer. Dat Pieter niet onbemiddeld was, bleek uit de erfenis voor elk van de vier 

kinderen: 600 Carolusguldens en een aantal bewijzen van uitstaande leningen bij de stad Gouda, 

het Agnietenklooster (?) en bij particulieren. De jongens zaten op de Latijnse School in Gouda, toen 

gevestigd in het (voormalige) Cellebroedersklooster aan de Groeneweg, dat geleid werd door rector 

Petrus Tradenius. De gebroeders De Houtman zijn na hun schooltijd niet lang in Gouda gebleven. 

Rinus van Dam wijst Reinier Pauw, stammend uit een Gouds patriciërsgeslacht3, aan als de 

inspirator. Hij was verwant aan moeder Agnes. Hij was een van de oprichters van zowel de 

Compagnie van Verre als van de daaruit voortgekomen Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC. 

Hij zou de neven hebben aangemoedigd het economisch in de knel geraakte Gouda4 te verruilen 

voor Amsterdam, de handelsmetropool in opkomst. 

                                                             
2 De stad Gent was van 1576 tot 1584 centrum van een Calvinistisch Vlaanderen, aldus Johan Decavele en 
Herman Balthazar in Het geheugen van Nederland in Gent (red.) 
3 Deze kleinzoon van de Goudse apotheker en burgemeester Reynier Hendricksz. Pauw/ Paeu (†1547 Gouda) 
was een invloedrijk Amsterdams regent. 
4 Zeker toen de Vlaamse afzetmarkt voor Gouds bier in 1584 helemaal instortte. 

In 1592 door Frederick de Houtman zelf getekende kwitantie voor ontvangen 
lijfrente (document SAMH) 
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Middeleeuwse bestseller nu in hedendaags Nederlands te lezen  
Een bijdrage van Marc Couwenbergh 
 

De middeleeuwse bestseller 

Twispraec der creaturen, gedrukt 

door de Goudse drukker Gheraert 

Leeu, is nu ook te lezen in 

hedendaags Nederlands. Op 

www.goudaopschrift.nl kan 

iedereen de 122 fabels lezen waarin 

hemellichamen, edelstenen, 

planten en dieren met elkaar 

praten en vaak ruzie maken. Een 

groepje 'Goudologen' werkte zes en 

een half jaar aan de hertaling ervan 

op basis van een in de Goudse 

archieven bewaard gebleven 

uitgave.  

 

‘In de cursus Goudologie II van het Historisch Platform Gouda moesten we als huiswerk een fabel uit 

de Twispraec hertalen’, vertelt Thea van Wordragen van de Twispraec werkgroep. ‘Het leek ons 

goed om ze allemaal te hertalen. Daarom hebben we een werkgroep gevormd en zijn we eraan 

begonnen. Een keer in de twee weken kwamen we bij elkaar.’  

Kees Plaizier: ’In 1480 had Leeu al een Latijnse versie gedrukt, maar in 1481 drukte hij de 

Nederlandse vertaling ervan. En dat was voor het eerst.’ Iet van Driel vult aan: ‘Leeu was ook de 

eerste die plaatjes, houtsneden, samen met de tekst drukte. Twispraec der creaturen was zijn 

meest succesvolle uitgave. In 1482 heeft hij nog een tweede druk ervan uitgebracht.’ 

Wie die Nederlandse vertaling maakte, is onbekend. Ook de naam van de oorspronkelijke auteur 

weten we niet. ’We denken een monnik’, zegt Loek Meulenberg. ‘In ieder geval iemand uit 

geestelijke kringen, gelet op het moraliserende karakter van de fabels.’ Gonnie Smit van Stapele 

waarschuwt dat Twispraec geen kinderboek is. ‘De term fabels is wat misleidend. Elk verhaaltje 

wordt altijd gevolgd door een moraliserend commentaar op basis van uitspraken van kerkvaders, 

filosofen of helden als Alexander de Grote. De moraal wordt steeds herhaald. Het wordt erin 

gestampt.’ Zo ruziet bijvoorbeeld de maan met de zon omdat hij jaloers is dat de zon meer licht 

geeft. En vervolgens 

wordt benadrukt dat 

jaloezie af te keuren is.  

De leden van de 

werkgroep zijn er trots 

op dat zij als eersten 

een hedendaagse editie 

hebben gemaakt van dit 

belangrijke 

middeleeuwse boek. 

Dat vergde niet alleen 

veel tijd, maar ook een 

kritische blik en vaak 

verhitte discussies. 

Kees Plaizier: ‘Een 

letter verschil heeft 

grote gevolgen voor de 

betekenis. Zo zijn we 

een keer lang bezig 

geweest met de vraag 

of het nu om 'haren' of 

'horens' ging.” Loek Meulenberg: ‘We werkten meestal in de bibliotheek en dan kwam er wel eens 

iemand vragen of we niet wat stiller konden zijn.’  

De Twispraec-werkgroep: (v.l.n.r.): Gonnie Smit–van Stapele, Kees Plaizier, Iet van Driel, 
Thea van Wordragen, en Loek Meulenberg. 

http://www.goudaopschrift.nl/
http://www.goudaopschrift.nl/
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Peperstraat 84 (vervolg): het Apostolisch Genootschap 
Een bijdrage van Nol van ‘t Riet5 

 

In het vorige nummer van de 

Nieuwsbrief is het verhaal over het 

pand Peperstraat 84 begonnen aan 

de hand van de Vereniging tot Heil 

des Volks. Deze interkerkelijke 

evangelisatiebeweging kocht bijna 

honderd jaar geleden de panden 

Peperstraat 80/82 en 84. Op 80/82 

had schilder J. Vergeer zijn bedrijf 

net beëindigd en in het 

naastgelegen nummer 84 was Pieter 

Gerardus Overeijnder gestopt met 

zijn stoomgrutterij, gorterij en 

erwtensplitterij. De eerste 

aflevering eindigde met de 

boodschap dat – waarschijnlijk 

vanaf 1945 – de Apostolische 

Zendingsgemeenschap in de panden 

gevestigd was. Dat heeft tot 1972 

geduurd. Een groot pluspunt was 

waarschijnlijk dat dit pand al over 

een kerkzaal beschikte; ontstaan 

door verbouwing van de losstaande 

schuur waarin de stoommachine en 

later de gasmotor hadden gestaan. 

De naam Apostolische 

Zendingsgemeenschap werd door de 

gemeente Gouda gehanteerd, maar 

misschien is dat niet helemaal 

correct. Nederland kende wel tien 

los van elkaar staande Apostolische 

kerkgenootschappen, altijd geleid 

door één of meer mensen met het 

ambt van apostel, een ‘gezondene’. 

Een twist over de vraag wie de 

apostel mocht opvolgen, leidde soms tot een afsplitsing. Dat gebeurde vlak na de Tweede 

Wereldoorlog landelijk binnen de HAZEA, de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid 

der Apostelen. Dit genootschap vergaderde vanaf 1901 ook in Gouda; eerst in de Tuinstraat, toen in 

de Cornelis Ketelstraat en daarna in een lokaal aan de Herenstraat. Waarschijnlijk is dat een van de 

andere lokalen geweest die Tot Heil des Volks ook in gebruik had. De HAZEA kreeg te maken met 

rechtszaken (tot aan de Hoge Raad toe!) over de opvolging van apostel Van Oosbree. In Gouda 

leidde dat ertoe dat de ‘verliezers’ zich afscheidden. De veronderstelling is dat zij verhuisden naar 

de locatie die Tot Heil des Volks niet meer gebruikte; de panden Peperstraat 80/82 en 84. Daar 

hebben zij gekerkt tot zij - onder de inmiddels aangenomen naam van Apostolisch Genootschap - in 

1972 verhuisden naar een nieuw gebouwde kerk aan de Willem Bontekoesingel 1. 

 

Van de periode 1945-1972 zijn uit de aard der zaak meer foto’s bewaard gebleven dan van 

daarvoor. Bij dit artikel vindt u een – met de hand getekende- plattegrond van de 

huisvestingssituatie. De panden 80/82 en 84 waren op verschillende plaatsen en verdiepingen met 

elkaar verbonden. Het huidige woonhuis op Peperstraat 84 bestond beneden uit drie gedeelten. De 

huidige winkeldeur aan de voorkant was er niet. Op die plek zat een raam. De gehele ruimte aan de 

straatkant was de garderobe. De achterste ruimte was de keuken en in het midden bevond zich de 

                                                             
5 De auteur woont op Peperstraat 84 en heeft de geschiedenis van zijn pand in kaart gebracht. 
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Spreekkamer van de Herder. Dat zijn 

woorden die met enig ontzag worden 

uitgesproken door mensen die daar in hun 

jeugd kerkten.  

Op de binnenplaats, tussen huis en kerk, 

stond een kolenhok. In de gang naast de 

keuken bevonden zich twee wc’s, in feite 

op het erf van Peperstraat 80/82. De 

benedenverdieping van die panden was in 

gebruik als fietsenstalling. Op een van de 

muren staat nog altijd de tekst ‘Tot Heil 

des Volks’. Beneden begonnen ook twee 

trappen. De ene leidde naar de 

bovenverdieping, waar koster Verhoef 

woonde, die nog uit de tijd van Heil des Volks stamde. De tweede trap ging naar de bovenverdieping 

van Peperstraat 84, waar drie vertrekken waren. Twee daarvan werden gebruikt voor bijeenkomsten 

van zogenaamde ‘kringen’, de derde werd gebruikt door ‘de broeders van de geschenkenkring’. 

 

Het kerklokaal kon worden betreden door vanuit het voorhuis door een smal gangetje langs het 

kleine binnenplaatsje te lopen. Achterin het kerklokaal, ingericht zoals bij een Apostolische 

Genootschap gebruikelijk, hingen bij een ‘wijding’ voor de achtermuur gordijnen. Daarvoor bevond 

zich een spreekgestoelte. Rechts was er een blinde muur, met alleen hoog bovenin een vierkant 

raampje. Vermoedelijk was deze muur tevens gedeeltelijk de achtermuur van de bij Peperstraat 78 

horende schuur van de voormalige pottenbakkerij van de in 2010 overleden Adrie Moerings. En in de 

tuin van Peperstraat 80/82 waren nog twee kleine opbergkamertjes. Links in de kerkzaal waren er 

twee (deels kapotte) kerkramen, waardoor de klimop van de buitenmuur naar binnen kwam. Op de 

grond lag een houten vloer, waar het onkruid en de paddenstoelen doorheen kwamen. Op de vloer 

lagen rode kokosmatten en daarop stond een aantal rijen met telkens tien keukenstoelen. Het 

gebouw werd verwarmd door een grote zwarte Salamanderkachel, gestookt door een ‘oude broeder 

en zuster’ die als conciërges fungeerden. Dat zijn vermoedelijk N. Verhoef en F.W. Rabauw 

geweest. Als bij mist en weinig wind de kachel niet goed trok, kon de klep van de kachel tijdens de 

dienst met een knal open springen en rook en roet door de zaal verspreiden. Daarom hadden de 

meeste broeders en zusters al van huis een paar doekjes meegenomen om zo nodig zichzelf en hun 

omgeving te reinigen. De kerkzaal was zo klein dat er met kerst geen plek was voor een kerstboom. 

Die werd, na eerst versierd te zijn, opgehangen aan het plafond, 

voor een van de kerkramen. Tijdens ‘de rondgang’ moesten de 

wat langere broeders en zusters ‘deemoedig’ het hoofd buigen 

om onder de boom door lopend de ouwel te kunnen ontvangen of 

hun geschenken te kunnen afgeven zonder dennennaalden in hun 

haar op te lopen.  

Aan de voorkant van het kerklokaal bevond zich nog een balkon, 

dat met een trap bereikbaar was. Zoals in zoveel kerken was dat 

een plek waar zich graag de jeugd verzamelde en waar dan ook 

nog wel eens flink gekeet werd.  

 

Naast het kerklokaal lag de grote tuin van de familie Kollaart, de 

eigenaren van de wijnhandel Van de Velde en Halewijn. De 

dochters, Fee en Hanne Kollaart, mochten zondags, als er een 

kerkdienst was wel in de tuin spelen, maar ze mochten geen 

geluid maken. Vorig jaar bestond de wijnhandel tweehonderd 

jaar en hebben mijn buren een leuk herdenkingsboek 

uitgegeven. 

 

Nadat het Apostolisch Genootschap in de jaren zeventig het pand verlaten had, is het kerklokaal in 

de schuur, achter het huis, gesloopt. De grond is toen in handen gekomen van de gemeente, die ook 

het eigendom verwierf van de tuin van de familie Kollaart. Het gebiedje dat zo ontstond is toen de 

Sint Barbarahof geworden, genoemd naar de iets verderop staande Barbaratoren, het enig 

overgebleven onderdeel van het voormalige Barbaraklooster. 
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Gouda als rekwisiet voor een roman 
 

De tip komt van Janny de 

Keijzer: ‘Weet je dat 

een kleinzoon van 

burgemeester Gaarlandt 

romans schrijft en dat de 

stad Gouda daarin soms 

te herkennen is ?‘  Nee, 

kennelijk niet goed 

opgelet. Maar zo’n 

kennishiaat is snel op te 

vullen. We hebben het 

over Jan Geurt 

Gaarlandt, de in 1946 

geboren kleinzoon van 

mr. Egbertus Gerrit 

Gaarlandt (*1880 - 

†1938) en Hermina Johanna Maria de Kat (*1879 - †1950). Jan Geurt, geboren in 1946, is lang 

journalist en uitgever geweest, tot hij besluit om romans te gaan schrijven. Dat doet hij onder het 

pseudoniem Otto de Kat. Zijn eerste roman Man in de verte komt in 1998 uit. Freetown, zijn meest 

recente, verschijnt in 2018. Ze worden uitgegeven door Van Oorschot in Amsterdam. In september 

2012 was de schrijver in het Verzetsmuseum Zuid-Holland voor een lezing over de roman Bericht uit 

Berlijn. 

 

Janny de Keijzer is met Jan Geurt in contact gekomen dankzij Van Beverninglaan, het boek over die 

mooie Goudse straat en zijn bewoners, waartoe zij een paar jaar terug het initiatief heeft 

genomen. Daarin staat dat het burgemeestersgezin Gaarlandt in 1936 op nummer 24 is komen 

wonen, maar dat de burgemeester zelf plotseling overlijdt in 1938. Het boek wijdt een apart 

hoofdstuk aan de familie Hupkes die op nummer 37 heeft gewoond. Jan Geurt Hupkes heeft vanaf 

1909 machinefabriek Arends aan de Kattensingel omgevormd en 

uitgebreid tot de Goudsche Machinefabriek. Een van zijn zonen heet 

Chris; een van zijn dochters Annie. Chris trouwt met overbuurmeisje 

Imke Hadderus Oostingh, terwijl Annie Hupkes trouwt met (bijna) 

buurjongen Hans Gaarlandt. Zij worden de ouders van ‘onze’ Jan 

Geurt Gaarlandt. Diens beide grootouders hebben dus aan de Van 

Beverninghlaan gewoond. Na het overlijden van opa Hupkes in 1955 

gaan Chris Hupkes en zijn vrouw op nummer 37 wonen. 

Nu naar de boeken van Otto de Kat. In onze Goudse Bibliotheek 

kunnen er vier worden geleend: De inscheper (2004), Julia (2011), 

Bericht uit Berlijn (2012), De langste nacht (2015) en Freetown 

(2018). Klopt het bericht over die Gouda-connectie? De synopsis die 

Bibliotheek Gouda voorin het boek De langste nacht heeft geplakt, 

maakt nog weinig wakker: ‘Een stervende vrouw herbeleeft een 

vergeten deel van haar leven, de tijd rond en tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.’ Maar bij het doorbladeren is het snel raak. Op blz. 19 

komt Gouda ten tonele. Wie gaat lezen, ontmoet een intrigerend 

vertelde levensbeschrijving die ongeveer begint met de mislukte 

aanslag op Hitler in 1944. Maar je herkent ook mensen en situaties in 

Gouda.  

Hoofdpersoon, diplomatendochter en jonge weduwe, Emma-

Bielenberg-Verschuur komt na een barre vlucht vanuit Berlijn 1944 

aan in het bevrijde Nederland, waar ze alleen nog een neef in Gouda 

kent. Chris Dudok en zijn vrouw Imke wonen aan het 

Regentesseplantsoen met uitzicht op de machinefabriek aan de 

Kattensingel, waarvan hij directeur is. Chris en Imke nemen Emma 

mee naar sociëteit De Reünie, waar ze haar latere, tweede Burgemeester Gaarlandt 
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echtgenoot ontmoet, Bruno Verweij. Bruno vertelt dat zijn vader voor de oorlog burgemeester van 

Gouda was. In 1938 had het op de Markt zwart van de mensen gezien, letterlijk want iedereen droeg 

rouwbanden en linten; de burgemeester werd vanuit het Stadhuis naar zijn laatste rustplaats 

gebracht. In De Reünie is Emma gewezen op een groot schilderij, waarop een aantal heren rond een 

tafel streng de zaal in kijkt. De vader van Imke staat erop, een arts, maar ook de vader van Chris, 

een oom van Emma. Lopend langs de vroegere werkkamer van zijn vader in het Stadhuis, noemt 

neef Chris de vader van Bruno een legende in de stad; burgemeester met één oog, als KNIL-officier 

gewond geraakt bij een strafexpeditie tegen rebellen in Atjeh. Dan komt de naam Staal ter sprake, 

‘een doorgewinterde communist die jouw vader het burgemeestersleven zuur heeft gemaakt’, 

daaraan toevoegend dat Staal net is benoemd tot wethouder van Gouda. Bruno bevestigt: ‘Ja, ja, 

Staal. De naam werd bij ons thuis zo min mogelijk uitgesproken. (…….) Mijn vader, die voor niemand 

bang was, heeft het moeten afleggen tegen de straatvechter Staal.’  De passage eindigt wat 

suggestief met ‘Staal goed in de oorlog? Daar heb ik eerlijk gezegd nooit iets over gehoord’. Omdat 

hoofdpersoon Emma met Bruno in Rotterdam aan de Oudedijk gaat wonen, raakt de Gouda-

connectie langzaam buiten beeld in het boek, tot de moeder van Bruno . Nog even komt het boven 

wanneer wordt beschreven dat de moeder van Bruno ‘op een julidag in 1950’ onverwacht overlijdt, 

de weduwe van de Goudse burgemeester. 

Met de romans van Otto de Kat herbeleef je de recente geschiedenis van Nederland aan de hand van 

een familie uit de betere kring (het zijn allemaal diplomaten, bestuurders, directeuren of artsen). 

Ook kun je een stukje Gouda ontdekken door Verweij te vervangen door Gaarlandt en Dudok door 

Hupkes. Of de verwikkelingen kloppen, doet niet terzake; het gaat om een roman. (GJJ) 
 

Pieter Schwegler, voorzitter Midden-Holland 1987-1993 
 

Pieter Schwegler, raadslid 

van Gouda, wordt op 1 juli 

1987 door het algemeen 

bestuur van het 

Intergemeentelijk 

samenwerkingsorgaan 

Midden-Holland (ISMH) 

aangewezen als nieuwe 

voorzitter. Die functie 

vervult hij op zondag 22 

augustus 1993 nog, 

wanneer zoon Simon de 

secretaris belt met de 

verbijsterende 

mededeling: ‘Mijn vader is 

overleden’.  

In 1987 werken achttien 

gemeenten op meerdere 

terreinen in het ISMH 

samen. Voor 

gezondheidszorg en milieu 

is de samenwerking het 

meest concreet. Tot het ISMH behoren de GGD Midden-Holland en de Milieudienst Midden-Holland. 

Het is ‘verlengd lokaal bestuur’. Het ambtelijk apparaat wordt aangestuurd door een 

vertegenwoordiging van de gemeenten. Elke gemeenteraad wijst voor een periode van vier jaar 

afgevaardigden aan in het algemeen bestuur, dat vervolgens zelf een dagelijks bestuur en een 

voorzitter aanwijst. In mei 1987 maakt de toenmalig voorzitter van het ISMH Ronald Bandell, 

burgemeester van Moordrecht, bekend dat hij de regio gaat verlaten. Hij wordt burgemeester van 

Papendrecht. Vanaf de oprichting van het ISMH is het gebruikelijk dat de burgemeester van Gouda 

ook voorzitter van het ISMH is. Dat is doorbroken toen Chr. van Hofwegen met pensioen ging en op 

onnavolgbare wijze bewerkstelligt dat hij aanblijft als voorzitter ISMH. Hij wil er een bijna fulltime 

functie van maken. Dat laten de gemeentebestuurders niet toe. Er wordt een open 

sollicitatieprocedure opgezet met de burgemeesters van Moordrecht en Benthuizen (Verbree) als 

Pieter Schwegler (rechts) op de Bestuurdersdag van 31 augustus 1992 in Nieuwkoop 
in actie als voorzitter ISMH, samen met Martien Paats, voorzitter IGOR (midden). 
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eindkandidaten. Ronald Bandell wint. Wanneer de vacature-Bandell ontstaat, krabt men zich in 

Gouda achter het oor. Hoewel de stad zich niet laat voorstaan op zijn interesse voor de regio, wordt 

het niet vervullen van het ISMH-voorzitterschap waarschijnlijk als verlies aan invloed ervaren. 

Daarop komt Pieter Schwegler als kandidaat naar voren. Hij is fractievoorzitter van de PvdA in 

Gouda en heeft bijna tien jaar ervaring in het algemeen bestuur van het ISMH. Soms gaan 

bestuurlijke en politieke afwegingen snel. Zijn enkelvoudige voordracht is ‘in een vloek en een 

zucht’ geregeld.  

 

Op zaterdag 15 augustus 1987 is het feest aan de Hoge Gouwe. Als laatste ambtshandeling opent 

Ronald Bandell het uitgebreide en gerenoveerde kantoor op Hoge Gouwe 31-33. Dan draagt hij de 

voorzittershamer over aan Pieter Schwegler. ISMH-secretaris Jansen refereert in zijn welkom aan 

het feit dat Bandell bij zijn entree in Papendrecht een goudvink is genoemd: ‘Dan wil ik de nieuwe 

voorzitter aanduiden als een gekraagde roodstaart; iemand die zich thuis voelt in parkachtige 

bossen en op kleinschalig boerenland. Laat dat een geruststelling zijn voor de gemeenten in de 

regio’.  

Zo wordt een raadslid voorzitter van een samenwerkingsorgaan van gemeenten. Dat is niet 

gebruikelijk, maar het maakt wel indruk. Al snel wordt Pieter gevraagd om ‘de gewesten’ te 

vertegenwoordigen in het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. Hij is zelf 

rijksambtenaar op een terrein dat nauwelijks of geen raakvlak heeft met de gemeenten: 

energievoorziening en met name door aardolie. Door zijn regelmatige reizen naar olierijke 

gebieden, kijkt hij iets anders naar het intergemeentelijk gekrakeel dan de gemiddelde wethouder. 

Niet geheel vrij van arrogantie kan hij een discussie afkappen met: ‘Zo, nu moet ik nodig het land 

gaan besturen’. Pieter is iemand die geamuseerd kan luisteren naar discussies en de teneur daarvan 

bijna ongemerkt bijstuurt in de richting die hij tevoren heeft bedacht. Een strateeg met overzicht, 

die zich niet laat opjagen en gezelligheid belangrijk vindt. Bepaalde zinsnedes blijven bij. Wanneer 

iemand met een waarschuwing of voorwaarde komt, waar hij eigenlijk niets van moet hebben, kan 

hij zeggen: ‘Dat is niet tegen dovemansoren gezegd.’ Daarmee bedoelt hij: ik heb oren en ik heb 

gehoord wat je zegt, punt. Een drankje gaat er wel in. Met Pieter en Wim Hommels is het plezierig 

napraten na een vergadering van het algemeen bestuur. Uit een oogpunt van verkeersveiligheid 

geen probleem, want beide PvdA-bestuurders hebben geen rijbewijs. Een kenmerkende uitspraak, 

gedaan bij een discussie over het leukste café van Gouda. ‘Kom je wel eens in de ‘Drie Snoekjes’ op 

de Korte Groenendaal?’ ‘Nee, daar kennen ze mijn gezicht te goed en dat wil ik zo houden.’  

 

Wat doet hij als voorzitter van het ISMH? Lees de jaarverslagen van Midden-Holland maar door. Ze 

liggen keurig opgeslagen bij het Streekarchief Midden-Holland. Eén inspanning is heel tastbaar. Het 

resultaat staat er nog in volle glorie: het Midden-Holland Huis op Thorbeckelaan 5 in Gouda. Pieter 

Schwegler maakt als voorzitter zijn inschatting van de bestaande situatie qua huisvesting. Het ISMH 

zit verspreid over een stuk of zes panden in Gouda en daarbuiten. Dat moet efficiënter kunnen. Hij 

zet gezamenlijke huisvesting op de agenda. Kort spelen wethouder Wim Hommels en hij met de 

gedachte om het hele ISMH onder te brengen op een verdieping van het nieuwe Goudse 

stadskantoor aan de Agnietenstraat. Even rekenen op basis van aantallen medewerkers en vierkante 

meters laat dit idee in de prullenbak belanden. Het legt wel de basis voor een bestuurlijke 

hefboom, waarmee de gemeenten zich bereid verklaren om meer te gaan betalen voor de 

huisvesting. Als voorzitter maakt Pieter een rondgang langs alle gemeentehuizen. ‘Bent u het eens 

met het principe dat uw intergemeentelijke medewerkers vergelijkbaar met uw eigen medewerkers 

gehuisvest moeten zijn?’ ‘Ja natuurlijk!’ ‘ Wilt u dan opgeven hoe de gemeenteambtenaren 

momenteel gehuisvest zijn?’ Het principe werkt. Er komt groen licht voor onderzoek naar 

gemeenschappelijke huisvesting. Dat leidt vervolgens – door nuchtere kostenvergelijking–tot een 

onderzoek naar nieuwbouw. Aanvankelijk is de neiging van de gemeente Gouda om grond ter 

beschikking te stellen niet groot, maar goed georganiseerde dreiging van een meerderheid binnen 

het algemeen bestuur om naar Bodegraven te verhuizen, doet zijn werk. Het ISMH mag bouwen op 

de kleine Bothlocatie aan de Thorbeckelaan. Pieter heeft het slaan van de eerste paal niet mee 

mogen maken. Misschien pijnlijk om te melden, maar hij doet ook regelmatig een uitspraak waar hij 

zelf geen gehoor aan geeft. ‘Luister goed naar je lichaam’, is zijn boodschap wanneer iemand meldt 

dat hij zich niet lekker voelt. Pieter verbergt met zijn regelmatige pufjes niet dat hij een 

longaandoening heeft, maar tot een andere leefstijl leidt het niet. Het is zijn opvolger Paul van 

Schie, wethouder van Waddinxveen, die de eerste paal slaat, maar de naam Pieter Schwegler wordt 

vele malen genoemd als initiator. Dat zal zo blijven. (GJJ) 
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Boek: Historische vaartocht over de Hollandsche IJssel 
 

Op 20 november jl. verscheen het boek Historische 
vaartocht over de Hollandsche IJssel. Auteur Piet Mourik 
maakt een denkbeeldige tocht over de Hollandsche 
IJssel, van IJsselmonde tot voorbij IJsselstein, waarbij 
natuurlijk ook Gouda wordt aangedaan. Het hoofdstuk 
over Gouda beslaat zo’n dertig pagina’s. De loop en de 
boorden van de Hollandsche IJssel worden beschreven en 
de dorpen en steden worden in beeld gebracht met 
landkaarten, ansichtkaarten en veel foto’s. De schrijver 
heeft de periode voor de laatste eeuwwisseling als 
uitgangspunt genomen en gaat dan terug tot het begin 
van de twintigste eeuw. Soms gaat hij verder terug, als 
de beschreven geschiedenis dat mogelijk maakt. Aan de 
andere kant verlaat hij wel eens de geschiedenis en 
haalt hij het heden aan, vooral als locaties waar vroeger 
‘iets heeft gestaan’ verduidelijkt kunnen worden door 
aan te geven wat er nu voor in de plaats gekomen is. Nu 
de IJssel na het saneren van de bodemverontreiniging 
van de jaren tachtig - weer als een parelsnoer door het 
landschap kronkelt, wil de schrijver de situatie van voor 
die nare tijd alle aandacht geven. Het boek is 
uitgebracht op A4 formaat, telt 364 pagina's en is 

fullcolour. Het boek kost € 28,95 en is in de boekhandel te koop. Ook is het verkrijgbaar bij de 
auteur in Ouderkerk aan den IJssel, telnr. 0180-682642. Zie verder 
https://pietmourik.verloopuitgeverij.nl. 

 
Fotoverantwoording en colofon 
Nico J. Boerboom: blz. 1, 3, 8(b), 9(o) en 14 Jean-Philippe van der Zwaluw: blz.10(b) 

Ryan Sloof: blz. 2 Collectie Rijksprentenkabinet: blz. 15 

Collectie-Zandvliet: blz. 4 Gouda op schrift: blz. 18(b) 

Collectie-SAMH: blz. 5, 11(b), 16(b) en 17(b) Cristel Stolk: blz. 18(o) 

Gert Jan Jansen: blz. 6(b), 7(b),10(o),12, 16(o) 

en 21(b) 

Collectie-Van ’t Riet: blz. 19 en 20 

www.dodendraad.org: blz. 6(0) Collectie-Dierink: blz. 21(o) 

Collectie-Daems: blz. 8(o) Collectie gemeente Nieuwkoop: blz. 22 

Collectie-Smit: blz. 9(b) Piet Mourik: blz. 24 

b = boven; o = onder  

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

Redactie: Gert Jan Jansen (hoofdredacteur), Nico Boerboom 

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

Tusscher (redacteur). 

Oplage: 1000, waarvan 80 op papier  

Druk papieren versie: Het Gouds Printhuis 

Redactie afgesloten op 6 januari 2019. 

De Nieuwsbrief is een uitgave van de Historische Vereniging Die 

Goude,  

Redactieadres: Postbus 307, 2800 AH Gouda 

Mailadres:  nieuwsbrief@diegoude.nl 

Telefoon:  0182-539297; 

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

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

https://pietmourik.verloopuitgeverij.nl/
http://www.dodendraad.org/
mailto:mnieuwsbrief@diegoude.nl
http://www.diegoude.nl/
http://www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/
https://www.facebook.com/Historische-Vereniging-Die-Goude-1532856827001744/?fref=ts

