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Inpoldering van de Zuidplas: lezing maandag 27 mei 2019 door
Gerdien Tober

Al in 1697 is de discussie begonnen om de Zuidplas droog te maken. Uiteindelijk is de Zuidplaspolder
in 1840 drooggevallen. Wie hielden zich bezig met de drooglegging? Welke problemen kwam men
tegen bij het droogmaken van de polder? Hierover gaat de lezing die Gerdien Tober op
maandagavond 27 mei a.s. gaat geven. Eeuwenlange veenwinning ten westen van Gouda leidde tot
het ontstaan van de Zuidplas. Gouda heeft van de turf geprofiteerd, maar zag de uitbreiding van
deze waterwolf in zijn richting met zorg aan. Bij de Zuidplas duurde het lang voor het gevaar werd
ingedamd. De polder Wilde Venen was al droog in 1655. De Tweemanspolder en de Eendragtspolder
bij Zevenhuizen volgden in 1734 en 1753 en de Noordplas bij Waddinxveen in 1765. Pas in de 19de
eeuw volgde de drooglegging van de Zuidplas. Daarbij werd voor het eerst stoommachinekracht
gebruikt. In de lezing komt ook de actuele vraag aan de orde hoe we droge voeten blijven houden in
de polder waar het laagste punt van Nederland ligt, 6,76 meter onder NAP op maaiveld.
Gerdien Tober-Doorn (*1947) woont op 500 meter van dat
laagste punt. Samen met haar man had zij er een
veehouderijbedrijf. Daarnaast vervulde zij diverse
maatschappelijke en bestuurlijke functies, o.a. bij Vrouwen
van Nu. Tien jaar is zij in de gemeente Moordrecht wethouder
ruimtelijke ordening geweest. In het Hoogheemraadschap van
Schieland was Gerdien lid van de Verenigde Vergadering en
daarna - tot eind 2004 - Hoogheemraad (dagelijks
bestuurder). Thans is ze voorzitter van de Stichting Het
Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht. Ze geeft
rondleidingen op het Gemaal Abraham Kroes in Moordrecht.
De lezing wordt gegeven in sociëteit Concordia, Westhaven
27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.
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Nieuwe bestuursleden en auditors en een vleugje nostalgie:
verslag Algemene Ledenvergadering

penningmeester Hans Hoogenraad

voorzitter Gerard van Ham

secretaris Bart Pors

Het bestuur van Die Goude is op woensdag 10 april tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)
aangevuld. De vergadering stemde in met de benoeming van Marilou Remmelts en Eric Boers. Zij
vervangen Patricia Gho en Sjouk Engels die om privéredenen hun functies ter beschikking stelden.
Daarnaast gaat Arie Dullaart het bestuur versterken. (zie Nieuwsbrief nr. 102 voor hun profielen)
Ook de kascommissie van de vereniging onderging een tweetal wijzigingen. Fred de Booij en Harry
van Os nemen de taken van Ton Wools en Pieter
van Dijkum over.
Het leek in Concordia op een recordpoging kort
vergaderen. Zowel het verslag van de vorige ALV
en het activiteitenverslag over 2018 als de
financiële stukken over 2018 en 2019 konden
zonder opmerkingen van de leden worden
afgehandeld. Op voorstel van de kascommissie
werd ook zonder enig bezwaar aan het bestuur
decharge voor het gevoerde beleid verleend.
Niet onlogisch, want de vereniging is qua
ledenaantal en financiën heel gezond en
ontplooit op veel terreinen activiteiten die vaak
goed worden bezocht.
Discussie ontstond alleen toen de heer
Schneider, mogelijk geïnspireerd door de
fotopresentatie (zie elders in deze nieuwsbrief),
vroeg of Achter de Vismarkt kan worden
opgenomen in de ‘waterplannen’ voor de stad.
‘Met het water, dat bruggetje, de sluis en het
Ton Wools namens de kascommissie
uitzicht op het stadhuis was het echt het
mooiste stukje Gouda dat nu verdwenen is’, hield hij de aanwezigen voor. Voorzitter Gerard van
Ham gaf aan dat er alleen voorlopige plannen voor het Nonnenwater zijn. Bestuurslid Jan Willem
Eelkman Rooda verduidelijkte hoe het Gouds Watergilde, werkgroep van Die Goude, bezig is met de
waterproblematiek van de binnenstad, mede gericht op het behoud van de monumentale waarden.
(JPvdZ)
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Oud en Nieuw Gouda: transformatie in beeld;
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)
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Geschiedenisprijs 2019 voor Jarina van der Ende
Met een profielwerkstuk over
het oorlogsdrama van Putten
heeft Jarina van der Ende uit
Berkenwoude, havo 5-leerlinge
aan het Driestar College, de
Geschiedenisprijs 2019 van Die
Goude in de wacht gesleept.
Nadat ze - op 10 april in
Concordia - opzet en resultaten
van haar onderzoek in een
presentatie had toegelicht,
mocht ze de lof van
juryvoorzitter Paul van Horssen
en de prijs uit handen van Die
Goude-voorzitter Gerard van
Ham in ontvangst nemen.
In haar presentatie ‘Putten –
Opdat wij niet vergeten’ ging
Jarina in op de situatie in het Gelderse plaatsje tijdens WOII. Lange tijd lijken de Puttenaren vrij
ongeschonden de oorlog door te komen. Ze krijgen te maken met inkwartiering, hongertochten en
‘gewone’ restricties. Dit verandert als het verzet op 30 september 1944 een (mislukte) aanslag op
Duitse officieren pleegt. Als represaille worden honderd huizen verwoest en vrijwel alle mannen
tussen 17 en 50 naar Neuengamme afgevoerd. In totaal komen er 552 om: 7 worden bij de razzia op
1 oktober doodgeschoten, 540 sterven in Neuengamme en 5 kort na hun terugkeer in Putten.

De jury – bestaande uit Anja Roelofs, Maarten van der Linde, Marijke de Jong en Paul van Horssen –
kon Jarina’s werkstuk zeer waarderen omdat zij zich behalve in literatuur en websites ook in het
museum ter plekke heeft georiënteerd en ooggetuigen heeft geïnterviewd. Haar werk, ingeleverd
bij haar docent W.J. Palsgraaf, voldeed aan alle eisen van kwaliteit, originaliteit en goede
verslaglegging die er door Die Goude aan worden gesteld. Paul van Horssen sprak de hoop uit, dat
deze aanmoedigingsprijs meer jongeren zal stimuleren zich voor geschiedenis te interesseren.
(JPvdZ)

Errata
In Nieuwsbrief 102 stonden enkele onjuistheden.
 In het artikel over tolgaarder Jan Swager staat op blz. 22 dat het tolhuisje stond ‘ter hoogte van
de Graaf Dirkstraat’. Hier had moeten staan: Ridder Dirkstraat.
 In datzelfde artikel staat dat Jan Swager overleed in 1970. Dit was echter in 1969.
 In het artikeltje over kandidaat-bestuurslid Arie Dullaart staat dat hij in 1977 terugkeert naar
Gouda. Dat was pas in 1997.

Nieuwsbrief 104: artikelen graag aanleveren vóór 1 augustus
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In memoriam Wim Scholten
Op zondag 7 april jl. is – bijna negentig
jaar oud – Wim Scholten overleden. Wim
genoot in Gouda grote bekendheid als
amateurfotograaf. Hoewel zijn gezondheid
en met name de nierfunctie te wensen
overliet, kwam zijn overlijden voor velen
toch onverwacht. In 1961 werd hij lid van
de Fotoclub Gouda. Van de vaardigheden
die hij daar opdeed, hebben diverse
Goudse instanties geprofiteerd, waaronder
de Sint-Janskerk, het organisatiecomité
Gouda-700 en – niet in de laatste plaats –
de Oudheidkundige Kring Die Goude. Hij
trok op met voorzitter Bik en trad op met
Henny van Dolder-de Wit bij
diapresentaties. Het bestuur heeft hem
voor die verdiensten benoemd tot lid voor
het leven. De foto’s bij Kosterlijke
ontdekkingen van Maurits Tompot vormden
zijn laatste grote publieke werk. Tot voor
kort was Wim Scholten thuis actief, met
name in het portretfotograferen. Wim Scholten was de hoofdpersoon van het Gouwe Verhaal dat
Gert Jan Jansen schreef in Tidinge 2017 nr. 3, na te lezen op http://www.diegoude.nl/wpcont…/…/2019/01/Tidinge-2017-3.pdf.
De uitvaartdienst had op zaterdag 13 april plaats in de aula van de IJsselhof. Daarbij was een grote
schare aan familie en vrienden aanwezig, maar ook bekenden van de Sint-Jan, Die Goude en de
Fotoclub. Zowel de kinderen als de kleinkinderen haalden herinneringen op en René de Kruijf gaf
namens alle fotografen in Gouda een kenschets van deze kleine man die dankzij zijn camera
werelden betrad, die hij anders niet had gezien. ‘Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt
gekregen, dan is het leven rijk geweest!’ stond er op de rouwkaart. De kinderen waren blij verrast
te merken dat hij in zo’n brede kring gewaardeerd werd. (GJJ)

Detail van glas 19 in de Sint-Janskerk; een foto van Wim Scholten
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Nieuwe Tidinge komt eraan
In de maand mei verschijnt ook ons
kwartaalblad de Tidinge, het tweede nummer
van dit jaar. Henkjan Sprokholt gaat nader in
op de bijzonderheden van de kaart van
Hendrik Vos. Door de kaart op zich aan een
nader onderzoek te onderwerpen en door de
kaart te vergelijken met bestaande kaarten
uit die periode laat hij zien wat de waarde
van de kaart is en doet hij een poging de
kaart te dateren.
Bart Ibelings bestudeerde de geschiedenis van
het geslacht Van Borssele. Centraal in zijn
verhaal staat Jacob van Borssele. Deze Jacob
is niet alleen bekend als kastelein van het
slot van Gouda, maar ook vanwege zijn fraaie
grafsteen in de Sint-Janskerk en vanwege een
gebedsnoot in het British Museum, die Jacob
in zijn bezit heeft gehad.
Schelden op sociale media, geweld op straat,
moord en diefstal, voor sommigen lijkt het
erger dan vroeger. Maarten Müller laat zien dat aan het einde van de middeleeuwen al deze zaken
in hun eigentijdse vorm niet minder vaak voorkwamen. Hij legt uit welke normen bij rechtspraak en
welke straffen gehanteerd werden en wat de praktijk was. Aan de hand van zijn cijfers wordt
duidelijk, dat Gouda een gevaarlijke stad was.
Aan de Keizerstraat bewaart Lenie van Dam-Kleiweg haar beste herinneringen. Zij vertelt aan Gert
Jan Jansen hoe zij en haar man Jan van Dam daar een timmerwerkplaats hadden. Het was in de
jaren zestig van de vorige eeuw in haar eigen woorden een gezellige winkelstraat, een Goudse
Jordaan.
Wat betreft de redactie zelf: Margreet Windhorst stopt er vanwege persoonlijke omstandigheden na
vier jaar mee. Toegetreden is Tom Hage, historicus, en bij velen bekend als de oud-voorzitter van
de Stichting Goudse Sint-Jan.

De Tidinge zoekt nieuwe verhalen over de 750-jarige stad
Ook de Tidinge bereidt zich voor op het jubileumjaar ‘Gouda 750’. De redactie wil ieder nummer in
2022 wijden aan een thema. Deze thema’s dienen als het ware als vensters op bepaalde typerende
aspecten van de geschiedenis van onze stad. De thema’s zijn:
1.
De stad en haar denkers. Wat was de betekenis van Coornhert en Erasmus voor de Goudse
politiek in die tijd? Welke bekende of onbekende denkers herbergde de stad nog meer en wat
droegen die bij aan het geestelijk klimaat?
2.
De stad en haar producten. Bier en stroopwafels zijn daarvan enkele markante voorbeelden.
3.
De stad en het water. De historie van Gouda als echte waterstad is doordrenkt met water.
4.
De stad door vreemde ogen. Hoe keken en kijken mensen van elders naar Gouda?
De redactie komt graag in contact met mensen die deze thema’s op een verrassende manier, vanuit
een nieuw gezichtspunt of met behulp van nieuwe bronnen kunnen belichten. Geschiedenis is
immers een verhaal zonder eind dat steeds opnieuw verteld kan en
moet worden. Daarom roepen we u op om ons te voorzien van
ideeën, adviezen, suggesties en artikelen. Hebt u zelf een idee voor
een artikel en hebt u behoefte aan advies of begeleiding van een
van de redacteuren? Ook dan kunt u zich melden; alle redacteuren
zijn bereid om u op weg te helpen.
Via redactie-tidinge@diegoude.nl komt uw e-mail bij ons terecht.
Een van de redacteuren neemt dan contact met u op. (PvH)
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Geef Gouda door!: op naar het jubileumjaar 2022
Onder deze naam gaan de
Gouwenaars in 2022 hun
750-jarig bestaan vieren.
Op 2 april kwamen
genodigden uit de wereld
van cultuur, historie,
theater, sport en van
diverse maatschappelijke
organisaties samen. Doel
van de avond was om
ideeën over de viering aan
elkaar door te geven en
elkaar te inspireren. De
bijeenkomst was druk
bezocht en speelde zich af
in de Gasthuiskapel en het
Ruim van het museum.
Na een wat lange aanloop
lijkt de organisatie van het jaar nu haar beslag te krijgen onder de bezielende en ervaren leiding
van Ronald van Rossum en Marien Brand. Het jubileumjaar vangt al aan op 19 juli 2021 en heeft
precies een jaar later haar hoogtepunt.
Hoogtepunt van deze avond was de aankondiging door Marc de Beijer van het museum en Jaap van
Rijn van de Sint-Jan van hun samenwerking: ‘Ons plan is om de typisch witte Nederlandse
protestante kerk aan te kleden zoals de 16e-eeuwse katholieke kerk er uitzag. Dat doen we met de
originele altaarstukken. Doordat dergelijke monumentale schilderijen alleen in Gouda bewaard zijn
gebleven, is dat uniek voor Nederland! We brengen 16e-eeuwse kleurenpracht terug in het interieur
– op de pilaren, op het gewelf, altaren herrijzen in oude glorie. Zo wanen we ons in de SintJanskerk een half jaar lang in de 16e eeuw. De Gasthuiskapel van Museum Gouda – die dan leeg is –
richten we in met cartons en glas-in-loodramen. Met de hoogte van de kapel zal dit een waar
spektakel worden.’
Vele andere plannen werden gepresenteerd. Paul Abels memoreerde, dat we in dat jaar herdenken
dat Coornhert 500 jaar geleden geboren is. En wie Paul Abels een beetje kent: plannen om die
gebeurtenis ook in dat jaar centraal te stellen, had hij al uitgedacht. Henkjan Sprokholt kwam met
het idee om met zijn leerlingen van Gouda een ‘escape town’ te maken. En ook de Stichting Oude
Hollandse Waterlinie wil in 2022 het 350-jarig bestaan van de linie herdenken en Gouda wordt daar
als garnizoensstad zeker in betrokken. Nieuwsgierig naar alle andere ideeën, raadpleeg de site

https://gouda750jaar.nl/
Namens Die Goude waren bestuursleden Marian
Heeringa en Paul van Horssen aanwezig. Marian
presenteerde het plan van Die Goude om in 2022 een
nieuw boek over de geschiedenis van Gouda uit te
geven. Een boek voor een groot publiek dat fraai
geïllustreerd zal zijn. Speciale aandacht hebben we
gevraagd voor reconstructietekeningen in het boek en
voor de financiering daarvan. Gezien de reacties van
de aanwezigen werd het plan goed ontvangen.
Overigens kunnen we mededelen dat de zes auteurs
al druk bezig zijn met het schrijven van de eerste
stukken van het boek.
Al met al een inspirerende avond die een
veelbelovend begin is van de viering in 2022.
(Paul van Horssen)
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Tweede cursus ‘Wonen in een historisch pand’
Op zes zaterdagmorgens in maart en april is de
tweede cursus ‘Wonen in een historisch pand’
met enthousiasme door 17 deelnemers gevolgd.
De meeste wonen in een monumentaal pand en
enkele zouden dat in de toekomst graag (weer)
willen doen. Gezamenlijk brachten zij een grote
hoeveel kennis en ervaring mee (van het
restauratievak, op archiefterrein, van geoinformatie, van duurzaamheid, etc.) die zorgde
voor een boeiende wisselwerking met de
docenten. Dat team was nagenoeg gelijk aan dat
van vorig jaar. Alleen de (halve) les over de
Goudse interieurontwikkelingen in de 18e eeuw
werd dit keer niet door Marc Broch, maar door
zijn partner Geert Post gegeven. Ook de locatie
was deels gewijzigd. Twee lessen werden niet
gegeven in de Chocoladefabriek, maar in het
gebouw van het Rode Kruis aan de Punt.
De cursus is een initiatief van het Streekarchief
Midden-Holland, Die Goude, Golda en ODMH.
Docent Martin Netten
Coretta Bakker (SAMH) trad op als
reisbegeleider. Gert Jan Jansen was de chroniqueur, die opriep om de uitkomst van onderzoek op
papier te zetten, zodat de kennis van de historie en de monumenten van Gouda verder wordt
uitgebreid.
Henkjan Sprokholt nam in de eerste les de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en het huis door. De
les werd afgesloten met een bezoek aan de Stadsmaquette 1562 in Museum Gouda. Op de tweede
cursusdag behandelde Bianca van den Berg de wooncultuur, alias ‘Duizend jaar wonen in Gouda’.
Geert Post zorgde voor een ‘uitvergroting’ van de 18e eeuw. Na de presentaties maakte het
cursusgezelschap een kleine wandeling, waarna op Westhaven 65 Tjeu Bonten klaarstond om ‘Het
Groote Huijs’ te openen voor een bezichtiging, ook wel aangeduid als Endenburg. Aan de overzijde
mocht vervolgens Oosthaven 56 betreden worden dat door de eigenaren zorgvuldig wordt
gerestaureerd. Marilou Remmelts, sinds 10 april bestuurslid van Die Goude, maakte in haar les over
bouwsporen duidelijk wat uiterlijke kenmerken kunnen vertellen over een gebouw, resp. in de
gevel, in de constructie en in het interieur. Zij nam de deelnemers mee naar twee panden aan de
Westhaven en naar het pand
waar tot eind 2018 het
Verzetsmuseum gevestigd was.
Onder leiding van Marcel van
Dasselaar richtten de
deelnemers hun aandacht
vervolgens op de 'onderbouw'
van Gouda. Van diverse
opgravingen kwamen de
resultaten aan de orde, ook
tijdens een stadswandeling die
eindigde in de Golda-kelder,
die vanuit de Museumtuin
toegankelijk is. Met Martin
Netten betrad de cursus de
wereld van de restauratie: de
regels, de techniek,
vergunningen en duurzaamheid. Er werd flink mee gediscussieerd over restauratiefilosofie,
kleurgebruik, de stichting ERM, over stootvoegen, kalkmortel met schelpen, carbonatatiesnelheid,
hydrofoberen en nog veel meer. Na ruim twee uur nam Martin iedereen mee naar een pand dat aan
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de vooravond van restauratie en herinrichting tot appartementen staat: hoek Kleiweg-Turfmarkt. De
cursus werd op 13 april afgesloten met een les over onderzoek in het archief. Docente was Coretta
Bakker. Het praktische gedeelte bestond
uit het zelf zoeken in adresboeken,
notariële archieven, eigenboeken,
woningkaarten, kadastergegevens of het
repertorium Matthijs. Aan het eind van
de cursus kregen de deelnemers een
certificaat uitgereikt door Sigfried
Janzing (foto links), directeur van het
Streekarchief Midden-Holland. Inmiddels
zijn de evaluatieformulieren verspreid.
En de verhalen? Er zijn toezeggingen
gedaan, maar één resultaat kon ter
plekke op Kleiweg 1 geboekt worden.
Tom Krispijn van White House
Development zond desgevraagd meteen
de bouwhistorische analyse toe die vorig
jaar is opgemaakt voor Kleiweg 1 tot en
met 7. (GJJ)

Reactie op Nieuwsbrief: Geschiedenis Oosthaven 56
Geert Post reageert op Nieuwsbrief 100, waarin het
artikel staat over romanschrijver Jan Geurt Gaarlandt,
zowel nazaat van de Goudse burgemeester Gaarlandt als
van oprichter van de Goudse Machinefabriek Hupkes.
Geert heeft samen met Mark Broch het pand De Roos op
Oosthaven 56 gekocht, gerestaureerd en heringericht. Zij
zijn docenten op de cursus ‘Wonen in een historisch
pand’. Jan Geurt Gaarlandt heeft onder het pseudoniem
Otto de Kat diverse romans geschreven, waarin het
Gouda van zijn familie op de achtergrond een rol speelt.
Uit Nieuwsbrief 100 maakt Geert Post op dat Geurt
Gaarlandt een relatie heeft met Oosthaven 56. Zijn oom
Chris Hupkes trouwde namelijk met Imke Hadderus
Oostingh, de dochter van tandarts Jan Hadderus
Oostingh. De familie Oostingh was van circa 1914 tot
1977 eigenaar van Oosthaven 56 en ‘tante Imke’ heeft
daar haar eerste levensjaren doorgebracht. Later zijn ze
verhuisd naar de Van Beverninghlaan, maar het huis bleef
in eigendom bij de familie. Geert heeft begrepen dat er
een commando voor het heropgerichte Korps Wielrijders
in gevestigd was, dat de marechaussee erin gezeten
heeft en na de oorlog een rusthuis. Tot zijn spijt heeft
hij nooit interieurfoto’s van het pand van vóór 1980
gevonden. Ook is hem weinig bekend van het gebruik van
het huis in die periode. Hij heeft begrepen dat het gezin
Hupkes-Oostingh geen kinderen had en haar enige broer
al jong was overleden. Daarom vraagt hij zich af of de
Oosthaven 56 in 2015
heer Gaarlandt via de ‘Hupkes-kant’ foto’s heeft uit die
vroegste tijd, dan wel herinneringen aan zijn tante.
Geurt Gaarlandt gaat kijken of hij iets heeft over Oosthaven 56. Aanvullend meldt hij dat zijn
grootvader Egbert Gaarlandt, voordat hij Villa Honk aan de Van Beverninghlaan betrok, ook aan de
Oosthaven woonde. (GJJ)

Nieuwsbrief nr. 103 Historische Vereniging Die Goude (mei 2019)

10

Zondag 15 september 2019 wordt Houtman-dag
De plannen om de betekenis van de zeevarende
gebroeders De Houtman opnieuw onder de
aandacht te brengen, krijgen concrete vorm. Veel
Gouwenaars weten dat deze geboren Gouwenaars
rond 1600 naar Indië zijn gevaren, maar hoe of
wat is bij de meesten weggezakt. Ja, dat er een
monument staat in het Houtmansplantsoen, maar
waarom? Sinds vorige zomer hebben we in elke
Nieuwsbrief iets geschreven over Cornelis en
Frederik de Houtman. De prikkel daartoe gaf
Howard Gray uit Geraldton in West-Australië die
kwam vertellen dat de komst van Frederik de
Houtman vierhonderd jaar geleden voor de
Australische westkust de aanleiding vormt voor
een reeks van activiteiten in 2019. Die komst
symboliseert het begin van de relatie van
Australië met West-Europa. De vraag van Howard
was: willen jullie daar in Nederland ook aandacht
aan besteden? Er is toen een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van het Streekarchief, Die
Goude, het Goudse Gidsengilde en de Stichting Open Monumentendag (OMD). Oud-burgemeester
Wim Cornelis participeert mede namens het College van B&W. De werkgroep, onder voorzitterschap
van Hans Richters (OMD), heeft de plannen als volgt uitgewerkt.

Zondag 15 september wordt Houtman-dag in Gouda. Voor het eerst wordt Open Monumentendag in
onze stad niet alleen op de zaterdag (14 september; thema ‘Plekken van plezier’) maar ook op de
zondag gehouden. Het Houtman-programma wordt op zondag de hoofdattractie. Er zijn twee
locaties (het Houtmansplantsoen en sociëteit Concordia), met elkaar verbonden via een HoutmanVOC-wandeling. Gestart wordt in het Houtmansplantsoen. Er wordt overlegd met de Stichting
Evenementen Gouda die de Houtmansplantsoenconcerten organiseert om zoveel mogelijk hun
aanpak toe te passen. De Scoutinggroep Cornelis de Houtman wil wellicht een bijdrage leveren.
Nog niet alle afspraken zijn definitief, maar gedacht wordt aan de volgende opzet:
13:30:
13:45:
14:00:
14.30:
14.45:
15.15:
16.00:

Opening. Hiervoor is de Australische ambassadeur uitgenodigd;
Peter Meijer/Theater de Zwaan over het Gouda van de gebroeders De Houtman;
Camerata Trajectina brengt muziek uit de VOC-tijd;
Pauze;
Tweede deel optreden Camerata Trajectina;
Vertrek van de rondleidingen door het Goudse Gidsen Gilde langs Houtman-plekken;
Lezingen in Concordia door dr. Ingrid Mitrasing uit Leiden en dr. Howard Gray uit
Geraldton.

Het is de bedoeling dat het optreden van Peter Meijer/Theater de Zwaan die middag wordt
herhaald op een andere plek in de stad.
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In Concordia is – ook reeds op zaterdag – een kleine
tentoonstelling ingericht door het Streekarchief met
voorwerpen/documenten die verbonden zijn aan de
gebroeders De Houtman. Daarnaast komt er vanuit
Australië een kleine reizende tentoonstelling die
daarna doorgaat naar Alkmaar, de stad waar Frederik
de Houtman is overleden. Henk Polhuijs heeft
aangeboden om zijn 32 verschillende
prentbriefkaarten van het Houtmansplantsoen te
exposeren. De lezing van Ingrid Mitrasing is getiteld
‘Spionnen, zeevaarders en pioniers: Cornelis en
Frederik de Houtman op de eerste expedities naar
Oost-Indië.’ Howard Gray presenteert de hoofdlijnen
van zijn nieuwe biografie over Frederik de Houtman.
Voor Open Monumentendag maakt Bregje de Wit het
programmaboekje. Het definitieve programma komt
ook in de volgende Nieuwsbrief te staan.

Glasruitje van Crabeth onthuld
Op 21 maart
jl. heeft
(wnd.)
burgemeester
Mirjam Salet in
Museum Gouda
een glasruitje
van Wouter
Crabeth
onthuld.
Directeur Marc
de Beyer is er
blij mee. Het
is een
glasruitje
waarop de
'Verrijzende
Christus
triomferend
over de dood,
de zonde en
het kwaad' is
afgebeeld. De
aankoop is
mede mogelijk
gemaakt door
de Vereniging Rembrandt en de Vereniging van Goudse Museumvrienden. Conservator Ingmar
Reesing heeft het 'ontdekt' in Engeland. Ingmar legde in een toelichting een relatie met een
tekening die zich in de Staatliche Kunstsammlung Dresden bevindt, waarschijnlijk een ontwerp voor
een Gouds Glas dat nooit is uitgevoerd. Hij is er – gezien de frappante overeenkomsten - van
overtuigd dat de tekening ook het werk is van Wouter Crabeth. Tot begin april wees het SKDmuseum op zijn website nog Lambert van Noort aan als maker, resp. ‘Crabeth, Dirck Pietersz (ca.
1510/20 -1574) Historische Zuschreibung’. Ingmar verwacht dat dit aangepast zal worden. Hij hoopt
dat tekening en glasruitje een keer samen tentoongesteld kunnen worden. De tekening is echter
gevoelig voor daglicht. (GJJ)
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‘Verdwenen’ industrie van Gouda: lezing Corry de Jong
De bierbrouwerijen die eeuwenlang Gouda’s rijkdom
maakten, de pijpen- en aardewerkindustrie die nadien
de meeste werkgelegenheid boden, de
plateelfabrieken daarna, de garenspinnerijen met hun
lijnbanen en de industrieën die zich vanaf medio 19e
eeuw aan de Turfsingel of de Ouwe Gouwe vestigden.
Corry de Jong-Steenland bood de bezoekers van de
Nationale Tentoonstelling Gouda 2019 op vrijdag 19
april jl. in haar lezing een rondleiding door de historie
van Gouda met de nadruk op de bedrijvigheid die er
ooit was en die nu veelal is verdwenen.
’s Lands belangrijkste jaarlijkse
postzegeltentoonstelling was van 17 t/m 20 april ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
postzegelvereniging IJssel en Lekstreek in
sportcomplex De Mammoet neergestreken, in
combinatie met de 26e Internationale Postzegel- en
Brievenbeurs. Er werd in het programma, dat als
thema ‘Markante gebeurtenissen’ had, ruim aandacht aan Gouda besteed, met lezingen, een
speciale postzegel, exposities van oude prentbriefkaarten en een fototentoonstelling over Gouda
‘vroeger’ en ‘heden’ (zie ook Nieuwsbrief nr. 101).
Corry de Jong-Steenland, telg uit een ondernemersgeslacht en opgegroeid naast de industrie aan
Schielands Hoge Zeedijk, schetste in haar lezing hoe Gouda zich heeft ontwikkeld en welke rol de
industrieën daarbij hebben gespeeld, hoe en waarom bepaalde bedrijvigheid verdween, en hoe
grote bedrijven vaak de kleinere ambachtelijke bedrijfjes uit de markt drukten. ‘Er zijn zo veel
bedrijven verdwenen, dat ik moest kiezen.’ Ze illustreerde haar lezing waar mogelijk met
postzegels, prentbriefkaarten, oude advertenties en (handels)correspondentie. ‘Als je dit
programmakaartje bekijkt van de tentoonstelling van handel, industrie en kunst die op 27 augustus
1913 in sociëteit Ons Genoegen werd geopend, dan zie je dat die bedrijven nu allemaal weg zijn.’
Het is in de 20e eeuw snel
gegaan. ‘Sommige
gebouwen zijn nog wel te
zien maar hebben nu een
andere bestemming. In de
Machinale Garenspinnerij
zit het Cultuurhuis, het
kaaspakhuis van
coöperatie De Producent is
omgevormd tot woningen
en van de Plateelfabriek
Zuid-Holland rest alleen
de toren en de kleischuur,
waar je straks kunt slapen
resp. nu kunt eten en
drinken.’ De stroopkoeken
van Kamphuizen, de
siroopwafels van Zaal, de
bezem- en borstelfabriek van Vergeer, de kaashandel van Fred. Egeter, de zeepziederij van Viruly
en de stearinekaarsenfabriek van IJssel de Schepper, ze passeerden alle de revue.
Na deze Goudse lezing werden de aanwezigen ’s middags getrakteerd op een drietal voordrachten
namens de Nederlandstalige afdeling van ’s werelds oudste postzegelvereniging, de Royal Philatelic
Society London (RPSL) die dit jaar haar 150-jarig bestaan viert. (JPvdZ)
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Rien de Jong over militaire post uit garnizoensstad Gouda
Op de zaterdag voor Pasen was het de beurt
aan Rien de Jong op de Nationale
Tentoonstelling Gouda 2019. Hij gaf een
lezing over ‘Militaire post uit Garnizoensstad
Gouda’. Na een algemene schets van de
aanwezigheid van militairen in Gouda (pas
vanaf 1810 in wat we nu nog de Kazerne
noemen) gaf Rien als een detective betekenis
aan gegevens op een aantal oude postkaarten
en brieven: stempels, codenummers,
potloodkruisen, adresseringen, etc. Het Korps
Wielrijders kwam natuurlijk aan de orde en
het Vluchtoord. Lang is beweerd dat er in WO
I in Gouda alleen burgervluchtelingen uit
België waren ondergebracht. Rien de Jong
heeft op basis van poststukken aangetoond
dat er ook Belgische militairen als zgn.
interneringsgroep in Gouda waren
ondergebracht. Zeker honderd mannen waren
vanuit het interneringskamp van Harderwijk of
Zeist overgeplaatst naar Gouda om
daar werkzaamheden te verrichten in
of aan het Vluchtoord. Ze woonden
aan de overkant van de Graaf
Florisweg.
Voorafgaand aan de lezing kreeg
Rien de Jong een prijs uitgereikt.
Hans Kraaibeek, voorzitter van de
KNBF (Koninklijke Nederlandse Bond
van Filatelisten-Verenigingen),
overhandigde hem de Korteveentrofee, gewonnen voor de inzending
van de meest originele collectie.
Rien heeft er ook een boek over
geschreven: De kleur van postzegels.
Het gebruik van kleuren in de
filatelie is niet eerder zo goed onder de aandacht gebracht, aldus Hans Kraaibeek.
Er waren nog
meer Goudse
accenten op de
tentoonstelling.
Henk Polhuijs
exposeerde
oude prentbriefkaarten en
van Kevita
Badloe hingen
er
dubbelbeelden
van plekken in
Gouda.(GJJ)
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Gouda in vernieuwde wandelgids Waterlinie
De Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft onlangs
een cultureel-recreatieve wandelgids voor
waterlinietoeristen uitgebracht: Vestingsteden van
Goud. Auteurs Jan van Es en Bernt Feis presenteerden
het eerste exemplaar op vrijdag 15 maart aan
burgemeester Petra van Hartskamp van Montfoort tijdens
een feestelijke bijeenkomst in het oude Montfoortse
stadhuis. In deze kleurrijke publicatie zijn tien pagina’s
ingeruimd voor een stadswandeling door Gouda, die door
Sander Enderink zijn geschreven.
De nieuwe gids is een bewerkte versie van In het spoor
van de Prins, ontdekkingstochten langs de Oude
Hollandse Waterlinie (Alphen aan den Rijn, 2012). In
deze uitgave ontbrak Gouda, en in de nieuwe versie
wordt dan ook uitgelegd waarom de stad nu wel is
meegenomen. ‘Gouda is geen vestingstad zoals Naarden
en Gorinchem en werd nooit omringd door de
karakteristieke verdedigingswerken van het OudNederlandse vestingstelsel. Toch speelde Gouda een
belangrijke rol in de Oude Hollandse Waterlinie. Hierbij
was naast de omvang van de stad vooral de locatie,
slechts enkele kilometers achter de linie, van belang.’
In de historische inleiding bij de wandelroute wordt die
belangrijke rol uit de doeken gedaan, met name in de aanloop naar en tijdens de gebeurtenissen in
1672. Zo had de stad het beheer over sluizen die cruciaal waren voor de inundaties, leverde zij
schutters voor de verdediging van de linie, bood zij op het hoogtepunt van de strijd onderdak aan
3.500 militairen en verzorgde zij veel van de gewonden. Tevens voorzag zij de legerposten langs de
hele waterlinie van voedsel en drinken, hield de wateren in en rond de stad ijsvrij en beschermde
de noord-zuidbinnenvaart tijdens de langdurige belegering van Holland.
De wandeling door Gouda verbindt
plaatsen en gebouwen met
gebeurtenissen in het Rampjaar 1672.
Daar de Gouden Eeuw in 2019 het
overkoepelende historische thema is,
wordt voor elke stad een gebouw uit
die eeuw in een apart kader behandeld.
Voor Gouda is het zgn.
zakkendragershuisje uitgelicht, het
enige tegen de Sint-Janskerk gebouwde
muurhuisje dat de 21e eeuw heeft
gehaald. Behalve stadswandelroutes
zijn ook ‘waterlinieommetjes’
opgenomen, maar dat geldt – uiteraard
vanwege de afstand – niet voor Gouda.
Spijtig is wel, dat de foto van
‘wandelobject’ 10 abusievelijk het
bijschrift van nummer 11 heeft
meegekregen.
Het boek telt 144 pagina’s, bevat ruim
230 illustraties (foto’s, gravures en
kaarten) en kost €14,95 excl.
verzendkosten. Het kan worden besteld
via www.oudehollandsewaterlinie.nl ,
maar is ook verkrijgbaar in de
Het zakkendragershuisje aan de noordzijde van de Sint-Janskerk
boekhandel. (JPvdZ)
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Verschil moet er zijn!: lezing door Marco Bakker
De vaste bezoekersbijeenkomst van het
Streekarchief Midden-Holland (SAMH) van dinsdag
12 maart jl. stond helemaal in het teken van
stamboom- en genealogisch onderzoek (zie ook
volgend artikel). Kunstenaar en vervangend
beheerder van het – sinds kort iets hernoemde –
Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht
zette voor de ongeveer honderd aanwezigen uiteen
welke voordelen je als onderzoeker hebt als je een
rijke en aanzienlijke familie doorlicht, in
vergelijking met datzelfde speurwerk voor een
‘gewone’ familie.
Zelf kwam hij met dit verschil in aanraking nadat
hij zijn eigen stamboom redelijk had uitgeplozen,
waarbij hij enige generaties terug vooral bij kleine
boeren en dagloners uitkwam, en vervolgens
dezelfde oefening uitvoerde voor Paulina Bisdom
van Vliet (1840-1923), door bepalingen in haar
testament schenkster van en initiatiefneemster tot genoemd in 1924 geopend museum. Over deze
telg uit een aanzienlijke familie, achterkleindochter van Marcellus Bisdom van Vliet (1729-1806),
eind achttiende eeuw onder meer schepen en burgemeester van Gouda, bleek veel meer informatie
en ook tot veel vroeger te achterhalen dan over de families Datema, Bakker, Wijbrans enzovoorts.
Bakker legde uit dat hij bij het onderzoek naar Bisdom van Vliet bronnen kon benutten die ‘gewone’
families ontbeerden. Behalve de DTB- en lidmatenboeken kon hij bijvoorbeeld gebruikmaken van
genealogische aantekeningen die vaak door opeenvolgende generaties waren bijgehouden. Deze
stonden deels in familiebijbels, deels op losse vellen en bevatten exacte gegevens die soms niet in
andere bronnen te vinden waren. Verder vond hij op de Delpher-website en in het digitale SAMHarchief veel krantenartikelen, zoals aankondigingen, opiniestukken en personeelsadvertenties, en
mededelingen over benoemingen, plaatsing in regimenten en openbare boedelverkopen na een
overlijden. Ook beschikten de Bisdoms van Vliet over een groot en gedetailleerd familiearchief
(lengte zeven meter!) met aktes, boedelstaten, eigendomspapieren, rekeningen en persoonlijke
correspondentie, en tal van bijzondere – vaak van informatieve inscripties voorziene – objecten
zoals familiezilver en huwelijkspenningen.
Heel markant voor het verschil tussen
een ‘gewone’ familie en de Bisdoms van
Vliet bleek ook het portret. Waar
gewone families zo rond 1900 voor het
eerst foto’s konden laten maken en
daarmee ook voor ons voor het eerst
een gezicht kregen, stamde de oudste
foto van een gezin Bisdom van Vliet uit
1853. Deze was gemaakt via het kort
daarvoor ontwikkelde, relatief dure
procedé van de daguerrotypie. Maar
daar eindigde de portretspeurtocht
niet, want een aanzienlijke familie liet
vóór die tijd uiteraard naar wens
portretten schilderen. Al met al kon de
onderzoeker vanaf Paulina terug tot zes
generaties aan vaders- en
moederszijde, compleet met geboorteen sterftedata, locaties en beroepen, en qua portretten tot Adriaan Bisdom aan het eind van de 17e
eeuw.
Wie de resultaten van Bakkers onderzoek naar de familie Bisdom van Vliet wil lezen, kan een kijkje
nemen op zijn website: www.oesoldelu.nl/bisdomvanvliet. (JPvdZ)
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SAMH zet extra in op genealogisch onderzoek
Namens het streekarchief (SAMH) gaf
Marianne van der Veer op de vaste
bezoekersbijeenkomst aan dat de
belangstelling voor stamboom- en
genealogisch onderzoek groeiende is. Het
SAMH speelt daar met extra activiteiten op
in. Zo is er behalve het maandelijkse
stamboomcafé het tweewekelijkse
transcriptiecafé (lezen en hertalen van
oude teksten) en is er driemaal een
Aldfaer-spreekuur gehouden (voor mensen
die dit gratis stamboomprogramma willen
gebruiken). Ook worden er steeds vaker
cursussen gegeven die met genealogie te
maken hebben, zoals ‘Voorouderonderzoek
op internet’ en ‘Genealogie voor
gevorderden’.
Het SAMH beschikt over 24
familiearchieven, waarvan 13 uit Gouda
(w.o. Van Hensbeek, Van den Kerckhoven
en Van Groenendijk, Van Bergen
IJzendoorn en Noothoven Van Goor). Zulke
archieven zijn heel divers. Je kunt er
eigendomspapieren, egodocumenten,
boedelbeschrijvingen en testamenten in
aantreffen, maar ook genealogische
gegevens, dagboeken, reisbeschrijvingen,
foto’s, zakelijke brieven en persoonlijke correspondentie. Ter illustratie konden de aanwezigen op
12 maart een selectie uit het familiearchief-Van Willenswaard uit Schoonhoven bekijken, dat de
periode 1769-1931 bestrijkt. Dit archief bevat bijvoorbeeld naast tal van documenten over vele
generaties van de familie en van aanverwante families ook stukken en resoluties van het weeshuis
van Schoonhoven, waar een Van Willenswaard jarenlang een functie vervulde. Dit hele archief is in
1986 door C.C. van Willenswaard uit Heemstede aan de archivaris van Schoonhoven overgedragen en
enige jaren later naar het SAMH overgegaan.
Van der Veer
maakte van de
gelegenheid
gebruik om
vrijwilligers voor
het project ‘Vele
Handen’ op te
roepen. Vorig jaar
hebben de ‘Vele
Handen’ alle
Belgische
vluchtelingen in
Gouda ten tijde
van de Eerste
Wereldoorlog in
kaart gebracht,
dit jaar zal worden gestart met het ontsluiten van alle bestanden. Uiteraard zijn ook nu vrijwilligers
weer van harte welkom. Er wordt gezorgd voor extra technologische ondersteuning. Op de
studiezaal komen twee nieuwe computers met alle SAMH-programma’s: zij zullen een tweetal
microficheviewers vervangen. (JPvdZ)
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Gouda 1898-1928: kunsthistorische ontwikkelingen (3):
Vrijheid van schilderen?
Een bijdrage van Hans Vogels, oud-conservator van Museum Gouda
In de vorige aflevering ging het vooral
over de introductie in Gouda van het
gedecoreerd sieraardewerk. Plateel
dat anders dan het traditioneel
gedraaide en eenvoudige
gebruiksaardewerk, nu met behulp
van gipsen mallen werd gefabriceerd.
Daardoor was het voortaan mogelijk
een groot aantal identieke modellen
in gietklei te produceren. Bij de
aanstaande samenwerking tussen de
Gouwenaar Adriaan Jonker, eigenaar
van enkele fabrieken voor het
produceren van grof
gebruiksaardewerk, en Egbert Estié,
afkomstig uit Purmerend, bracht
laatstgenoemde een aantal gipsen
mallen (modellen) in waarmee in
1897-1898 de productie gestart kon
worden. Deze modellen kwamen voor
een deel uit de Purmerendse
plateelbakkerij van de Wed. Brantjes,
waar Estié voordien waarschijnlijk als
artistiek directeur werkzaam was.
Estié wilde graag voor zichzelf
beginnen en koos voor Gouda en
samenwerking met Jonker. De
allereerste siervazen die Estié onder
de naam van de Plateelbakkerij ZuidHolland maakte, waren echter niet
alleen van Purmerendse origine maar
kwamen ook uit Utrecht
(Holland/Utrecht) en vrijwel zeker
ook van de Haagsche Plateelbakkerij
Rozenburg. Waarschijnlijk heeft Estié
enkele mallen van deze bedrijven
overgenomen, zoals hij ook voor zijn wandborden modellen overnam van de Wächterbacher
Steingutfabrik in Duitsland. Vrijwel zeker betroffen dit biscuitexemplaren (d.w.z. éénmaal
gebakken borden), die dan in Gouda gedecoreerd konden worden. Daarnaast nam Estié ook een
modelleur in dienst die zijn bedrijf in staat stelde op vrij korte termijn eigen mallen te maken.
Zoals de eerste siermodellen de nodige overeenkomsten vertoonden met producten van
plateelbakkerijen elders, gold dit in nog sterkere mate voor de decoratie van deze modellen.
Daartoe had Estié ook enkele schilders vanuit met name Purmerend meegenomen naar Gouda. De
stijl van schilderen van Purmerend werd in Gouda als het ware voortgezet, dat wil zeggen
karakteristieke, vrij gedempte kleuren die op een bijna aquarelachtige manier waren opgezet.
Veelal florale motieven en karakteristiek voor de Art Nouveau van rond 1900. Ook de invloed van
Holland/Utrecht en van het Haagse Rozenburg is evident. Schilders van die bedrijven werden
gevraagd in Gouda te komen werken zoals ze dat bij hun vorige werkgever hadden gedaan. In de
jaaroverzichten wordt ook zonder blikken of blozen door Estié over decors in de trant van
Rozenburg gesproken.
Zoals eerder aangegeven konden met mallen grote aantallen identieke stukken worden gemaakt.
Maar dat wil zeker niet zeggen dat al die (identieke) vormen ook op dezelfde manier gedecoreerd
werden. Van een dekselpot, waarvan het model afkomstig was van de Holland/Utrecht, zijn
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verschillende decors bekend die qua kleurstelling en patroon behoorlijk uiteenlopen. Er zijn, voor
zover bekend, sowieso weinig identiek gedecoreerde exemplaren van bepaalde modellen bekend.
Dat wil niet zeggen dat ze niet op identieke wijze zijn gemaakt, maar het is in elk geval anders dan
ruim een decennium later, toen er vanaf rond 1910 veel meer modellen met hetzelfde decor
werden geproduceerd. Er was vanaf dan meer sprake van ‘standaardisatie’, een fabrieksmatiger
productie dan de ambachtelijker praktijk van de beginjaren vanaf 1898.
En deze voorzichtige conclusie werpt de vraag op in hoeverre de plateelschilders en niet te
vergeten ook –schilderessen, die vanaf 1898 in dienst traden van de Plateelbakkerij Zuid-Holland,
een zekere mate van vrijheid hadden bij hun schilderwerk. Zoals gezegd, sommige schilders
kwamen mee met Egbert Estié vanuit Purmerend. Zij namen hun techniek en creativiteit mee.
Vervolgens kwamen er ook schilders elders vandaan, veelal jonge plateelschilders die bij andere
bedrijven in het plateel het vak hadden geleerd. Bekend is dat zij vaak in de avonduren een
academie (Den Haag of Rotterdam) of anderszins vakschool bezochten en zich zo ook in het
tekenen, in het ontwerpen van bepaalde patronen, bekwaamden. Het decoreren van een vaas
impliceerde echter wel een zekere discipline, met name waar het de verdeling van een bepaald
motief rondom de vorm betreft. Veelal is er sprake van een zich herhalend patroon. Bij de (vroege)
wandborden is minder vaak sprake van symmetrie in de vlakverdeling. Vrijwel zeker zou er eerst
een grondpatroon met potlood op het poreuze biscuit getekend worden waarna met het eigenlijke
schilderen kon worden begonnen. Er is echter zeker geen sprake van vrij schilderen zoals we dat uit
de (vrije) beeldende kunst kennen, bij bijvoorbeeld een schilderij. Zelfs niet bij de tegeltableaus en
–platen, gemaakt naar bekende schilderijen uit die tijd. Gezien de eisen die het materiaal en zeker
ook de vorm stelden aan de schider, is er sprake van min of meer gebonden schilderen. En vergeet
ook niet dat er gewerkt moest worden met keramische verven die hun kleur pas kregen in de oven.
Van Chris Lanooij is bekend dat hij enige tijd in de beginjaren van de Plateelbakkerij Zuid-Holland
als plateelschilder aldaar werkzaam was, maar er op een bepaald moment niet meer tegen kon zijn
eigen creativiteit niet volledig de vrije loop te kunnen laten. En toch konden sommige
plateelschilders zich wel degelijk in een bepaalde richting ontwikkelen, waardoor er een zeker
specialisme ontstond zoals bijvoorbeeld bij Henri Breetvelt (Haagse School en Japanse motieven) of
Francien Sanderus (exotische bloemen en vogels).
De mate van (artistieke) vrijheid van de plateelschilders gedurende de beginjaren van de ‘ZuidHolland’ is derhalve moeilijk te beoordelen, en ook relatief. Vergeleken met een kunstenaar pur
sang als Chris Lanooij zal het ‘gebonden’ schilderen als een beperking, misschien zelfs wel als een
kwelling gevoeld zijn, maar voor andere collega’s zal de marge van een eigen inbreng in en bij het
schilderen wel voldoende zijn geweest. Zeker als je dat vergelijkt met de periode na 1910 toen
alles min of meer vastlag en de schilders voor het overgrote deel de uitvoerders waren van de
ontwerpen van anderen. Patronen en kleuren lagen vast, en daarvan mocht absoluut niet worden
afgeweken. In die zin is er in de beginjaren toch zeker wel sprake van een relatieve vrijheid van de
schilders, hoewel men natuurlijk wel moest passen binnen het beeld dat met name Egbert Estié bij
de ‘Zuid-Holland’ als een vooraanstaande plateelbakkerij rond 1900 voor ogen stond. Maar de grote
diversiteit aan producten, kleuren, patronen en schilderwijzen maakt het Gouds plateel van rond de
eeuwwisseling juist tot een weliswaar divers, maar uitermate boeiend en rijk erfgoed.

Schilder Jan Hendrik Scheltema over Gouda
De redactie kreeg uit de nalatenschap Jeekel-Scheltema (zie
Nieuwsbrief 102) de beschikking over kopieën van brieven die de
Nederlands-Australische schilder Jan Hendrik Scheltema (1861-1941)
schreef voor hij naar Australië emigreerde. Als jongeling komt hij in
1877 – met zijn ouderlijk gezin - in Gouda te wonen. Uit die Goudse
periode zijn vooral brieven bekend aan zijn oudere broer Petrus
Herman Scheltema (1856-1923). Duidelijk wordt dat de jonge
Scheltema bezeten is van de schilderkunst en de wens om zelf
kunstschilder te worden. Hij bezoekt tentoonstellingen en beurzen en
geeft commentaar op werken die hij gezien heeft. Hij koopt
kunstboeken en gaat in de leer bij de Goudse stadstekenmeester
Bertelman. Scheltema probeert een plek te krijgen op de Academie en
stuurt werken in voor het verkrijgen van een studiebeurs. Dat lukt ook.
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Heeft Jan Hendrik Scheltema ook geschreven over het leven in Gouda, waarin hij als zestienjarige
terechtkwam? Dat valt tegen. Zijn gedachtewereld wordt beheerst door hetgeen er in Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam gebeurt. Kenmerkend is misschien de verzuchting: ‘Hier in de stad is geen
enkele kunstkenner of liefhebber en zelfs de untere branche dezer sector, de antikiteitenjoden, is
hier niet sterk vertegenwoordigd. De boekenjood vaart wel.’
Een evenmin vleiende schets van de ‘pijpekoppen’ legt de aankomend schilder in de mond van
iemand die begin 1879 in huis komt wonen bij het gezin van vader Nicolaas Scheltema aan de
Turfmarkt H77: Loogman. In eerste instantie blijft het beperkt tot de mededeling dat Loogman in
zijn slaap veel lawaai maakt, maar ook dat hij voortdurend zeer geestig is. Loogman beschimpt de
Gouwenaars met Griekse en Latijnse termen. Hij beschrijft de zondagse verschijning van de
Gouwenaars: ze dragen een glimmende hoed die
met petroleum glanzig gemaakt is. Ze dragen een
geklede jas tot op de enkels en ‘glimmende,
krakende, schuifelende laarzen die zij met een
handdoek afslaan’. Hun haar is van achteren in de
hals weggeschoren. Loogman noemde deze
Gouwenaars ‘dimanchiés’ en hun kapsel ‘coupe
fatale’, want tijdens de Franse revolutie werd bij
terdoodveroordeelden het haar in de nek zo recht
afgeschoren. Verder kenmerken de Gouwenaars
zich volgens Loogman door een speld op hun das
en door ringetjes in de oren. Op zondagmorgen
gaat hij voor zijn raam staan om deze
pijpenkoppen te bespotten. Loogman gaat zelfs
naar het perron van het station om te observeren
hoe ze voor hun plezier uitgaan.
Loogman? Het moet gaan om Johannes (of
Joannes) Loogman Jz, geboren op 17 september
1841 in Alkemade die op 11 december 1879 in
Gouda trouwt met Deliana Jannetta Ziegeler uit
Oudewater. De ene keer wordt hij aangeduid als
journalist, dan weer als letterkundige. Het jonge
echtpaar gaat wonen op Crabethstraat Q 199a
(later 237a). In de Goudsche Courant komt zijn
naam enkele keren voor als spreker op de
Debating-club die een stelling verdedigt, o.a. over
het ultramontanisme en de poëzie en over het
socialisme. Financieel is hij wat minder bedreven,
want op 7 februari 1880 meldt Jan Hendrik dat
Loogman (inmiddels getrouwd) zijn schoonouders
heeft laten weten dat er binnenkort een
wrekende novelle van zijn hand ter perse zal
komen, getiteld Schoonouders tegen wil en dank, of afkomst en standenwaan. Daarna komt de
naam Loogman niet meer voor in de brieven; ook niet het feit dat hij op 26 februari 1882 is
overleden. In de Goudsche Courant van 1 maart 1882 staat een piepkleine advertentie.
In de brieven van Jan Hendrik Scheltema uit de periode tot 1888 (wanneer hij naar Australië
vertrekt) komt nog één keer een stukje Gouda voor. In november 1880 wordt vader Nicolaas
Scheltema 70. Samen met zijn broer Herman bereidt Jan Hendrik de viering voor. Vanuit Rotterdam
komt per boot een gezelschap logeren. Het programma omvat o.a. een bezoek aan de
merkwaardigheden aan de Boelekade. Waarschijnlijk gaat het bij de gasten om vaders
wapenbroeders. Op de zolder worden twaalf bedden geplaatst, die zijn afgehaald aan de kazerne.
Jan Hendrik ontwerpt zelfs de bedindeling voor de gasten. Behalve de stamvader/de overste zijn
dat Van Dam, Pöckel, Carel, Weezenbeek, Knelis, Gretsers, Hubers, Dekker en de gebroeders Poot.
Uit het verslag blijkt dat er wel wat gedronken wordt en dat sommigen luidruchtig of onpasselijk
worden. Ook zijn er die hun pot omstoten en ‘Bij den heer Wezenbeek openbaart zich de
gouwenaar’. De brieven laten echter niet los welke betekenis we hieraan moeten hechten.(GJJ)
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Bouvy-glas in Goudse gaslantaarns
Vlak voor Pasen
verscheen het
boek De
Koninklijke
Nederlandsche
Glasfabriek
J.J.B.J Bouvy.
De auteur,
kunsthistorica
Laura Roscam
Abbing, reikte
het eerste
exemplaar uit
aan de
directeur van
het
Glasmuseum in
Leerdam. Het
vijfentwintigste
exemplaar was
voor Gert Jan
Jansen, want
ook vanuit
Gouda is een
kleine bijdrage geleverd. In Nieuwsbrief 87 vroeg Laura Roscam Abbing (die eerder informatie had
gegeven over de terracottakopjes aan gevels op de Blekerssingel) aandacht voor de mogelijke
aanwezigheid in Gouda van glas dat is geproduceerd door de glasfabriek van Bouvy die van 1850 tot
1926 in Dordrecht stond. Ooit was Bouvy – uitvinder van de gebogen winkelruit - de grootste fabriek
van vensterglas in Nederland. Maar er werd ook mooi glas-in-lood gemaakt en geslepen glas. Soms is
het gesigneerd, met ‘Bouvy Dordt’ of met ‘In de Speykermandt’, het ontwerpatelier van de fabriek.
De naam Bouvy is echter vergeten en zijn erfgoed verstopt in Nederland en buitenland. Veel
informatie hebben we vanuit Gouda niet kunnen aandragen. Niet aangetoond kon worden dat de
gebogen winkelruit die het pand van A. Quant op Kleiweg 1 sierde of gesignaleerde fraaie
binnendeuren met geslepen glas (bijvoorbeeld op Blekerssingel 55-57) afkomstig waren van Bouvy.
Toch staat vast dat de fabriek glas in Gouda verkocht heeft. Uit het
brievenboek van de firma blijkt dat er geleverd is aan de pijpenfabriek
van Jan Prince en Cie. aan de Turfmarkt. Ook produceerde Bouvy rond
1865 voor de Goudse gasfabriek gebogen glazen voor de gaslantaarns in
de stad: ‘per 100 stuks voor 12 gulden’ en ‘goed afgekoeld, zoodat
dezelve tegen het vele springen gevrijwaard zijn’. Bouvy paste hiermee
in feite het principe van hardglas toe. Over de Goudse gaslantaarn
schreef W. Eggenkamp in 1983 in Heemschut dat deze inderdaad een
rond glas had, in tegenstelling tot de ook in Gouda voorkomende
‘Utrechtse paal met Berlijnse kap’. Een van de weinig foto’s die er van
een Goudse gaslantaarn bestaan, heeft (op blz. 190) een plaats
gekregen in het boek van Laura Roscam Abbing. Het boek kan besteld
worden bij uitgeverij Het Dochterhuis in Den Haag via
hetdochterhuis@gmail.com.
De presentatie van het boek over Bouvy-glas was gekoppeld aan de opening van de tentoonstelling
‘Glas in Zicht, glas in de architectuur 1850-heden’ die tot en met 3 november te zien is in het
Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Laura Roscam Abbing trad hiervoor op als gastconservator. Sinds
vorig jaar werkt zij als conservator Wonen en Werken bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zie
voor de tentoonstelling verder www.nationaalglasmuseum.nl. (GJJ)
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Oorlogsgraven op de Oude Begraafplaats Gouda

Op de Oude Begraafplaats aan de Prins
Hendrikstraat liggen zowel oorlogsslachtoffers als
slachtoffers van de oorlog. Wat is het verschil? Een
oorlogsslachtoffer is iemand die door toedoen van
de Duitsers is omgekomen. Een slachtoffer van de
oorlog is iemand die ten gevolge van bijvoorbeeld
een bombardement is omgekomen. Kransen worden
gelegd bij de oorlogsslachtoffers en bloemen bij de
anderen.
Er wordt vrijwel altijd gesproken over anonieme
mensen: de slachtoffers. Maar wie waren zij en hoe
zijn ze overleden? Om deze mensen een naam te
geven heeft het bestuur van de Stichting Oude
Begraafplaats zijn voorjaarsnieuwsbrief geheel
hieraan gewijd. Alle slachtoffers worden met name
genoemd, ook diegenen die later zijn overgebracht
naar het Ereveld in Loenen, en de omgekomen
Engelse piloten die herbegraven zijn op de Canadese
begraafplaats in Bergen op Zoom. Er is ook een
plattegrond afgedrukt in de nieuwsbrief (zie onder).
De nieuwsbrief is voor
€ 5,- te bestellen op
rekeningnummer
NL78 INGB 0008 0339
02 t.n.v. Stichting
Oude Begraafplaats te
Gouda. Vermeldt wel
uw adres, dan wordt
hij zo spoedig
mogelijk opgestuurd.
Agenda
4 mei 18.55 uur
19.15 uur
1 juni 14.00 uur

2 juli 19.30 uur
18 juli

190

Dodenherdenking. De Oude Begraafplaats is een van de drie startplaatsen
van de stille tocht in Gouda. Om 19.15 uur vertrekt hier de stoet. Vanaf
18.55 uur worden bloemstukken gelegd op oorlogsgraven.
In het kader van de ‘Week van de begraafplaatsen’ houdt William Bik een
voordracht bij de graven van zijn grootvaders, Jacobus Johannes Bik (de
papvader) en Hermanus Hamerslag. Tevens zal er een rondleiding zijn over
de begraafplaats. Hebt u familie hier liggen, dan kunt u via het register naar
het graf geleid worden.
Groenwandeling op de begraafplaats o.l.v. de stadsecoloog.
Open avond met beantwoorden van vragen en rondleiding.
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Shetlandse herinneringen aan Gouds apotheker Paris
De redactie ontving per post een
exemplaar van The New Shetlander,
No. 287, Voar Issue 2019. Het werd
‘with compliments and thanks for your
help’ toegezonden door Linda
Sutherland uit Bressay op de Schotse
Shetland-eilanden. Er staat een artikel
in dat Linda heeft geschreven: ‘Olaf
Paris, Dutch photographer of bonxies
and Shetland’. Het gaat over de
Goudse apotheker Olaf Paris die – met
zijn vrouw Neeltje – vele jaren op de
eilanden Noss en Foula kwam om
zeevogels te bestuderen. Het echtpaar
sloot begin jaren vijftig vriendschap
met de familie Sutherland, die de
helft van het jaar op Noss woonde.
Linda en haar zus Elizabeth waren
toen kinderen. Diverse keren zijn zij
ook in Gouda op bezoek geweest.
Linda begint haar herinneringen met
‘Royalty apart, few people are
burdenend with as many fornames as
was Gerhard Adriaan Winfried Joachim
Olaf Emanuel Paris. Mercifully, he
preferred to be known simply as Olaf’.
De ontvangst van het tijdschrift roept in herinnering dat we ruim een jaar geleden (via Joke
Radstaat van het streekarchief) de vraag van Linda kregen waar zich het fotoarchief van apotheker
Paris zou kunnen bevinden. Hij heeft niet alleen veel foto’s van vogels gemaakt, maar ook van het
landschap en van de mensen. Die zijn voor de eilanden van grote historische waarde, terwijl juist
daarvan maar enkele afdrukjes bewaard zijn gebleven. Dat was voor ons aanleiding tot een
speurtocht: enerzijds omdat apotheek Paris nog een bekende klank heeft in Gouda, anderzijds
omdat hij ook foto’s en films van Gouda gemaakt moet hebben. Olaf Paris begon de apotheek op
Westhaven 14 in 1937. Hij overleed in 1987. Zijn vrouw Neeltje Paris-van Lith overleed in het jaar
2000. Henk Vente schreef in Tidinge 2001, nr. 3, een herinnering in de rubriek ‘Goudse mensen’, de
voorloper van het ‘Gouwe Verhaal’. Die zoektocht heeft overigens niet tot concrete resultaten
geleid. Erik van der Hoeven, een neef van Neeltje Paris, weet nog goed dat hij in 2000 het huis
heeft helpen leegruimen. Behalve een paar plakboeken heeft hij op zijn zolder niets teruggevonden
van ‘oom Olaf’. Executeur-testamentair Jan de Koster heeft geen idee; in zijn herinnering heeft een
(andere) neef wat familiepapieren, maar die is ernstig ziek en niet meer aanspreekbaar. Zou Linda
later meer gevonden hebben?
In haar artikel geeft Linda Sutherland een schets van Olaf Paris. Naast de ornithologische
belangstelling legt ze de nadruk op zijn humor, soms openlijk afgeremd door zijn vrouw: ‘a quirty
almost madcap sense of humour’. Paris vond het mooi dat hij als apotheker aan de Westhaven
gevestigd was tussen een dokterspraktijk en een begrafenisonderneming. In een brief schreef Paris
dat er twee apothekersassistentes getrouwd waren en daarom vertrokken. De zaak was echter weer
in balans, want hij had een 200-ponds werkster aangesteld. Olaf rookte in Gouda sigaar en Neeltje
‘cheroots’, maar op Noss rookten zij allebei pijp. Paris was ook nauw bevriend met de bioloog
Nikolaas Tinbergen, de latere Nobelprijswinnaar. In Curious Naturalists schrijft Tinbergen over
gezamenlijke trips en – op het oog – participerend onderzoek. Paris ging zich speciaal wijden aan de
bonxie, de Schotse naam voor de grote jager, een grote roofmeeuw. Voor de levensbeschrijving
maakt Linda veel gebruik van het artikel van Henk Vente in de Tidinge.
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Als tiener kwamen
Linda en Elizabeth
in 1965 voor het
eerst naar Gouda.
Het echtpaar had
zelf geen kinderen
en daarom hadden
ze van vrienden
twee dochters
‘geleend’ om niet
steeds in
gezelschap van
volwassenen te
moeten zijn:
Hiekje en Laura.
Linda heeft tot het
overlijden van
Neeltje contact
gehouden, maar
pas vorig jaar
werd het
nadenken over de
Goudse connectie weer manifest.
Ondertussen heeft zij wel een album gevonden met foto’s die Olaf Paris gemaakt heeft van het
landschap op Noss. Het fotoarchief is echter nog niet boven water. Naast ‘de andere neef van
Neeltje’ of diens nazaten is er nog een mogelijkheid: het archief van vriend Nikolaas Tinbergen. Het
goede bericht is: het bevindt zich in het Nationaal Archief. Het slechte bericht is: het is niet
ontsloten en dus niet toegankelijk. Linda hoopt dat een van beide sporen ooit iets oplevert. In elk
geval zal ze het album koesteren, want het bevat ‘some of the few traceable remnants of Olaf and
Neeltje’s work in Shetland’. (GJJ)
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