
Oud en Nieuw Gouda: transformatie in beeld, 
verslag fotopresentatie door Nico J. Boerboom 

Een tweeledige opzet 

hanteerde fotograaf en 

fotoarchiefbeheerder van 

Die Goude Nico J. 

Boerboom bij zijn 

presentatie op 10 april, 

voorafgaand aan de ALV 

(zie elders in deze 

Nieuwsbrief). Eerst 

vertoonde hij foto’s van 

Goudse straten, pleinen 

en gebouwen, afwisselend 

oude (zwart-wit-) en 

nieuwe (kleuren-)foto’s; 

daarna liet hij 

afbeeldingen uit de 

collectie van vader 

Hendrikus Johannes 

Daems (1902-2000) en 

zoon Pieter Daems (1929-2010) zien. 

In het eerste deel kregen de aanwezigen een impressie van de wijzigingen die zich in Gouda de 

laatste decennia hebben voltrokken. Nostalgische beelden wisselden af met door Nico op dezelfde 

locaties genomen foto’s. Sommige van die recente beelden waren overigens alweer van enkele 

jaren geleden, omdat ze voor de 4-delige boekenreeks Stad van de Gouwenaars (2012-2014) zijn 

gemaakt. Het Nonnenwater toen het zijn naam nog eer aandeed versus de huidige inrichting. 

Parkstraat en Boelekade vroeger en nu. Achter de Vismarkt met waterloop en sluisje tegenover de 

bestrating anno 2019. Door ‘oud’ en ‘nieuw’ direct na elkaar op het grote scherm te brengen en af 

en toe nog even terug te gaan, was het spelletje ‘zoek de (grote) verschillen’ voor de meesten een 

eenvoudige opgave.  

In het tweede deel kwam de 

archiefcollectie van de ooit in de 

Zeugstraat gevestigde fotozaak Daems 

aan de orde, die na digitalisering aan 

het SAMH zal worden overgedragen. 

Deze collectie, onlangs aan Die Goude 

aangeboden, omvat honderden foto’s, 

negatieven, dia’s en films en is 

inmiddels deels geïnventariseerd. Nico 

streeft ernaar elk beeld vóór de 

overdracht aan het SAMH van een 

correcte benaming te voorzien. De 

voor de presentatie geselecteerde 

foto’s gaven alvast een indruk van de 

brede waaier aan historisch materiaal. 

Bij sommige beelden werd ook de hulp van het publiek ingeroepen. Waar was dit precies? Wat zien 

we hier? Kent iemand een van deze mensen? De verbouwing van de Mallegatsluis die in 1941 op 

aandrang van de Duitsers werd uitgevoerd. De verwoesting van het seinhuisje (zie foto) en de 

spoortunnel bij het bombardement op het station in november 1944. Het drukken van een 

verzetskrant. De herinstallatie van burgemeester James en diens rede vanaf het bordes voor een 

grote menigte Gouwenaars. De arrestatie van NSB’ers, de terugkeer van dwangarbeiders uit 

Duitsland, vrouwen en kinderen in het ruim van een schip en het tijdelijke verzetsmonument op de 

IJssellaan gingen vooraf aan eveneens historische beelden van de Canadese bevrijders, van koningin 

Juliana en nog veel meer. Een voorproefje voor een belangstellend publiek van een collectie die 

ongetwijfeld nog menige verrassing zal opleveren. (JPvdZ) 




