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Nieuwsbrief 105: artikelen graag aanleveren vóór 23 september a.s.

‘Plekken van plezier in Gouda’, lezing maandag 9 september
door Henkjan Sprokholt
(in samenwerking met de Stichting Open Monumentendag)
Nederlanders zijn een merkwaardig volkje. In het
buitenland staan we al eeuwen bekend als echte
feestnummers, maar zelf hebben we niet in de gaten
dat we van alles een feestje maken. Woorden als
‘dansen’ en ‘kermis’ zijn in ettelijke talen
overgenomen en onze Sinterklaas en zijn feest
stonden model voor de nu internationaal bekende
Santa Claus. Geen land heeft woorden als
‘spelevaren’, ‘ijspret’ of ‘gezelligheid’. Onze
Oranjegekte is een wereldwijd begrip en heeft ook
veel andere voetballanden geïnspireerd. We zijn met
bijna 1000 festivals per jaar festivalland no. 1 en in
de wereldwijde tophonderd van beste dj’s staan 32
Nederlanders, waarvan zes in de top 10. Op Koningsdag gaan we helemaal los, hoe koud het ook is.
Daarom is ‘Plekken van plezier’ het thema van de nationale Open Monumentendag 2019 die in het
weekend van 14 en 15 september a.s. wordt gehouden. (Zie blz. 3 en verder).
Ook de geschiedenis van Gouda is rijk aan voorbeelden van feestvierende en pret makende
Gouwenaars. De plekken waar ze dat deden (en vaak nog doen), staan centraal op de lezing van
maandagavond 9 september. Henkjan Sprokholt neemt u mee langs een reeks van die ‘Plekken van
Plezier’ in Gouda. De markten en de kermissen komen zeker aan de orde en ook de bordelen zal hij
niet vergeten.

Henkjan Sprokholt

De naam Henkjan Sprokholt
behoeft nauwelijks
toelichting. Wie een beetje in
de cultuurhistorie van Gouda
geïnteresseerd is, kent hem
van lezingen, artikelen en
nieuwe projecten. Zijn
soepele presentatie wordt
altijd gesteund door een fraaie
reeks plaatjes. Henkjan
Sprokholt is docent klassieke
talen (Coornhert Gymnasium),
archeoloog, museoloog en
onderzoeker van onderwerpen
uit de lokale geschiedenis. Hij
is ontwerper van de maquette
‘Gouda 1562’ in Museum
Gouda. Eerder dit jaar kwam
hij in het nieuws met de
ontdekking in het Rijksmuseum
van een nieuwe oude kaart van
Gouda uit waarschijnlijk 1608,
als een van de auteurs van de
nieuwe stadsgeschiedenis van
Gouda die Die Goude gaat
uitbrengen en als inspirator
van het project Goudse
Tijdmachine (zie ook blz. 10).

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.
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Open Monumentendag 2019 Gouda: nu ook op zondag
Op zaterdag 14 en zondag 15 september a.s. organiseert
de gelijknamige stichting in Gouda Open
Monumentendag. Het bestuur, aangevoerd door zijn
enthousiaste voorzitter Hans Richters, heeft een boeiend
programma samengesteld. Voor het eerst in Gouda ook
op zondag. Dan wordt de zgn. Houtmandag gehouden,
waarover wij hierna meer berichten.
Het landelijke thema is dit jaar ‘Plekken van plezier’. De
lezing van Henkjan Sprokholt (zie blz. 2) die de
Historische Vereniging Die Goude en de Stichting OMD
samen organiseren is daarvoor de opmaat. Gouda kent
vele plekken van festiviteiten, vermaak en ontspanning.
Mooie voorbeelden hiervan zijn: de Dansschool Step by
Step en de Spiegeltent aan de Turfmarkt of het
Spaardersbad. Over het thema ‘Plekken van plezier’
heeft het Streekarchief Midden-Holland een expositie
ingericht die in de Chocoladefabriek te bezichtigen is.
Andere monumenten die voor het eerst of na lange tijd
weer meedoen zijn: het Koopmanshuis aan de Lange
Tiendeweg 54, de Chr. Gereformeerde kerk (met het
Brink-orgel), de Kleischuur en de RijksHBS.
De Stichting OMD heeft een fraaie programmagids
uitgebracht, waarin dit alles is na te lezen en waarin een
plattegrond is opgenomen. Er is ook een route bedacht langs plekken die niet eerder voor het
publiek waren opengesteld! De tekst van het boekje is voorbereid door Bregje de Wit. Je vindt er
beschrijvingen van de opengestelde monumenten en hun historie. Ze zijn op zaterdag allemaal
open; een beperkter aantal is ook op zondag open. Het centraal informatiepunt bevindt zich in het
Stadhuis op de Markt. Het is geopend van 10 tot 17 uur. Zie verder https://monumentenstad.nl .

Zondag 15 september: Houtmandag, onderdeel van Open
Monumentendag
Een bezoek van Howard Gray uit
Australië was vorig jaar de prikkel
voor het plan om in Gouda weer
aandacht te besteden aan de
betekenis van de zeevarende
gebroeders De Houtman. Veel
inwoners weten dat deze geboren
Gouwenaars rond 1600 naar Indië
zijn gevaren, maar waarom er een
Houtmansplantsoen is met een
Houtmanmonument heeft niet
iedereen paraat. Howard Gray
kwam met de boodschap dat er in
West-Australië een groot festival
zou worden georganiseerd, omdat
Frederick de Houtman daar
vierhonderd jaar eerder met zijn
schip voor de kust was verschenen.
Voor het Streekarchief MiddenHolland, het Goudse Gidsen Gilde
en de Historische Vereniging Die
Goude aanleiding om af te spreken
dat er in Gouda een complement
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zou komen op de Australische Houtman400-viering, daarbij gestimuleerd door de persoonlijke
ervaringen van oud-burgemeester Wim Cornelis. Toen vervolgens het bestuur van de Stichting OMD
liet weten wat te zien in het ‘thema-Houtman’ als trekker voor de eerste keer Open
Monumentendag in Gouda op zondag, was het plaatje compleet. Onder de vleugels van Open
Monumentendag zijn de plannen voor een Houtmandag uitgewerkt.
Eén onderdeel is in juli al begonnen. Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) loopt met een kleine
tentoonstelling vooruit. Met originele historische documenten, informatie over de eerste
scheepsreizen, stukken over de oprichting van het Houtmanmonument in 1880 en met zes
informatiepanelen wordt het leven van de gebroeders De Houtman in beeld gebracht. De
tentoonstelling (op de eerste verdieping van de Chocoladefabriek) is tot 9 september a.s. dagelijks
(gratis) te bezoeken.

De Houtmandag bestaat uit twee delen: eerst buiten in het Houtmansplantsoen, daarna binnen in
sociëteit Concordia. Beide onderdelen worden met elkaar verbonden door de VOC-wandeling,
uitgevoerd door het Goudse Gidsen Gilde.
Het programma in het Houtmansplantsoen ziet er als volgt uit:
13:30: Na het welkom door Hans Richters, voorzitter van de Stichting Open Monumentendag Gouda,
wordt de Houtmandag geopend door de Australische ambassadeur in Nederland;
13:45: Het Gouda van de gebroeders De Houtman; korte theatervoorstelling door Peter
Meijer/Theater de Zwaan;
14:00: Camerata Trajectina, ‘het muzikale geheugen van Nederland’, brengt muziek uit de VOCtijd;
14.30: Pauze.
Tijdens de pauze verzamelen deelnemers aan de rondleiding(en) van het Goudse Gidsen
Gilde zich bij het Houtman-monument dat sinds 1880 het Houtmansplantsoen siert. De
wandeling voert langs locaties in Gouda die getuigen van het leven en de betekenis van de
gebroeders De Houtman. De wandeling eindigt bij sociëteit Concordia op de Westhaven.
Aanmelding vooraf is verplicht. Dit kan op de website www.goudsegidsengilde.nl ;
14.45: Tweede deel optreden Camerata Trajectina;
15.15: Afsluiting programmagedeelte in Houtmansplantsoen en oproep om naar sociëteit
Concordia, Westhaven 27, te gaan.

‘Cornelis en Frederick de Houtman’, lezingen door Ingrid
Mitrasing en Howard Gray
Het binnenprogramma van de Houtmandag wordt gehouden in sociëteit Concordia, Westhaven 27.
In het kader van Open Monumentendag is deze locatie vanaf 11:00 uur al ‘gewoon’ te bezoeken; zij
is dan wel voorzien van speciale exposities. De zes panelen van de tentoonstelling over de
gebroeders De Houtman die het Streekarchief Midden-Holland in juli opende, staan nu hier
opgesteld. Eenmalig is het exposeren van een model van het schip de Duyfken door eigenaar Kees
Speksnijder, lid van Die Goude. De Duyfken was het kleinste van de vier schepen waarmee Cornelis
en Frederick de Houtman in 1595 hun eerste tocht naar Indië maakten. Ook worden er doeken
geëxposeerd die in juli in Australië te zien waren op het Houtman400-festival.
De eerste lezing begint om 16:00 uur.
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16.00 uur:
16.30 uur:
16.45 uur:

‘Cornelis en Frederick de Houtman: Mannen van stavast op weg naar Indië’, lezing door
dr. Ingrid Mitrasing.
Pauze.
‘Spice at any Price, The life and times of Frederick de Houtman 1571-1627’, lezing door
dr. Howard Gray. Deze lezing wordt gegeven in het Engels.

Cornelis de Houtman, lezing door Ingrid Mitrasing
Ingrid Mitrasing zal haar aandacht vooral richten op Cornelis de Houtman, die in de eerste twee
expedities naar Oost-Indië een hoofdrol speelt, waar jongere broer Frederick een voetnoot is. Is er
een beeld van hem als persoon te schetsen? Op de Tweede Schipvaart is de rol van Cornelis vrij
gauw uitgespeeld omdat hij wordt vermoord in Aceh (dat wij vroeger als Atjeh schreven). Hoe kon
dit gebeuren? Ingrid Mitrasing zal op grond van primaire bronnen concluderen dat Cornelis de
Houtman door historici van naam ten onrechte als de kwade genius achter de mislukking van de
Eerste Schipvaart wordt gezien, terwijl hij evenmin de aanval uitlokte van de Atjehers bij de
Tweede Schipvaart, waarbij hijzelf en 28 schepelingen om het leven kwamen en Frederick de
Houtman gevangen werd genomen. Is historiografisch eerherstel van Cornelis de Houtman op zijn
plaats?
Ingrid Saroda Mitrasing werd in 1947 geboren in
Paramaribo (Suriname).Na haar propedeuse Rechten in
Suriname ging zij verder met studies Internationale
Verhoudingen (afgestudeerd in Fairfax USA) en
geschiedenis (Rijksuniversiteit Leiden). Zij werkte als
gastdocente op universiteiten in o.a. Indonesië,
Zimbabwe en Maleisië en als parttime journaliste. Ingrid
promoveerde in 2011 aan de Rijksuniversiteit Leiden bij
prof. Femme Gaastra op ‘The age of Aceh and the
evolution of kingship 1599 – 1641’ (zie
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/16640).
In haar artikel 'Early Dutch exploits in the Western
Archipelago of the Indies: in praise of equal partnerships'
(2018, Universiti Sains Malaysia) heeft zij de aanleiding
tot de Atjese aanval op de vloot van De Houtman
geanalyseerd en uit de doeken gedaan aan de hand van
de geopolitieke verhoudingen in de Straat van Malakka.

Frederick de Houtman, lezing door Howard Gray
Geïnspireerd door de naam Houtman Abrolhos
eilanden gaat Howard Gray na wie Frederick de
Houtman was en waarom juist zijn naam aan de
eilanden verbonden werd. Hij ontdekt een bijzonder
mens wiens leven een periode van transformatie
binnen de Nederlandse geschiedenis omspant, het
begin van de Hollandse Gouden Eeuw. Dat goud
stoelde op drie specerijen: kruidnagelen, peper en
nootmuskaat. Tot elke prijs moesten die naar
Holland komen. In de speurtocht naar het leven van
Frederick trekt Howard u mee in de complexe
factoren die samen de ontwikkeling en de identiteit
van een natie beïnvloeden: nationalisme, religie,
machtsstrijd, commerciële doelen,
handelssystemen, technologische vooruitgang,
geopolitiek, maar ook ziektes en persoonlijke
omstandigheden, interactie en nog veel meer.
Howard laat zien hoe de geboren Gouwenaar met
die factoren omging, maar ook op welke
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omstandigheden en gebeurtenissen hij geen invloed kon uitoefenen. Natuurlijk komt Gouda aan de
orde en de turbulente tijd waarin Frederick daar opgroeide. Maar Howard neemt u op alle reizen
mee, dwars over de wereld, om te eindigen in die andere kaasstad, Alkmaar.
Howard Stanley Gray (*1949) woonde in zijn jeugd aan de oostkant van Australië, waar hij studeerde
aan het University of New England College in Armidale. Vanaf 1988 woonde hij enige tijd in
Malmesbury in het VK maar in West-Australië is hij uiteindelijk geworteld als maritiem historicus.
Aan de Murdoch University promoveerde hij op een multidisciplinaire analyse van de visserij op
langoesten in Western Rock. Wonend in Geraldton houdt hij zich al vele jaren bezig met de
ecosystemen op zee en de maritieme geschiedenis van de westkust, speciaal rond de Houtman
Abrolhos eilanden. De fascinatie voor Frederick de Houtman en de V.O.C. heeft geleid tot diverse
publicaties en hem ook naar Nederland gevoerd. Howard initieerde het Houtman400-festival dat
afgelopen juli plaatshad. In dat kader schreef hij recent de biografie Spice at any Price, The life
and times of Frederick de Houtman 1571-1627.
De lezingen worden gehouden in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 16.00 uur. Toegang
gratis.

Nieuwe Tidinge: themanummer over Uitgeverij Van Goor
Deze maand verschijnt ook
de nieuwe Tidinge, het
kwartaalblad van Die
Goude. Het is een
themanummer gewijd aan
de voormalige Goudse
uitgeverij G.B. van Goor. Zij
bestaat niet meer als
zelfstandig bedrijf, maar
uitgeverij Het Spectrum
maakt nog graag gebruik
van de naam om boeken uit
te geven. Gerrit Benjamin
van Goor vestigde zich in
1839 in Gouda op de
Kleiweg. De door hem
gestichte uitgeverij heeft
tot 1929 vanuit Gouda haar
boeken het daglicht laten
zien. Bekend is Van Goor
(en Zonen) vooral geworden
door zijn kinderboeken en
door het uitbrengen van
Jacob Kramers’
woordenboeken.
Paul Abels, Margreet van
Wijk en Jean-Philippe van
der Zwaluw doken in het archief van de familie Van Goor. Jean-Philippe verzorgt de inleiding in
‘Een landelijk bekende Goudse uitgeverij/drukkerij’. Ook vertelt hij het levensverhaal van Jacob
Kramers, een leven met een onverwachte en droevige afloop. Paul Abels laat zien dat Benjamin van
Goor en de Goudse elite in korte tijd een voor beide zijden profijtelijke samenwerking konden
opbouwen. Boeken moeten worden verkocht. In die tijd zetten de boekverkopers colporteurs in.
Margreet van Wijk laat zien hoe belangrijk de inzet van zo’n colporteur voor een uitgeverij was. Van
Goor gaf boeken uit, verkocht boeken maar drukte ze ook zelf. Later werd die taak overgenomen
door drukkerij Koch & Knuttel aan de Turfmarkt. Gert Jan Jansen laat Loek Meulenberg in ‘Gouwe
Verhalen’ aan het woord. Laatstgenoemde heeft gewerkt bij die drukkerij en is nog steeds actief in
de Drukkerswerkplaats.
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‘Twee emmertjes waterkwalen’, Waterconferentie op
donderdagmiddag 17 oktober a.s.
Het Gouds Watergilde
heeft de uitnodigingen
voor de twaalfde
Waterconferentie Gouda
verzonden. Alle leden van
Die Goude worden van
harte uitgenodigd om zich
in te schrijven! Voorzitter
Hans Suijs (foto links)
verwijst voor de titel van
de conferentie naar de
twee fenomenen die in
Gouda wateroverlast
kunnen veroorzaken. Door
de daling van de bodem
komt het grondwater
zodanig dicht bij de
vloeren van de woningen
dat allerlei vormen van
wateroverlast ontstaan.
Dat is al eeuwen het
geval en gaat ook nog
eeuwen door. Maar ook
de klimaatverandering
veroorzaakt wateroverlast
doordat heftige buien de overstromingskansen vooral in de binnenstad doen toenemen. Daarmee is
het thema een vervolg op de vorige Waterconferentie in 2017 met de titel “Stad op stelten”. Toen
werd afgesloten met de belofte: we komen terug met oplossingsrichtingen. Dat gaan WE (lees:
overheden, deskundigen en het Gouds Watergilde) nu doen. En de deelnemers mogen er wat van
vinden. Na enkele inleidingen wordt interactief met alle aanwezigen een aantal stellingen
behandeld en deze worden daarna aan een panel van deskundigen voorgelegd.
Het programma (van 13:00 tot 17:00 uur in de Sint-Janskerk) ziet er in ontwerp als volgt uit:
13:00:
Welkom door Henk Vereijken namens het Gouds Watergilde;
13:15:
Opening door Deltacommissaris Peter Glas;
13:35:
Terugblik op ‘hetgeen voorafging’ en toelichting op programma door Hans Suijs
14:00:
Gouda leeft met water: de watervisie van de Goudse Wateralliantie;
14:25:
Pauze;
14:50:
Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB): Korte-termijnaanpak wateroverlast,
door Arianne Fijan, beleidsmedewerker van de gemeente Gouda;
15:15:
Reflectie op het KBB en wensen t.a.v. flankerend beleid gericht op duurzame
oplossingen voor de lange termijn, door Tom Schilperoort van het Gouds Watergilde;
15:40:
Aan KBB flankerend beleid in relatie tot langetermijnvisie Gouda, door Hilde Niezen,
wethouder van Gouda;
16:05:
Behandeling stellingen en stemming ten behoeve van de paneldiscussie;
16:20:
Paneldiscussie en trekken conclusies.
In aansluiting op de conferentie (rond 16:50 uur) draagt Hans Suijs het voorzitterschap van het
Gouds Watergilde over aan Henk Vereijken. Daarna kunt u een glaasje drinken op de toekomst van
onze fraaie historische binnenstad.
U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar het Watergilde op het speciale adres
goudawater2019@gmail.com .
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Effecten van peilverlaging in de binnenstad
Het Gouds Watergilde doet beroep op kennis en ervaring inwoners
Welke maatregelen zijn nodig om door bodemdaling veroorzaakte wateroverlast in de lage delen
van de binnenstad te beperken en nieuwe overlast te voorkomen? De gemeente Gouda en het
Hoogheemraadschap van Rijnland bereiden als overheid het “Kaderplan Bodemdaling Binnenstad”
voor. De ontwikkeling van het plan wordt begeleid door de zgn. coalitie ‘Stevige stad op slappe
bodem’, waarin o.a. de Goudse Wateralliantie zitting heeft. Namens de Wateralliantie neemt Het
Gouds Watergilde, een werkgroep van Die Goude, het voortouw bij de advisering over
bovengenoemde vraag. Alle denkbare maatregelen hebben hun voor- en hun nadelen. Bij de
afweging van mogelijke maatregelen zal o.a. worden gekeken naar de effecten op de ‘vitale
historische binnenstad’. In alle varianten die in bespreking zijn, komt een vorm van peilverlaging
van het oppervlaktewater voor. Het Gouds Watergilde wil er zeker van zijn dat alle effecten van
peilverlaging in beeld zijn, wanneer straks de afweging plaatsvindt. Daarom wordt een beroep
gedaan op uw kennis en ervaring als (oud-)inwoner van Gouda. De vragen:
1. Wat kan volgens u het verlagen van het waterpeil betekenen voor de verschillende elementen
(zie onder) van de vitale historische binnenstad?
2. Ziet u bedreigingen of juist kansen? Welke zijn dat?
3. Hebt u concrete voorbeelden uit de binnenstad, kennis, feiten, verhalen of foto’s waarmee u dit
kunt onderbouwen?
Wilt u de vragen beantwoorden? Graag vóór 9 september naar Tom Schilperoort van Het Gouds
Watergilde via t.schilperoort@hotmail.com . Hij stuurt u ook graag de volledige toelichting.

De vraag inspireert fotoredacteur Nico J. Boerboom tot deze reactie

In het zgn. afwegingskader van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad staan de bepalende
elementen van ‘de vitale historische binnenstad’, waarop maatregelen effect kunnen hebben:
a. Ten aanzien van de monumentale binnenstad:
•
Bouwkundige status van monumenten (rijks of gemeentelijk) en van historische panden
zonder monumentenstatus;
•
Monumentale status van monumenten;
•
Monumentale status Gouds watersysteem met grachten, sluizen, kades, etc.;
•
Beschermd stadsgezicht;
•
Archeologische waarden.
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b. Ten aanzien van de vitale binnenstad (aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en
recreëren)
•
Kwaliteit niet-monumentaal vastgoed (funderingen, etc.);
•
Waardeontwikkeling vastgoed;
•
Diversiteit in functies van de binnenstad;
•
Bereikbaarheid en parkeren;
•
Zichtbaar en beleefbaar water (doorvaarbaarheid, vaarverbinding Reeuwijk, ontwikkeling
Havensluis);
•
Vergroening binnenstad;
•
Gezondheid (o.a. effect optrekkend vocht in huizen).

Reacties op vorige Nieuwsbrief en oproep redactie Tidinge
Als de gouwenaar zich openbaart, is het niet best
“Bij den heer Wezenbeek openbaart zich de
gouwenaar”. In Nieuwsbrief 103 citeert Gert Jan
Jansen de Nederlands/Australische schilder Jan
Hendrik Scheltema die van 1877 tot 1888 in Gouda
woonde. Deze zin komt uit een brief aan zijn broer,
waarin Jan Hendrik verslag doet van de viering in
1880 van de 70e verjaardag van hun vader, de oudmilitair en amateurhistoricus Nicolaas Scheltema,
door oud-wapenbroeders. In het huis op de
Turfmarkt was op zolder een slaapzaal ingericht.
Jan Hendrik tekende daarvan een plattegrond. (zie
tekening). Boekhandelaar Wezenbeek was een van
de feestgangers. Uit de brief valt echter niet af te
leiden wat hem precies overkwam.
Jan Lafeber veronderstelt dat de heer Wezenbeek last van buikloop kreeg. Hij wijst op het lemma
‘Gouwenaar’ dat in 1892 werd vermeld in het WNT, het Woordenboek der Nederlandsche Taal (te
raadplegen op http://wnt.inl.nl). De uitdrukking ‘Dat is de Gouwenaar’ was destijds bij militairen
in gebruik als hun iets slechts overkwam. Hij moet ontleend zijn aan het slechte drinkwater in
Gouda, dat net als het Maaswater in Rotterdam en Vlaardingen aanleiding gaf tot buikloop. De toen
gebruikelijke zegswijzen ‘Dan ben je voor den Gouwenaar’ en ‘Dat is goed voor den Gouwenaar’
zouden daarmee te maken hebben.

Erratum
In Nieuwsbrief 103 wordt verslag gedaan van de lezing van Rien de Jong over militaire post uit
Gouda. Voorafgaand aan de lezing kreeg Rien een trofee uitgereikt voor de inzending van de meest
originele collectie naar de tentoonstelling van de KNBF, de Koninklijke Nederlandse Bond van
Filatelisten-Verenigingen. Dat is de Korteweg-trofee! Wij schreven echter de Korteveen-trofee.

Oproep redactie Tidinge
Hoofdredacteur Paul van Horssen doet namens de redactie van Tidinge de oproep om mee te
denken over de themanummers die voor het jubileumjaar 2022 (Gouda 750) op stapel staan. De
beoogde 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?
Wie wil een bijdrage leveren? Uw ideeën, gedachten of artikelen over deze thema’s zijn welkom op
redactietidinge@diegoude.nl.
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Nieuwe vrijwilligers gevraagd voor stadhuisdienst Die Goude
Die Goude zoekt
enkele
vrijwilligers om
de
stadhuisdienst,
in het oude
Stadhuis op de
Markt, op
zaterdag te
komen
versterken. Het
is leuk om te
doen. U komt in
contact met
mensen van
diverse
nationaliteiten.
U int de
entreegelden,
wijst de
bezoekers hoe
om te gaan met de schriftelijke leidraad en vertelt eventueel wat bijzonderheden over het stadhuis.
Een dienst is gemiddeld eenmaal per 6 weken 2 uur (in de winter) of 2,5 uur (in de zomer), met z’n
tweeën. Specifieke kennis is niet nodig. Enige kennis van met name de Engelse taal en interesse in
het stadhuis is meegenomen en zal gaandeweg vanzelf groeien.
De groep vrijwilligers bestaat uit een positieve en enthousiaste groep mensen.
Voor nadere informatie en opgeven kunt u contact opnemen met Bep van de Streek, coördinator
stadhuisdiensten Die Goude. E-mail: gijsje@kpnmail.nl. Tel. 0182-573526.

Project Goudse Tijdmachine 31 augustus van start
De Goudse Tijdmachine, dat is de definitieve naam van het project dat vijf bekende Goudse
historici en archeologen op 26 juni jl. hebben voorgelegd aan tientallen geïnteresseerde aanwezigen
in de Chocoladefabriek. Dat het “Een zware klus op slappe bodem” zou worden was de vijf
initiatiefnemers bij voorbaat duidelijk, maar er was veel enthousiasme voor het idee om alle in het
archief aanwezige bronnen per perceel in de binnenstad te transcriberen, digitaliseren en te
koppelen aan de kadasterkaart uit 1832.
Op zaterdagmiddag 31 augustus staat de eerste projectwerkdag geprogrammeerd. Mensen die willen
transcriberen, data invoeren, scannen of fotograferen worden uitgenodigd om 14:00 uur in de
Chocoladefabriek te zijn. De projectmiddag duurt tot 17:00 uur. Na afloop is er ‘bier en pizza’ in de
tuin van Henkjan Sprokholt en Bianca van den Berg. Aanmelden graag via m.vanderveer@samh.nl .
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Proefschrift ‘Vergeten glorie’: Goudse pijpen maatgevend in
Europa
Op dinsdagmiddag 3 september a.s. verdedigt Ruud Stam zijn
proefschrift ‘De economische ontwikkeling van de
Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw,
met speciale aandacht voor de export’. Het is de neerslag
van een onderzoek naar de economische factoren die ervoor
gezorgd hebben dat deze tak van nijverheid tot ontwikkeling
kwam, haar hoogtepunt bereikte en vervolgens de neergang
inzette.
Blijkens de aankondiging op www.uu.nl (Universiteit Utrecht,
faculteit economische en sociale geschiedenis) verwierf
Gouda in het midden van de 17e-eeuw de positie van
centrum van het pijpenmaken in ons land. In Gouda werden
pijpen van zo hoge kwaliteit gemaakt dat deze maatgevend
waren in Europa en massaal werden uitgevoerd naar landen
over de gehele wereld. Promotor is prof. J.L. van Zanden.
Zie verder: https://www.uu.nl/agenda/promotie-ruud-stamvergeten-glorie-de-economische-ontwikkeling-van-denederlandse
De handelseditie van het proefschrift is vanaf 3 september te
koop bij boekhandel Verkaaik. (GJJ)

Oktober is Maand van de Geschiedenis
De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Honderden
culturele, literaire en mediaorganisaties brengen geschiedenis onder de aandacht.
Ook in Gouda staan in oktober (met een uitloop naar begin november) de nodige bijeenkomsten op
het programma, waarin de cultuurhistorie van stad en streek centraal staat.
Za. 05-10-2019
Ma. 14-10-2019

Do. 17-10-2019

Goudse Glazenlezing, 14:00 uur Sint-Janskerk
(zie www.sintjan.com)
‘Nederlandse vrouwen in het Nazi-Oosten’, lezing door Jocelyn Krusemeijer;
Historische Vereniging Die Goude, 20:00 uur sociëteit Concordia
(zie www.diegoude.nl)
‘Twee emmertjes waterkwalen’, twaalfde waterconferentie van het Goudse
Watergilde, 13:00 uur in de Sint-Janskerk (zie elders in dit nummer)

Za. 26-10-2019

Vr. 01-11-2019

Za. 02-11-2019

Zotte zaterdag, middeleeuws festival in Gouda, vanaf 11:00 uur op vele
plaatsen in de stad (zie www.zottezaterdag.nl)
‘De relatie tussen de Gouden Eeuw en Rampjaar 1672’, symposium van de
Stichting Oude Hollandse Waterlinie met als sprekers Luc Panhuysen, Tom
Hage, Sunny Jansen en Christiaan van der Spek, vanaf 13:00 uur in de Sint-Jan
(zie www.oudehollandsewaterlinie.nl)
‘Eduard Poppius’, symposium over een van de bekende
Nederlanders met een bijzondere band met de Sint-Janskerk,
14:00 uur Sint-Janskerk
(zie www.sintjan.com)
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De Donkere Sluis en de doorvaart door Holland
Hans Verwey (op de foto rechts) heeft
voorzitter Gerard van Ham van Die Goude op
13 mei jl. een exemplaar overhandigd van
Scheepshistorie 25. In dit halfjaarlijks
verschijnende periodiek over de maritieme
geschiedenis heeft Hans ‘De Donkere Sluis en
de doorvaart door Holland’ geschreven, een
artikel van 14 pagina’s. In een toelichting
geeft Hans aan dat de vraag van de uitgever
was om de geschiedenis van de doorvaart en
de Donkere Sluis in zijn geheel te behandelen
voor een publiek dat bovengemiddeld
geïnteresseerd is in schepen en vaarwegen.
Voor de doorsnee Gouwenaar zal het artikel
nogal breedvoerig zijn, terwijl een Goudoloog
wellicht denkt dat hij het verhaal wel kent
van Dolf Blussé of diens opvolger als docent.
Hans Verwey hoopt dat de lezer zich laat
meenemen in de opzet om de Goudse geschiedenis vanuit een Europees perspectief te bezien. Voor
die geschiedenis worden er twee nieuwe elementen gepresenteerd.
1. De officiële geschiedschrijving (bijvoorbeeld in Duizend jaar Gouda) gaat ervan uit dat de stad in
de periode 1000 tot 1300 geleidelijk gegroeid is vanuit de motte en de huizen daaromheen. Hans
Verwey gaat ervan uit dat Gouda een gestichte stad is, een product van een bewuste
stedenbouwkundige ontwikkeling. Het contract dat graaf Willem II van Holland in 1243 sloot met de
Hanzesteden Lübeck en Hamburg vormde daarvoor de basis. De dam bij Hoppenesse, de studie van
Guus Borger e.a., maakt duidelijk dat de waterscheiding onder Boskoop pas in 1244 is doorgegraven.
Toen ontstond de nieuwe vaarweg. Je moet dat zien tegen de achtergrond van de strijd die de graaf
van Holland voerde tegen de bisschop van Utrecht. Dankzij de vaarverbinding over de Vecht
beschikte die stad al over een Hanzekantoor. De graaf wilde zo’n vaarverbinding over het eigen
grondgebied en daarvoor kwam de Gouwe in beeld.
2. Gouda heeft hard gewerkt aan het verbeteren van het sluizensysteem. Aan het begin van de
vijftiende eeuw kwam er een waterinlaat vanuit de Hollandse IJssel via de Peperstraat. Daarmee
kon het water achter de schotdeur van de Donkere Sluis hoger opgezet worden. Samen met de
aanleg van het Amsterdams Verlaat zorgde de extra wateropzet ervoor dat de vloeddeur bij de
Donkere Sluis eerder geopend kon worden en er dus meer schepen geschut konden worden. Hiermee
kwam Gouda tegemoet aan klachten van andere Hollandse steden over de lange wachttijden. Vanaf
1413 is er een wijde inlaatduiker aan de IJssel bij de Peperstraat bekend, uitzonderlijk voor de
Middeleeuwen. De duiker is goed te zien op de kaart van Arie Blanken van 1807. Hij bestaat nog
steeds.
Scheepshistorie is een twee keer per jaar verschijnend populairwetenschappelijk magazine met
artikelen over historische schepen, scheeps(model)bouw, afbeeldingen, zeelieden en maritieme
geschiedenis. Het komt uit als paperback en telt 128 pagina’s in full colour. Het kost € 23,95 en het
kan besteld worden bij Boekhandel Verkaaik of bij de uitgeverij op www.lanasta.nl. (GJJ)

Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie
Gesprek met Sander Enderink en Hans Verwey
Tussen de stad Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie (OHW) bestaat een bijzondere relatie.
Bijzonder in die zin dat geen enkele andere Hollandse stad in een vergelijkbare sleutelpositie heeft
verkeerd, waterstaatkundig noch bestuurlijk. Die relatie is echter nog steeds onderbelicht, vinden
Sander Enderink en Hans Verwey van de ‘Werkgroep Gouda en de OHW’. De werkgroep werkt onder
de vleugels van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Sander en Hans, allebei actief lid van Die
Goude, vragen in een gesprek op 1 juli om aandacht voor de activiteiten van de werkgroep. Hun
geografisch kader is breder dan de stad Gouda alleen. Eigenlijk gaat het om het hele vierkant tussen
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Hollandse IJssel, Enkele
Wiericke, Oude Rijn en
Gouwe. ‘We willen
duidelijk maken dat de
stad Gouda een centrale
positie innam bij de
waterstaatkundige
verdediging van Holland.
Dan hebben we het niet
alleen over
gebeurtenissen rond het
Rampjaar 1672. De
plannen voor inundatie
waren er al veel eerder.
Die geschiedenis van de
waterstaatkundige
verdediging is nooit goed
uitgelegd, of
belangwekkend genoeg
gevonden.’
Er is volgens de
werkgroep nog heel wat
nieuws over dit verleden
te vertellen. Een
belangrijke stimulans gaat
uit van de primaire
bronnen in o.a. het
streekarchief die door Leen Ouweneel zijn ontsloten. Ook zijn er oude kaarten gevonden, die
nieuwe inzichten brengen, zoals die van Arie Blanken uit 1807, waarop niet voor niets ‘’s-Lands
Sluis’ staat ingetekend. De wetenschap waar en door wie er gaten in dijken zijn geslagen, welke
sluizen en verlaten precies zijn opengezet, kan bij anderen weer leiden tot verder onderzoek. Hoe
komt het dat Gouda zo moeilijk lijkt te doen als het om inunderen gaat/ De sleutelpositie die de
stad heeft in de verdediging, wordt moeizaam ingezet, hoe duidelijk de oproep van de Staten van
Holland ook is. Gouwsluis wordt bezet, Goejanverwellesluis wordt door Goudse schutters verdedigd,
maar wanneer boze boeren uit Boskoop voor de poort staan, wordt er op de rem getrapt. Gouda is
vooral 'volgend' en wil rekening houden met zowel de boeren als met de Prins van Oranje.
Het hoofddoel van de inspanningen mag het onder de aandacht brengen van de positie van Gouda
zijn; daarnaast is er een reeks andere activiteiten opgezet, vaak samen met andere instanties. Een
korte opsomming:
 Wouter Troost zweeft als het ware boven het gebied met zijn aandacht gericht op Hiëronymus
van Beverningk, een Gouwenaar, een man van invloed en als gedeputeerde te velde voorzitter
van de legerleiding, aanvankelijk zelfs als baas van Willem III. Zijn boek wordt geen biografie,
maar een portret van een diplomaat.
 Leen Ouweneel houdt zich nu vooral met de civiele kant van de waterlinie bezig. De rol van de
waterschappen. Wat gebeurt er in 1610 bij Klaphek en bij Vreeswijk? Hoe loopt de inundatie in
de vierhoek? Verwacht mag worden dat Leen met nieuwe informatie komt op basis van stukken
die nog niet eerder goed bekeken zijn, met name over een Franse inundatie van het gebied ten
noordoosten van Gouda.
 Waterlinie for Kids is dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Dit gaat als Waterlinie
Belevingsdagen door tot 2022.
 Het Goudse Gidsen Gilde organiseert op 5 oktober a.s. voor de tweede keer een
waterliniewandeling. Ook Marina Perdijk heeft een waterliniewandeling ontwikkeld en
uitgevoerd.
 Golda neemt het voortouw bij het bovengronds zichtbaar maken van de tweede Mallegatsluis.
Ter voorbereiding op het jubileumjaar komt er van zomer 2021 tot zomer 2022 in het
Goldapoortje een tentoonstelling over de OHW.
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Er komt een artikel naar aanleiding van kaarten en tekeningen die Adriana Bontenbal heeft
‘ontdekt’. In Tidinge wordt verslag gedaan van de verschillende situaties bij de Dijkspoort, die
ook wel Maliepoort werd genoemd en waar in een van de vroegere bastions een Malieveld
geweest is.
De werkgroep doet mee aan Zotte Zaterdag.
Op vrijdag 1 november houdt de Stichting OHW in de Sint-Jan een symposium over 1672 met Luc
Panhuysen als hoofdspreker. Andere inleiders: Tom Hage, Sunny Jansen, Christiaan van der Spek
en Frits de Ruyter de Wildt.

De vaste leden van de werkgroep zijn (naast Hans en Sander) Wouter Troost en Leen Ouweneel. Ook
Bernt Feis van de stichting OHW schuift vaak aan, Ton Wools en Paul van Horssen voor specifieke
thema’s, alsmede Lyanne de Laat of Lara Braat bij het project ‘Waterliniedag for kids’. Einddoel
van de werkgroep is om alle verzamelde kennis en materiaal zodanig te ordenen en in te richten dat
het in de toekomst toegankelijk blijft. Daarvoor werkt de Stichting OHW samen met het
Kenniscentrum Waterlinies, gevestigd in het Fort bij Vechten bij Bunnik. Voor de werkgroep ligt de
horizon op het jaar 2022, wanneer de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat.(GJJ)

De moeizame drooglegging van de Zuidplas;
lezing door Gerdien Tober
Financieringsproblemen, lastige veenlagen, angst
voor polderkoorts, veenbonken, de Belgische
Opstand: de plannen voor drooglegging van de
Zuidplas zijn decennialang met tal van
problemen geconfronteerd die voor uitstel
zorgden. Uiteindelijk mag de 26-jarige ingenieur
Jan Anne Beyerink in 1826 het definitieve plan
opstellen, en dan nog duurt het dertien jaar
voordat de Zuidplaspolder is gerealiseerd. Met
behulp van twee stoomgemalen (een landelijke
primeur), 21 windmolens, 1477 noeste werkers
en 402 vaartuigen.
Gerdien Tober-Doorn schetste voor de
toehoorders in Concordia op maandag 27 mei jl.
het ontstaan van de Zuidplas en de historie van
het bedwingen van deze Goudse ‘waterwolf’.
“Rond 1000 was de omgeving van Gouda moeras
met veenmos en bomen. Eerst hebben we de
bomen verstookt, daarna het veen. De Zuidplas
is ontstaan doordat na 1400 het veen in het
gebied tussen Moordrecht, Nieuwerkerk,
Zoetermeer, Zevenhuizen, Moerkapelle en Gouda
steeds dieper is afgegraven. Doordat het gebied
ruim onder de zeespiegel ligt, heeft het grondwater de lege ruimte gevuld.”
In Gouda maken de bierbrouwerijen dankbaar gebruik van de nabijheid van zo’n grote voorraad
veen (turf), maar de kostbare brandstof wordt ook verscheept. Uit een rekening van 1581 blijkt dat
er dat jaar maar liefst 4 miljoen ton turf de stad is gepasseerd! Het betreft weliswaar een houten
ton van 272 liter waar 200 turven in konden en geen moderne ton (1.000 kg), maar het is nog steeds
een flinke hoeveelheid. Ruim honderd jaar later krijgen de zorgen evenwel de overhand. De
waterplas brengt inmiddels een groot overstromingsrisico voor Gouda met zich.
Het Hoogheemraadschap Schieland komt in 1695 met plannen tot drooglegging, het ambacht
Zevenhuizen volgt in 1697 en Gouda en Rotterdam krijgen in 1700 een octrooi tot landaanwinning.
Al deze initiatieven lopen echter dood, net als de plannen in de ruim honderd jaar daarna.
Voornaamste reden: de verwachting dat de kosten van drooglegging hoger zullen zijn dan er ooit
aan opbrengsten uit de drooggelegde polder kan worden gehaald. Koning Lodewijk Napoleon besluit
in 1806 tot drooglegging, maar Jan Blankens plan verdwijnt in 1810 met het Koninkrijk Holland.
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Tober: “Koning Willem I heeft in
1816 de opdracht tot drooglegging
gegeven, maar pas in 1821 was er
overeenstemming en weer vijf jaar
daarna kon Beyerink eindelijk aan
de slag. In 1827 worden Ringdijk
en ringvaart aangelegd, met dank
aan de 1,8 miljoen gulden uit de
koloniale kas, maar door de
Belgische Opstand ligt het werk
van 1830 tot 1835 weer stil.” Veel
Gouwenaars zien het project
overigens niet zitten. “Bij de
polder Bleiswijk zijn er 371
mannen gestorven aan
polderkoorts, een soort malaria.
Veel mensen waren erg bang dat
zoiets weer zou gebeuren.”
Mede dankzij stadsdokter W.F. Büchner worden er twee hospitalen ingericht met zestig bedden en
is er extra aandacht voor de gezondheid van de werkers. Dezen moeten met materialen en kleigrond
vaak zo’n anderhalf uur varen om op hun werkplek te komen. Maar de voorzorgsmaatregelen
werpen hun vruchten af. Bij de inpoldering van de Zuidplas komt niemand om. Het nieuwe gebied
wordt verkaveld in stroken van 40 bij 400 meter, in het najaar van 1839 wordt 1.000 hectare aan
koolzaad ingezaaid en in 1840 wordt de eerste oogst binnengehaald.
Hoewel er dus al bijna tweehonderd jaar in de Zuidplaspolder wordt geboerd, akkerbouw op de
hogere (drogere) en veeteelt op de lagere (nattere) gronden, blijft het een lastig gebied. “Zware
platen die dankzij het veen een slootje dichtdrukken, verticale damwanden onder het spoor die
aanleg van kabels bemoeilijken, je maakt van alles mee”, aldus Tober. “We zitten er zo ver onder
NAP, dat het gemaal Abraham Kroes zelfs in de droogste maanden van 2018 nog twee uur per dag
moest draaien om de boel droog te houden.” (JPvdZ)

Meedenken over vastleggen geschiedenis Hildam en Gouda?
Ton Huisman, lid van Die Goude, woont in HazerswoudeRijndijk. Niet ver daarvandaan liggen de voormalige
buurtschap Benthoorn en de Hildam. De geschiedenis van
dat gebied houdt hem al geruime tijd bezig, met name
ook omdat de stad Gouda daarin zo’n opmerkelijke rol
speelt. Met alle middelen, inclusief geweld, probeerden
onze voorvaderen te voorkomen dat er buiten Gouda om
binnenvaartroutes door Holland zouden komen. Ton
Huisman heeft in diverse steden in Holland archieven
geraadpleegd en vastgesteld dat er duizenden stukken
over dit onderwerp bestaan. Van een aantal van die
primaire bronnen heeft hij de gegevens vastgelegd. Uit
o.a. Rotterdam en Gouda heeft hij een kleine bibliografie
van stukken samengesteld, maar ook in de archieven van
Den Haag, Leiden, Dordrecht, Amsterdam en Haarlem
zitten nog vele documenten die van belang lijken.
Voor de volgende stap, de vraag welke bronnen absoluut bekeken moeten worden, de ordening van
de gegevens en het aanbrengen van een rode draad, wil hij als amateurhistoricus graag overleggen
met anderen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Is het zinvol en mogelijk om de gegevens in
een encyclopedisch standaardwerk onder te brengen? Zo ja, kunnen de tolregisters daarin ook
worden ondergebracht?
Wie wil er met Ton Huisman in gesprek? Hij is telefonisch bereikbaar via 071-3412390 en per mail
via dewittemerel@casema.nl .
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Excursie Die Goude naar de Dodendraad
Een verslag van Jan Verkerk
Op zaterdag 18 mei jl. voerde de
voorjaarsexcursie naar BaarleNassau. Na de busreis begon het
programma voor de 33 deelnemers
met koffie met gebak in hotel Den
Engel. Twee gidsen en een
videopresentatie zorgden voor een
heldere introductie in deze
grensregio. De zgn. Dodendraad uit
de Eerste Wereldoorlog nam daarbij
een belangrijke plaats in.
De laatste jaren zijn we ons in Gouda
meer gaan realiseren dat België in de
Eerste Wereldoorlog bezet was door
de Duitsers, terwijl Nederland
neutraal bleef. Er kwam een enorme
vluchtelingenstroom op gang, o.a.
leidend tot de oprichting van
Vluchtoord Gouda aan de Graaf
Florisweg. Dat de Duitsers er alles
aan deden om een eind te maken aan die stroom, was ons niet zo bekend. Zij richtten aan de
Belgische kant langs de grens met Nederland een draadversperring op. De Dodendraad was een 332
kilometer lange draadbarrière lopend van het toenmalige vierlandenpunt bij Vaals/Moresnet tot aan
Knokke aan de Noordzee. Onze gidsen maakten indringend duidelijk hoe dat werkte. Op de draad
werd 2000 volt spanning gezet. Bij vluchtpogingen over de Dodendraad zijn meer slachtoffers
gevallen dan bij pogingen om het IJzeren Gordijn over te steken. De versperring bestond uit vijf tot
tien koperen, verzinkte of andere elektriciteit geleidende draden die met porseleinen isolatoren op
30 centimeter afstand van elkaar aan palen waren gespannen, zo’n anderhalf tot drie meter hoog.
Aan beide zijden van de Draad was een extra hek met prikkeldraad geplaatst, om mens en dier weg
te houden. Aanraking van de Draad leidde tot elektrocutie, meestal de dood tot gevolg hebbend.
Voor en na de lunch maakten de deelnemers een wandeling door
dit bijzondere Nederlands-Belgische dubbeldorp. In Baarle-Nassau
ligt immers een flink aantal kleine Belgische enclaves, samen
getooid met de naam Baarle-Hertog. Deze bijzondere
staatsrechtelijke positie, de praktische gevolgen daarvan, maar
ook de daardoor geïnspireerde smokkelpraktijken, vormden een
ander thema van de rondleiding. De landsgrens gaat hier op de
vreemdste manieren door straten en huizen. De wandeling voerde
langs het voormalige Belgische postkantoor, waarvandaan
maandelijks 100.000 smokkelbrieven werden verzonden. Indruk
maakte ook het verhaal bij het standbeeld van Miet Pauw, een
vrouw die zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog
vluchtelingen en andere slachtoffers van de Duitse bezetting heeft
geholpen. Ruim een maand voor de bevrijding in 1944 is zij
verraden en gefusilleerd op de Schietheide aan de Galderseweg in
Ginneken.
Na de middagwandeling was het tijd om met de bus naar de
locatie van het vroegere grensstation te gaan voor een bezoek aan
de reconstructies van dodendraad en schakelhuis. Zoals
gebruikelijk werd het programma afgesloten met een drankje.
Daarbij werd afscheid genomen van de lokale gidsen. Het was een
mooie, zonnige en leerzame dag, die door Piet Segers en
Historizon voortreffelijk was voorbereid.
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Contacten met andere historische verenigingen
Heemkundige Kring Wissekerke

De naam Emiel De Bruyne kent u nog? Hij is wellicht de bekendste Belgische vluchteling die tijdens
de Eerste Wereldoorlog in Gouda verbleef. De onderwijzer richtte in Vluchtoord Gouda de fanfare
'Hoop op Toekomst' op, maar werd ook dirigent van de Goudse harmonie Sint-Caecilia. In Gouda
componeerde hij de ‘Turnersmarsch’ die in september 2016 opnieuw door Caecilia werd gespeeld.
De figuur Emiel De Bruyne staat centraal in het boek dat Frans Vandenhende schreef over de
Belgische vluchtelingen in Gouda in de Eerste Wereldoorlog. Zijn vrouw, Lieve De Buck, is een
kleindochter van Emiel.
Emiel De Bruyne en zijn gezin vluchtten in 1914 vanuit Kruibeke, een dorp aan de Schelde ten
zuidwesten van Antwerpen. De Heemkundige Kring Wissekerke is de historische vereniging voor de
dorpen Kruibeke, Bazel, Rupelmonde en Steendorpe. De kring heeft een eigen museum! Dit voorjaar
stelden wij de vraag of er wellicht voorwerpen zijn die van Emiel zijn geweest of die met hem te
maken hebben. ‘Niet zo veel, maar we hebben wel wat’, was de reactie, ‘en kom gerust een keer
kijken’. Zo kon het gebeuren dat hoofdredacteur Gert Jan Jansen en zijn vrouw Janny deze zomer
een exclusief bezoek brachten aan het museum. Normaal is het in de zomer gesloten, zeker op
maandag, maar penningmeester Vera Foubert was graag bereid de Goudse bezoekers te ontvangen.
Al snel werden de attributen van
Emiel De Bruyne uit de vitrine
gehaald en neergezet op de tafel van
museumcafé ‘De Drij Klakken’.
Daarna ging Vera nog zoeken in de
papieren. Dit was de oogst:
Een foto van Emiel De Bruyne, zijn
klarinet en de dirigeerstok van
fanfare ‘Hoop op Toekomst’. Verder
het overlijdensbericht uit 1942, een
tekening van het huis in Kruibeke,
waar het gezin woonde toen het
moest vluchten en (maar dat kenden
we al) het boek van Frans
Vandenhende. Het meest bijzondere
was toch wel die dirigeerstok uit de
vitrine. Daarop staat gegraveerd:
Vluchtoord Gouda, Hoop op
Toekomst, 17 october 1917. Voor
Vera Foubert waren er Goudse
stroopwafels!
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Vera Foubert vertelde dat de
Heemkundige Kring Wissekerke
kort daarna zijn jaarlijkse reisje
zou houden. Deze keer was OostFriesland het doel, maar gezien de
relatie van Emiel was er op de
terugreis een korte stop in Gouda
gepland. Dat is gebeurd op vrijdag
26 juli jl. Het Goudse Gidsen Gilde
stond klaar om tekst en uitleg te
geven over de Belgische
vluchtelingen die tijdens WO I in
Gouda verbleven. Op de RKbegraafplaats en in de bus gaven
Corry de Jong, Rien de Jong en
Bas Weenink een toelichting die
zeer gewaardeerd werd. Volgend
jaar wil de Heemkundige Kring
Wissekerke een hele dag naar
Gouda komen.

Bas Weenink (in rood) leidt de Belgen rond

Vereniging Oud-Hoorn
Op zaterdag 18 mei jl. was het
bestuur van de Vereniging OudHoorn op bezoek in Gouda. Eerder
was Die Goude aanwezig op het
symposium ter gelegenheid van
het honderdjarig bestaan van de
Noord-Hollandse collega’s;
aanleiding tot beraad in het
bestuur over de uitdagingen
waarvoor de historische
verenigingen staan. Ook deze keer
werden ervaringen als historische
vereniging in een middelgrote stad
uitgewisseld. Natuurlijk was er
ook een rondleiding door de stad.
Bianca van den Berg nam de
omgeving van de Sint-Jan en het
Catharinagasthuis voor haar
Bianca van den Berg (links) leidt de Hoornaars rond
rekening, terwijl Hans Verwey
spontaan kwam vertellen over het werk van het Sluiswachtersgilde. (GJJ)

De rubriek Oud Gouda
Heeft u de laatste afleveringen gelezen van onze
maandelijkse rubriek Oud Gouda in deGouda.nl?
De afleveringen 33 en 34 gingen over de Donkere Sluis,
aflevering 35 over de Vrouwetoren en aflevering 36 over
de zwembaden in Gouda onder de titel ‘Zomers plezier
in de zwembaden’. De foto rechts komt uit dat artikel.
Het meest recent is de aflevering over de Oude
Begraafplaats. U kunt ze allemaal nalezen op onze
website www.diegoude.nl onder ‘Publicaties’.
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Brugwachter voor één dag
Een bijdrage van Hans Vonk
In navolging op het
succes van 2018, heeft
het Gouds
Sluiswachtersgilde,
samen met de
gemeente Gouda, er
ook deze zomer voor
gezorgd dat op twee
zaterdagen (29 juni en
6 juli) schepen en
boten onbeperkt heen
en weer konden varen
tussen Gouda en
Reeuwijk. De bruggen
op dit vaartraject
worden gewoonlijk
driemaal (in de zomer
viermaal) per dag op
vaste tijden bediend.
De gemeente Gouda
V.l.n.r. Inge Nieuwenhuizen, Hans Vonk, Hans Verwey, Gerard Overkamp en Jan Willem
wil weten of een
Eelkman Rooda
ruimere bediening tot
meer waterrecreanten leidt. De opening werd op 29 juni verricht door Inge Nieuwenhuizen,
wethouder van Bodegraven-Reeuwijk. Samen met beleidsmedewerker Saskia de Wit werd ze
opgehaald door voorzitter Hans Verwey van het Gouds Sluiswachtersgilde en door schipper Jan
Willem Eelkman Rooda. Vervolgens haalde Gerard Overkamp, secretaris van het Sluiswachtersgilde
en coördinator van het project, het eerste ‘sluisgeld’ op. Die eerste zaterdag was smoorheet, de
temperatuur steeg tot boven de 30°C. Ook waren er op de Reeuwijkse Plassen andere activiteiten,
waardoor het aantal vaartuigen (44) wat tegenviel. De tweede zaterdag was een stuk drukker met
104 vaartuigen.
Voor de tweede zaterdag had ik mij aangemeld
om als vrijwilliger een sluis of brug te bedienen.
Tevoren was aangegeven dat je zelf moest
zorgen voor een lunchpakket, voldoende drinken
en een stoeltje. Om 9:00 uur was het
verzamelen bij de Driewegsluis, waar instructies
werden gegeven. Ik hoopte dat ik bij de
Driewegsluis zou mogen schutten, maar die
vlieger ging niet op. Coördinator Gerard
Overkamp had die toebedeeld aan de
vrouwelijke vrijwilligers omdat de schuiven en
deuren van deze sluis zo soepel gaan. De heren
moesten bruggen draaien, dat was zwaarder.
Gerard van Halem (foto links) en ik kregen de
Jan Verzwollebrug, de laatste brug in de
Karnemelksloot, net voor de Blekerssingel. Je
hebt daar een schitterend zicht op de
Karnemelksloot. Als er weer een konvooi
sloepjes aankwam, was dat geweldig om te zien.
Maar er waren ook kano’s en zelfs een tweepersoons skiff met stuurvrouw. Die hadden het door de
beperkte breedte van de Karnemelksloot lastig. De brug zelf draaide redelijk gemakkelijk open,
maar bij het dichtdraaien moest er kracht gezet worden. Het advies van de officiële brugwachters
was om de een te laten draaien en de ander de brug halverwege te laten oplopen. Door de extra
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druk op het brugdek ging het draaien dan een stuk lichter. Gedurende de dag (tien uren non-stop)
werd het draaien steeds zwaarder, maar het is uitstekend en zonder problemen verlopen. De plek
had nog een ander pluspunt. Zeker op zaterdag komen daar veel fietsers en voetgangers langs, op
weg naar de stad of terug naar huis. Met veel wachtenden werd een gezellig babbeltje gemaakt. Er
was zelfs een dame die Hollandse Nieuwe kwam uitdelen.
Rond half vijf ’s-middags begon het helaas te regenen. Al snel keerden de laatste sloepen terug
richting Reeuwijk. Maar ja, je moet wel tot 19:30 uur bij die brug blijven want zo zijn de tijden
gepubliceerd. Wachten en schuilen duurt lang als er zo goed als niets meer gebeurt. Ineens kwam er
over de portofoon een melding van de Driewegsluis. Een op het oog tot over hun oren verliefd stel
wilde in een sloep graag nog naar de Blekerssingel en terug. Het paste in het gepubliceerde tijdplan
en dus zagen we ze in de regen op de Karnemelksloot op ons afkomen, terwijl ze elkaar stevig
omarmden. Afijn, ze voeren door en wij gingen weer schuilen. Inmiddels waren de twee
professionals van de gemeentelijke havendienst ook bij ons aangekomen om de brug af te gaan
sluiten. Eindelijk zagen we het sloepje weer de hoek van de Karnemelksloot omkomen. Hij had de
kap opgezet, maar dat haalde weinig uit want ze zaten nog steeds samen achterin de boot aan het
stuur: nat en koud misschien maar nog steeds verliefd en glunderend. Toen ze door de brug waren,
kon er worden afgesloten. We fietsten terug naar de Driewegsluis om – wellicht wat jaloers – nog
één keer het verliefde stel te zien dat nog geschut moest worden. Ook als vrijwilligers gingen we
dicht bij elkaar staan. Onder de luifel van de camper die Gerard Overkamp daar had neergezet
konden we genieten van pizza en een glaasje wijn.
Natuurlijk komt er een officiële evaluatie, maar persoonlijk wil ik nu al aangeven erg genoten te
hebben van deze dag. Ik kijk uit naar meer van dit soort activiteiten.

Wim Veerman wint Walvisprijs 2019
“O nee, niet weer een
verhaal over de Goudse
Glazen”, is volgens
voorzitter Yvonne Bos de
eerste gedachte van de
jury, wanneer zij een van
de inzendingen voor de
Walvisprijs 2019 onder
ogen krijgt. Toch blijkt dat
uiteindelijk het winnende
artikel te zijn: “De
gegraveerde ‘Goudse
Glazen’. Een achttiendeeeuws onvoltooid
toeristisch (?) project van
de Goudse
koster/kunstenaar J.C.
Boëthius en de
Amsterdamse graveur P.
Tanjé”. De twaalfde
Walvisprijs is op 7 juni jl.
uitgereikt aan oudGouwenaar Wim Veerman.
Zijn artikel gaat niet over
de Goudse glazen als
zodanig, maar over een
poging in 1733 om de
Goudse Glazen te
gebruiken voor merchandising. Julius Caesar Boëthius maakt dan tekeningen om er afdrukken van te
laten maken die verkocht kunnen worden aan bezoekers van de Sint-Janskerk. Het project mislukt
omdat de bedenker in 1737 overlijdt. Het commerciële gevoel blijkt uit het feit dat na tekening van
de glazen met nummer 1 tot en met 5 gestopt wordt voor een evaluatie. Daarna wordt overgegaan
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op het uitvoeren van de glazen, waarvoor in de praktijk de meeste belangstelling blijkt. Het
bijzondere is dat alle attributen van het project, ook de kopergravures, bewaard zijn gebleven. Iets
voor een tentoonstelling?
Winnaar Wim Veerman (op de foto links) toont zich blij verrast met de prijs. In ruste als archivaris
heeft hij zich afgevraagd wat hij nog kan doen met een verkenning die hij heeft liggen uit 1978. Dan
leest hij over de Walvisprijs. Via internet vult hij enkele gegevens aan, maar dat is het dan ook.
Veerman vertelt dat hij zo’n vijftig jaar geleden voor het eerst binnen is geweest in het
stadsarchief van Gouda, toen nog gevestigd in de Gasthuiskapel. Hij heeft op de Klaas de Vriesschool van meester Bekker gezeten, waar het archief zich later vestigt. Wim betreedt de
archiefwereld via het vakonderwijs, niet via de universiteit. Dat breekt hem op wanneer hij
solliciteert als archivaris van Gouda. Iemand die geen academicus is, kan geen goed archivaris zijn,
oordeelt het Goudse gemeentebestuur. In Tiel denken ze daar in die tijd anders over en daar heeft
Wim Veerman dan ook de nodige jaren als streekarchivaris gewerkt. Vanwege die ervaring in het
verleden heeft hij gedacht weinig kans te maken op het winnen van de Walvisprijs.
Juryvoorzitter Yvonne Bos vat de vier ingezonden bijdragen samen met de woorden: vroedvrouw,
voorouders, stad en toerisme. Waarover gaan de drie andere inzendingen?
Vroedvrouw: De kern van dit artikel is een speurtocht in het verleden naar de gronden waarop
vroedvrouw Anna van Hensbeek een heldhaftige rol heeft gekregen in de Goudse geschiedschrijving.
Centraal daarin staat een interpretatie die dr. Bik in zijn dissertatie heeft gegeven aan het
uithangbord van Anna, dat nog steeds in Museum Gouda hangt. De auteur toont aan dat de
archieven geen basis bieden voor een dergelijke uitleg.
Voorouders: De vraag ‘waar kom ik vandaan’ staat centraal in een genealogisch getinte verkenning,
waarin een turfsteker van Waddinxveen in Zevenhuizen terechtkomt.
Stad: Het gaat om Ammerstol, een van de drie plaatsen in de Krimpenerwaard die ooit stadsrechten
verwerft. Tegelijkertijd (in 1322) wordt daar de grafelijke tol aan de Lek gesitueerd. In 1398 wordt
die tol echter alweer verplaatst naar Schoonhoven dat belangrijker is geworden.
Voor deelnemers aan de volgende Walvisprijs heeft juryvoorzitter Bos de volgende tips:
a) weersta de verleiding om alles wat je van een onderwerp weet in het artikel te stoppen. Ga bij
jezelf na wat je nu eigenlijk had willen zeggen en lees de tekst de volgende dag nog eens na.
b) probeer niet alles in mooi lopende, lange zinnen onder te brengen. Voor de moderne lezer is dat
minder geschikt. Knip zinnen vaker op in kortere zinnen.
c) wees niet karig met het toevoegen van illustraties, die bij de tekst aansluiten.
De Walvisprijs wordt eens in de drie jaar toegekend door de Stichting Vrienden van Archief en
Librije aan de beste – niet eerder verschenen – bijdrage aan de geschiedenis van Gouda en/of de
regio. Voor het eerst gebeurde dat in 1991. Voorzitter Adri den Boer van de stichting kondigt aan
dat de winnende
bijdrage dit najaar zal
verschijnen in “De
Schatkamer”, tevens
het Jaarboek van de
SVAL. De jury bestaat
uit Yvonne Bos
(Nationaal Archief), Ad
van der Zee
(Erfgoedhuis ZuidHolland) en Arjan van
’t Riet (Archief Alphen
aan den Rijn). De prijs
is uitgereikt door
Thierry van Vugt,
voorzitter van het
bestuur van het
Streekarchief MiddenHolland. (GJJ)
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Over Rumfordse soep en het Leger des Heils
Voordracht William Bik tijdens Week van de Begraafplaatsen
Wat weet je van je
grootouders? Vrij weinig,
tenzij je bij familie navraag
doet en/of archieven
bezoekt. William Bik,
penningmeester van de
Stichting Oude
Begraafplaats, gaf in zijn
voordracht op 1 juni jl. – in
de Week van de
Begraafplaatsen – een
voorbeeld van wat gedegen
speurwerk kan opleveren.
Hij trakteerde de
aanwezigen op de
begraafplaats aan de Prins
Hendrikstraat op beknopte
maar interessante wijze
levensschetsen van zijn
grootvaders.
Jacobus Johannes Bik (1866-1933) was getrouwd met Batje Jacoba Kerper (1864-1938) en woonde
op Spieringstraat 83. Jacobus runde met zijn vrouw een manufacturenwinkel maar moest met zijn
stoffen ook de boer op omdat de winkelverkoop niet altijd voldoende opleverde. Hij was lid van de
winkeliersvereniging en beheerde het informatiebureau. In deze functie moest hij onder meer ‘de
man met de rode pet’ regelen. Deze bezocht wanbetalers, vaak gevolgd door joelende kinderen, tot
extra schande van de betrokkenen.
“Dit was een confrontatie met de bittere armoede en vormde voor hem de aanleiding zich te gaan
inzetten voor zijn behoeftige stadgenoten”, verduidelijkte kleinzoon William. “Bij rijkere
stadgenoten verkreeg hij zgn. soeplijsten waarna hij bonnen voor ‘oeconomische soep’ kon
uitreiken aan wie het nodig had. Die Rumfordse soep, een aftreksel van runderbeenderen met
erwten en gort, soms ook met rijst en spek, was genoemd naar Benjamin Thomson, graaf van
Rumford, die op zoek was gegaan naar goedkoop, voedzaam en smakelijk volksvoedsel.”
Tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw konden de allerarmsten vier keer per week bij het
Lazaruspoortje aan het Nonnenwater een voedzame soep ophalen. Jacobus Bik vond dit echter niet
genoeg en werd locaal-commissaris bij ‘Tot heil des Volks’, die pap en brood aan arme kinderen
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verstrekte vanuit een distributiecentrum in de Vogelenzang. Hieraan werkten behalve Biks vrouw
Batje ook anderen mee, onder wie Hermanus Hamerslag. Bik: “Is het dan een wonder dat Biks zoon
Jan met Hamerslags dochter Adrie is getrouwd? Mijn ouders!”
Ook over Hermanus Hamerslag (1866-1935) en diens vrouw Aartje Bel (1876-1940) had hij informatie
kunnen vinden. Hermanus was jaloeziemaker en medeoprichter van de geheelonthoudersvereniging.
Het stel woonde op de Turfmarkt 53 en diende ook hun medemensen, vooral als fanatieke leden van
het Leger des Heils. Bik: “Zijn begrafenis in 1935 heeft enkele kranten gehaald. Er waren duizenden
aanwezigen die hem de laatste eer kwamen bewijzen.” Jacobus en Batje enerzijds en Hermanus en
Aartje anderzijds liggen nu zo’n vijftien meter van elkaar begraven. (JPvdZ)

Bijdrage Die Goude aan Omgevingsvisie van gemeente
Een bijdrage van Jan de Haan, secretaris van de Werkgroep Ruimte
Enige tijd geleden
heeft de Tweede
Kamer de
Omgevingswet
aangenomen. De
regering streeft
ernaar om de wet
binnen enkele jaren
in te voeren. In deze
wet worden tal van
bestaande wetten op
het gebied van
ruimtelijke ordening
(o.a.
bestemmingsplannen)
en monumentenzorg
geïncorporeerd. De
wet geeft de burgers
van een gemeente
veel mogelijkheden
om invloed op het
beleid uit te oefenen.
De Werkgroep Ruimte
van Die Goude, die
zich vanuit de
doelstellingen van
onze historische
vereniging bezighoudt
met zaken op het
gebied van
ruimtelijke ordening, is in 2017 proactief aan de slag gegaan om een inbreng te leveren voor de
door de gemeente Gouda te ontwikkelen Omgevingsvisie. Op twee voorlichtings- en
discussieavonden werden belangstellenden uit onze vereniging en vanuit de samenleving hierbij
betrokken. Dit heeft geleid tot een document met zeven paragrafen, die worden afgerond met
aanbevelingen voor toekomstig beleid. Het gaat om de onderwerpen: Gouda, 750 jaar stad aan de
Hollandsche IJssel en de Gouwe; Gouda als woon- en leefstad; Gouda als winkel- en werkstad;
Gouda als Hollandse waterstad; Gouda is niet alleen de binnenstad; Gouda als bezoekerstoeristenstad en Gouda als cultuur- en onderwijsstad. Op dinsdag 6 augustus heeft de voorzitter van
onze vereniging, Gerard van Ham, de tekst aangeboden aan wethouder Thierry van Vugt. De
wethouder toonde zich blij met dit initiatief en zegde toe dat de aanbevelingen te zijner tijd een
rol gaan spelen in de te ontwikkelen Goudse Omgevingsvisie.
De volledige tekst van de bijdrage staat op onze website als https://www.diegoude.nl/wpcontent/uploads/2019/08/Bijdrage-Omgevingsvisie.pdf.

Nieuwsbrief nr. 104 Historische Vereniging Die Goude (september 2019)

23

Materiaal over Oud Gouda naar Die Goude
De laatste maand kreeg Die Goude
meerdere keren de vraag of er
belangstelling is voor materiaal
(foto’s, documenten, boeken) over
Gouda dat is verzameld door een
vader of een moeder. De huidige
eigenaar (erfgenaam) doet er niets
mee, maar wil er graag een zinvolle
bestemming aan geven. In goed
overleg met het streekarchief gaan
wij altijd positief op zo’n vraag in.
Nico J. Boerboom en Gert Jan Jansen
zijn al diverse keren op pad geweest.
In Bergschenhoek had Gert Jansen
een fotoalbum van zijn (tweede)
moeder Christina Jansen-Oudijk over
de periode 1931-1951 dat zij in
Henk Koppe (links) en Nico J. Boerboom
Diaconessenhuis De Wijk werkzaam
was.
In Zwijndrecht overhandigde Henk Koppe (zie foto) delen van het archief van zijn schoonvader
Gerrit Schrijvers (ooit gemeenteambtenaar in Gouda) en diens vader Alexander Schrijvers (adjudant
van politie). Vanuit Boskoop heeft Rob Nederhoff de Gouda-verzameling van zijn vader Gijs
Nederhoff gebracht. Die Goude zorgt ervoor dat uniek materiaal in het streekarchief komt.
Karakteristiek beeldmateriaal wordt voorzien van toelichting en zo nodig gedigitaliseerd. Via vragen
op Facebook wordt kennis aangevuld.

Fotoverantwoording en colofon
Nico J. Boerboom: blz. 6, 7, 8, 10(b) en 14
Open Monumentendag: blz. 2(b) en 3(b)
Collectie-Mitrasing: blz. 5(b)
Betreffende websites: blz. 11 (b/m)
Marian Heeringa: blz. 12
Rijksmuseum: blz. 15(o)
Historische Kring Wissekerke: blz. 18(b)
SAMH: blz. 18(o)
(b)= boven; (m)= midden; (o)= onder

Gert Jan Jansen: blz. 2(o), 4, 5(o), 10(o), 13,
17, 19, 20, 22, 23 en 24
Deventer Musea: blz. 3(o)
Jan Hendrik Scheltema: blz. 9
www.sintjan.com: blz. 11(o)
HHSK: blz. 15(b)
Wilma Dubbink: blz. 16
Jaap van der Hout: blz. 18(m)
St. Vrienden Archief en Librije: blz. 21
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