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‘Nederlandse vrouwen in het Nazi-Oosten’; 
lezing maandag 14 oktober door Jocelyn Krusemeijer 
 

Dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlandse 

mannen dienst hebben genomen bij de SS en onder 

andere hebben gevochten aan het Oostfront, is vrij 

algemeen bekend. Veel minder bekend is dat ook 

Nederlandse vrouwen direct of indirect voor de Duitse 

bezetters hebben gewerkt en in dat kader naar het Nazi-

Oosten zijn gegaan. Waarom is hier eigenlijk zo weinig 

over bekend? Er is gesuggereerd dat deze vrouwen 

meestal zonder meer hun echtgenoten volgden, wat 

nader onderzoek natuurlijk niet erg interessant maakt. 

Dergelijk gedrag zou naar de toenmalige - en sommige 

tegenwoordige - maatstaven 

passend voor een vrouw zijn 

geweest. Daarnaast zijn 

sommige vrouwen na de 

oorlog in de pers als  

                                                                  “monsters” beschreven.  

Kloppen deze beelden wel en waren vrouwen die naar het Nazi-Oosten 

gingen óf volgzaam óf onmenselijk? Wat was hun achtergrond en wat 

gingen ze doen? Wat waren hun verwachtingen en wat werd er van hen 

verwacht? Wat troffen zij aan toen ze de grens overstaken naar deze 

oostelijke gebieden, die door de Duitsers bezet waren? Hoe reageerden 

ze toen ze moesten vluchten voor de Russen? Op maandag 14 oktober 

2019 gaat Jocelyn Krusemeijer op al deze vragen in. 

‘Grensoverschrijdingen’ is de hoofdtitel van haar lezing, die ook aansluit 

bij het hoofdthema van de Maand van de Geschiedenis 2019: ‘Zij/Hij’. 

 

Jocelyn Krusemeijer 

is (aan de 

Universiteit Utrecht) 

geschiedenis gaan 

studeren, nadat ze 

ruim dertig jaar 

werkzaam was 

geweest in de 

zakelijke 

dienstverlening. 

Haar belangstelling 

voor het gebruik van 

stereotype man-

vrouwbeelden leidde 

tot onderzoek naar 

Nederlandse 

vrouwen die in het 

kader van de 

Nederlandsche Oost 

Compagnie (NOC) 

naar het Nazi-

Oosten vertrokken. Ze studeerde in 2014 cum laude op dit onderwerp af. Sinds die tijd onderzoekt 

zij ook vrouwen die zich aanmeldden bij het Duitse Rode Kruis, de Nederlandsche Ambulance of de 

Luftwaffe. 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis. 
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‘Kleipijpennijverheid, vergeten glorie’; 
EXTRA lezing maandag 4 november door Ruud Stam 
 

Vooral in Gouda was de productie van kleipijpen voor het roken van 

tabak een nijverheid van grote omvang. In onze stad werden pijpen 

van zo hoge kwaliteit gemaakt dat ze maatgevend waren voor grote 

delen van Europa. In de hele wereld werden ze besteld. Gouda had 

lange tijd de grootste productie van kleipijpen ter wereld. Hoe is 

deze tak van nijverheid zo groot geworden? Waarom gebeurde dit 

juist in Gouda? En waarom zette in het midden van de 18e eeuw de 

neergang in? Welke gevolgen had dit voor Gouda en voor de Goudse 

bevolking? Wat was de rol van het Gilde en kregen alle 

pijpenmakers wel gelijke kansen? Waardoor wist men in Gouda een 

pijp te ontwikkelen van een zo uitzonderlijke keramische kwaliteit 

en vormgeving? 

 

 

Toen bekend werd dat Ruud Stam begin september zou gaan 

promoveren op de economische ontwikkeling van de Nederlandse 

kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, heeft de 

Lezingencommissie meteen een extra lezing ingepland. Gouda 

neemt immers een belangrijke positie in het onderzoek in. Op het 

hoogtepunt van de productie werden er jaarlijks meer dan 200 

miljoen pijpen per jaar in Gouda gemaakt. Er werkten naar 

schatting tussen de 4000 en 6000 mensen, mannen, vrouwen en 

kinderen, in de Goudse pijpenmakerijen en nog eens een 3000 tot 

4000 mensen in bedrijven die nodig waren voor de 

pijpenmakerijen, zoals pottenbakkers, mandenmakers, schippers 

en vormmakers. Voor het onderzoek heeft Ruud Stam ook gebruik 

gemaakt van archeologische gegevens van over de gehele wereld. 

Deze laten exportpatronen zien en geven inzicht in wie belangrijke 

pijpenmakers waren. Handel en handelscontacten waren voor de pijpenmakers van groot belang. 

Hoe hadden de pijpenmakers toegang tot de stapelmarkt? 

 

Ruud Stam studeerde biologie in Nijmegen, Bloemfontein 

en Leiden. Na zijn afstuderen was hij werkzaam als 

directeur van het wetenschappelijk bureau van D66 en 

vervulde hij diverse functies op de Ministeries van CRM 

en van Landbouw, vooral op het gebied van 

natuurbehoud, ruimtelijke ordening, milieu en water. In 

2012 ging hij met pensioen. Naast zijn werk was hij 

politiek actief in de gemeenteraad van Leiderdorp en als 

lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Zijn liefde 

voor de archeologie en de geschiedenis is al jong 

begonnen. Op een bepaald moment is hij begonnen met 

verzamelen en bestuderen van de kleipijpennijverheid. 

Ruud is actief als voorzitter van de PKN, de Stichting voor 

onderzoek historische tabakspijpen en van de Académie 

Internationale de la Pipe. Op 3 september jl. 

promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op 

Vergeten glorie. De economische ontwikkeling van de 

Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, 

met speciale aandacht voor de export. Het proefschrift is 

in te zien op www.tabakspijp.nl en is te koop bij 

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

Promotie Ruud Stam 

http://www.tabakspijp.nl/
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Goudse Waterconferentie 17 oktober: wat te doen aan 
bodemdaling en klimaatverandering? 
 

Bodemdaling en klimaatverandering dwingen – 

ook in Gouda – tot actie. Op donderdag 17 

oktober a.s. worden op de 12e Goudse 

Waterconferentie plannen en ideeën 

gepresenteerd onder de speelse titel “Twee 

emmertjes waterkwalen”. Op de 

Waterconferentie van 2017 werd ingegaan op de 

vraag wat klimaatverandering en bodemdaling 

betekenen voor het waterbeheer en de 

funderingsproblemen in de historische 

binnenstad van Gouda. Deze keer staan de 

mogelijke oplossingsrichtingen voor Gouda 

centraal. Twee voorzetten komen aan de orde: 

1. Het voorgenomen ‘Kaderbesluit Bodemdaling 

Binnenstad’(KBB) dat is voorbereid door de 

gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap 

van Rijnland. 

2. ‘Gouda leeft met water’, de watervisie 

opgesteld door de Goudse Wateralliantie, het 

samenwerkingsverband van alle 

vrijwilligersorganisaties die zich vanuit 

specifieke expertise of invalshoek bezighouden 

met Gouda als waterstad. Het Gouds Watergilde 

is hierbij de trekkende partij.  

Na presentatie van plannen en visies volgt een paneldiscussie, waarbij ingegaan wordt op 

overeenkomsten en verschillen tussen beide lijnen. Waar kunnen ze elkaar beïnvloeden en 

versterken? Van belang daarbij is dat de gemeente in het kader van het KBB aan het Watergilde 

gevraagd heeft om de effecten te schetsen van de oplossingsrichtingen van het KBB op ‘de vitale 

historische binnenstad’. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

12:15 Inloop en koffie  

13:00 Welkom 

door Henk Vereijken van het Gouds Watergilde; 

13:15 Opening van de conferentie 

door Peter Glas, Deltacommissaris; 

13:35 Terugblik en toelichting op het programma 

door Hans Suijs, voorzitter van het Gouds Watergilde; 

14:00 ‘Gouda lééft met water’, Watervisie voor de Goudse binnenstad 

door Pim Arts, voorzitter van de Wateralliantie Gouda; 

14:25 Pauze  

14:50 ‘Korte termijn’-aanpak wateroverlast: ‘Kaderplan Bodemdaling Binnenstad’  

door Arianne Fijan, beleidsmedewerker gemeente Gouda; 

15:15 Wat betekent het Goudse Kaderplan voor de Watervisie - en omgekeerd? 

door Tom Schilperoort van het Gouds Watergilde;  

15:40 De ‘lange termijn’-agenda van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad 

door Hilde Niezen, wethouder gemeente Gouda;  

16:05 Stellingen, stemmingen en paneldiscussie; 

16:50 Overdracht voorzitterschap Watergilde;  

17:00 Afsluiting en borrel. 

 

De conferentie in de Sint-Janskerk wordt georganiseerd door het Gouds Watergilde, een werkgroep 

van de Historische Vereniging Die Goude. Wilt u geïnformeerd worden en meedenken? Alle leden 

van Die Goude zijn van harte welkom. Graag aanmelden via goudawater2019@gmail.com.  

mailto:goudawater2019@gmail.com
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Symposium over Eduard Poppius op zaterdag 2 november 
 

Eduard Poppius was tussen 

1607 en 1619 predikant in 

Gouda. Na de Synode van 

Dordrecht werd hij verbannen, 

maar hij kwam al snel terug in 

Gouda en schreef er veel over 

zijn remonstrantse 

gedachtegoed. Poppius was 

een van de stichters van de 

Remonstrantse Broederschap. 

Deze Broederschap was een 

van de eerste 

kerkgenootschappen die 

kerkelijke ambten openstelden 

voor vrouwen. Al voordat 

Nederlandse vrouwen mochten 

stemmen, konden zij in een 

remonstrantse gemeente 

predikant worden. 

Tegenwoordig is er een 

nagenoeg gelijke verhouding 

tussen mannelijke en 

vrouwelijke predikanten.  

 

De Stichting Goudse Sint-Jan 

en de Historische Vereniging Die Goude besteden in het symposium op zaterdag 2 november a.s. 

aandacht aan de Goudse wortels van de remonstranten, aan Eduard Poppius zelf, en aan de manier 

waarop remonstranten trachtten om traditie, maatschappij en geloof met elkaar te verenigen.  

Paul Abels, kerkhistoricus en Poppius-kenner, zal spreken over de tijd dat Poppius in Gouda 

predikant was en de perikelen rondom zijn ontslag en terugkeer. Hierbij zal ook worden gekeken 

naar de rol die de overheid had of claimde in religieuze twisten. Hoe werd in Gouda gereageerd op 

zijn snelle terugkeer en welk gedachtegoed liet Poppius na aan latere generaties remonstranten en 

Gouwenaars? 

Martijn Junte, remonstrants predikant te Waddinxveen en 

Schoonhoven, zal spreken over de voortdurende zoektocht naar 

manieren om maatschappelijke stromingen en ideologische groepen 

met elkaar in gesprek te brengen. Waarom was juist de 

Remonstrantse Broederschap een van de eerste kerkgenootschappen 

die vrouwen toeliet in kerkelijke ambten, en hoe verhouden 

remonstranten zich tot een steeds meer pluriforme samenleving? 

Het symposium wordt afgesloten met een discussie tussen deze 

sprekers over hun lezingen, de actualiteit en het thema van de 

Maand van de Geschiedenis 2019: ‘Zij/Hij’. Er is ook ruimte voor 

vragen uit het publiek. De discussie wordt geleid door Gerard 

Schotanus, secretaris van de Stichting Goudse Sint-Jan. 

Eduard Poppius is de vijfde in de reeks ‘Beroemde Nederlanders van 

de Sint-Jan’, aan wie de Stichting Goudse Sint Jan in samenwerking 

met de Historische Vereniging Die Goude een symposium wijdt. 

Eerder waren Van Beverningh, Coornhert, De Lange van Wijngaarden 

en Van Meerten-Schilperoort aan de beurt. Meer informatie is beschikbaar op www.sintjan.com. 

 

Het symposium wordt gehouden op zaterdag 2 november van 14:00 tot 15:30 uur in de Sint-

Janskerk. U kunt aan het symposium deelnemen als u een entreebewijs voor de kerk hebt, 

bijvoorbeeld een Museumkaart. Reserveren is niet nodig. 

http://www.sintjan.com/
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Cultuurhistorische agenda voor Gouda (t/m 2 november) 
 

Zaterdag 5 oktober 2019 van 13:30 tot 15:30 uur: Goudse Glazenlezing door Ad van den Hoven. 

In deze jaarlijkse lezing worden 

de beroemde gebrandschilderde 

glas-in-loodramen van de Sint-

Jan steeds vanuit een ander 

gezichtspunt belicht. Dit jaar 

laat de vaste glazenier van de 

Sint-Jan, Ad van den Hoven, het 

publiek kennismaken met het 

glazeniersambacht. Aan de hand 

van de glazen van de Sint-Jan zal 

hij drie verschillende aspecten 

van het ambacht uitlichten. Ter 

afsluiting worden de tijdens de 

lezing behandelde technieken op 

verschillende plekken in de Sint-

Jan in de praktijk 

gedemonstreerd. De lezing is 

met een entreebewijs voor de 

kerk vrij toegankelijk. Zie verder 

https://www.sintjan.com/goudse-glazenlezing-2019/. 

 

Zaterdag 5 oktober 2019 van 14:00 tot 16:00 uur: ‘Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie’.  

Stadswandeling met gids van het Goudse Gidsen Gilde in samenwerking met de Stichting Oude 

Hollandse Waterlinie waarin duidelijk wordt gemaakt dat Gouda en Gouwenaars een belangrijke rol 

speelden in het Rampjaar 1672. Kosten € 3,50. Aanmelden via www.goudsegidsengilde.nl. 

 

Dinsdag 8 oktober 2019 van 10:30 tot 12:00 uur: Lezing scheepswerven Van Duijvendijk. 

Het Streekarchief Midden-Holland organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor de vaste 

gebruikers van het archief. Na informatie over nieuwe ontwikkelingen bij het SAMH volgt een lezing 

van Hans van Duijvendijk over de scheepswerven Van Duijvendijk. Zie verder www.samh.nl. 

Aanmelding via info@samh.nl. 

 

Maandag 14 oktober 2019 van 20:00 tot 22:00 uur: Lezing ‘Grensoverschrijdingen - 

Nederlandse vrouwen in het Nazi-Oosten (1940-1945)’. 

Lezing Jocelyn Krusemeyer voor Die Goude in sociëteit Concordia, zie aankondiging op blz. 2. 

 

Donderdag 17 oktober 2019 van 14:00 tot 17:00 uur: Goudse Waterconferentie in de Sint Jan. 

Zie aankondiging en programma op blz. 4. 

 

Zaterdag 26 oktober 2019 vanaf 11:00 uur: Zotte Zaterdag, middeleeuws festival in binnenstad. 

Zie voor programma www.zottezaterdag.nl. 

 

Vrijdag 1 november 2019 van 10:00 tot 12:00 uur: Stamboomcafé in de Chocoladefabriek. 

Iedere eerste vrijdagmorgen van de maand organiseert het Streekarchief Midden-Holland een zgn. 

Stamboomcafé. Genealogische onderzoekers praten bij over hun onderzoek, wisselen tips en trucs 

uit of laten zich informeren over het programma Aldfaer. Maar het is ook voor mensen die aan 

stamboomonderzoek willen beginnen, maar niet goed weten hoe. Een medewerker en een 

vrijwilliger van het streekarchief zijn aanwezig als vraagbaak. Zie verder www.samh.nl.  

 

Vrijdag 1 november 2019 vanaf 13:00 uur: ‘De relatie tussen Gouden Eeuw en Rampjaar 1672’. 

Symposium zie verder www.oudehollandsewaterlinie.nl. 

 

Zaterdag 2 november 2019 van 14:00 tot 15:30 uur: Symposium over Eduard Poppius. 

Zie aankondiging en programma op blz. 5.  

https://www.sintjan.com/goudse-glazenlezing-2019/
http://www.goudsegidsengilde.nl/
http://www.samh.nl/
mailto:info@samh.nl
http://www.zottezaterdag.nl/
http://www.samh.nl/
http://www.oudehollandsewaterlinie.nl/
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‘Gouda op Schrift’ zoekt aansluiting bij Die Goude 
 

Tussen een 

vertegenwoordiging van 

‘Gouda op Schrift’ (GOS) 

en het bestuur van Die 

Goude is de afspraak 

gemaakt dat GOS per 1 

januari a.s. een 

werkgroep wordt van de 

Historische Vereniging 

Die Goude. Gouda op 

Schrift is een van de 

partijen in Gouda die 

zich inspannen om het 

verleden van Gouda 

levend te houden. Dat 

doet GOS door teksten 

die bewaard worden in 

het Streekarchief 

Midden-Holland 

toegankelijk te maken 

voor een groot publiek. 

De website https://goudaopschrift.nl/ geeft een helder inzicht in de activiteiten en producten. GOS 

bestaat uit ongeveer 35 vrijwilligers van wie er zeven een bestuur vormen. GOS opereert 

zelfstandig, maar valt juridisch onder de Stichting Vrienden van Archief en Librije (SVAL). Eerder dit 

jaar werd duidelijk dat de vergoeding van de kosten die GOS voor haar werk moet maken moeilijk 

nog langer door SVAL opgebracht kunnen worden. In de zoektocht naar een andere status is ook de 

optie aan bod gekomen van aansluiting bij de historische vereniging. Marc Couwenbergh en Tom 

Keijser hebben twee keer gesproken met een delegatie van het bestuur van Die Goude, waarna het 

bestuur heeft ingestemd met het voorstel dat GOS per 1 januari a.s. een werkgroep wordt van Die 

Goude. In de bestuursvergadering van 20 november a.s. wordt over de nadere invulling gesproken. 

(GJJ) 

 

Op weg naar een nieuw beleidsplan voor Die Goude 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van april 2016 is een beleidsplan voor vier jaar vastgesteld.  

Het bestuur heeft de eerste stappen gezet om te komen tot een plan voor de volgende periode. Een 

beleidsplan geeft – naast statuten en huishoudelijk reglement – richting aan activiteiten en 

organisatie van een vereniging. Een actueel plan is ook nodig voor het behoud van de zogenaamde 

ANBI-status, waarmee giften aftrekbaar zijn in het kader van de Inkomstenbelasting.  

Het bestuur heeft aan het nieuwe bestuurslid Eric Boers gevraagd om de voorbereiding ter hand te 

nemen. Eric is de beoogd secretaris vanaf 2020, wanneer Bart Pors zijn twee bestuursperioden erop 

heeft zitten en terugtreedt. In de bestuursvergadering van 4 september jl. lag een voorstel ter tafel 

over de aanpak, inclusief tijdschema, waarmee het bestuur heeft ingestemd. Het huidige 

beleidsplan wordt als startpunt gekozen en daarop worden aanmerkingen gemaakt en 

amendementen ingediend. Als eerste stap gaat Eric Boers langs bij de contactpersonen van de 

verschillende werkgroepen en gildes. Volgens planning zal het conceptbeleidsplan 2020-2023 na de 

jaarwisseling worden uitgebracht. Vaststelling door de Algemene Ledenvergadering kan dan 

geschieden op woensdag 15 april 2020. (GJJ) 

 

Erratum 
 

In Nieuwsbrief 103 wordt verslag gedaan van de Algemene Ledenvergadering van Die Goude van 10 

april jl. Wij hebben daar een tikfout over het hoofd gezien. Als nieuw lid van de kascommissie is 

Fred de Mooij aangewezen, maar er stond helaas de Booij.  

https://goudaopschrift.nl/


8 
 

Nieuwsbrief nr. 105  Historische Vereniging Die Goude (oktober 2019) 

Plezier in Gouda vroeger en nu, 
lezing door Henkjan Sprokholt 
 

In Gouda was reeds in de 

Middeleeuwen volop vertier. Het 

(katholieke) kerkleven bood 

vrolijke doop- en trouwfeesten in 

de Sint-Janskerk, maar ook een 

Sint-Jacobsmarkt met kermis, 

processies op heiligendagen, een 

liturgie met veel heidense 

elementen (bisschopsmijter, 

paashaas) en nog veel meer. De 

mis werd echt gevierd en was een 

feest met rijke aankleding, 

aparte geuren en veel zang en 

muziek, waarbij de kerkgangers 

zich konden vergapen aan 

indrukwekkende, grappige en 

gruwelijke afbeeldingen. Ook in 

de eeuwen daarna viel er altijd 

wat te beleven, en nog steeds 

heeft Gouda deelnemers en 

toeschouwers veel vermaak te 

bieden. 

 

Henkjan Sprokholt verzorgde op 

maandag 9 september in 

Concordia de themalezing rond Open Monumentendag (OMD), namens Stichting OMD Gouda en HV 

Die Goude. Het thema ‘Plekken van Plezier’ had hem geïnspireerd tot een reeks kleurrijke 

afbeeldingen van allerlei locaties en evenementen ter illustratie van zijn betoog. “We zullen die 

associatie nu niet gauw maken, maar de kerk was in de Middeleeuwen leuk”, zo leidde hij zijn 

voordracht in. “De samenleving was toen strikt 

hiërarchisch. Hoe rijk je ook was, je mocht je niet 

duurder kleden dan de burgemeester. Ieder moest zijn 

plaats kennen. Maar in de kerk gold die hiërarchie 

minder en was veel meer mogelijk. Sommige feesten, 

zoals de Zottenmissen en Onze-Lieve-Vrouw-van-

Smarten, liepen zelfs zo uit de hand dat de kerkleiding 

ze moest verbieden.” 

Gouda heeft ondanks de Reformatie relatief veel altaren 

kunnen behouden. Vroeger stond in elke zijbeuk en bij 

vrijwel elke zuil van de Sint Jan zo’n altaar, van een 

gilde of een rijke familie. In 2022 worden deze stukken 

bij de viering van 750 jaar stadsrechten – weer een 

groots evenement van plezier! – in de Sint Jan 

teruggeplaatst om het gebouw voor even in zijn oude 

katholieke luister te herstellen. Die luister werd 

overigens vaak deels bekostigd door het uitschrijven van 

loterijen. Hierbij kon iedere parochiaan voor 5 cent 

meedingen naar vele prijzen en prijsjes door een 

gevouwen briefje in te leveren met zijn of haar naam 

erop. Tijdens de trekking van de winnende loten viel er 

voor het massaal op de Markt toegestroomde publiek 

vaak heel wat af te lachen. “De loterijbriefjes werden 

aan een draad geregen die boven het podium werd 

opgehangen”, vertelde Sprokholt. “Om fraude te 

Hans Richters, voorzitter van de Stichting OMD, 
gaf - voorafgaand aan de lezing - een toelichting 
op het programma van Open Monumentendagen 

2019 in Gouda 
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voorkomen had je een trekker en een roeper. De eerste trok willekeurig de winnende briefjes van 

de draad, de tweede opende ze en las de namen op. De roeper was verplicht hardop te lezen wat er 

op het briefje stond, zodat er niet met de uitslagen kon worden geknoeid. Dus wat deden sommige 

Gouwenaars? Die schreven niet hun naam op, maar een satirisch of scabreus rijmpje. Ze liepen dan 

een prijsje mis, maar hadden voor vijf cent wel de grootste lol omdat de roeper hun rijmpje moest 

voorlezen en iedereen dubbel lag van het lachen. Veel van deze ‘proven’ of ‘avyzen’ zijn in Gouda 

trouwens bewaard gebleven.” 

Sprokholt bood zijn toehoorders nog legio andere historische èn recente voorbeelden van Gouds 

plezier. De zesdaagse jaarmarkten met hun luxeproducten, rariteiten, troubadours, acrobaten en 

toneelspelers (met veelal platvloerse kluchten). De kermis en het circus dat hieruit voortkwam. 

Sneeuw- en ijspret, de ‘pijpentochten’ van Rotterdam naar Gouda, de ijsbaan op de Markt. De 

vrolijke schuttersfeesten met hun wedstrijden en maaltijden. Palmpasen, het naspelen van Jezus’ 

intocht in Jeruzalem, georganiseerd door de Jeruzalem Broederschap; Luilak, zaterdag vóór 

Pinksteren, waarbij de ’s nachts geroofde ‘buit’ werd aangeboden aan het mooiste meisje van de 

stad, de Pinksterblom die in triomf door de stad werd gedragen; Koppermaandag, de eerste 

maandag in het nieuwe jaar, wanneer overal gebedeld en gedronken mocht worden.  

Van sommige vieringen is in de archieven niets bewaard gebleven, zoals Pasen, carnaval en 

Driekoningen. Sprokholt: “Het kan natuurlijk zijn dat deze niet in Gouda zijn gevierd, maar dit 

waren zulke belangrijke feesten dat dit amper is voor te stellen. We weten dat zelfs de 

overwinteraars op Nova Zembla nog Driekoningen hebben gevierd. Wat ook mogelijk is, is dat er 

tijdens die feesten niets bijzonders gebeurde en dat er daarom niets over werd opgetekend. Maar 

het blijft vreemd. Van Pinksteren weten we bijvoorbeeld wel dat dit in Gouda altijd een groot feest 

was, met wedstrijden papegaaischieten waar o.a. Jan van Blois en Jacoba van Beieren aan 

meededen. En we hadden een Sint-Nicolaas Broederschap die elk jaar op 6 december een 

gedenkmis en processie organiseerde.” 

Dat de stad ook in de 21e eeuw nog volop vertier te bieden heeft, kan niemand ontgaan. The Passion 

in 2011, de Houtmanconcerten, de draaiorgels, de beiaard, de Oranjegekte rond WK en EK, de Sint-

Jansconcerten, de avondvierdaagse, de kinderspelen, de evenementen op Goudasfalt, in Arti Legi 

en in de binnenstad, de Singelloop, het grachtenzwemmen, Zotte Zaterdag, Kaarsjesavond, het 

spelevaren, de viswedstrijden, de (jongeren)sociëteiten, de Garenspinnerij, de Chocoladefabriek …. 

Wat het stoplicht ook aangeeft, rood of groen, in Gouda was èn is altijd wat te doen. (JPZ) 
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Open Monumentendag en Houtmandag 
 

Gouda was in het 

weekend van 14 en 15 

september jl. in de 

ban van Open 

Monumentendag. Bij 

fraai zomerweer 

genoten ontelbare 

bezoekers van de 

ruim 50 monumenten 

die de Stichting OMD 

in het programma had 

weten op te nemen 

en van speciale 

presentaties of 

concerten. Het 

landelijke thema 

‘Plekken van plezier’ 

leidde velen naar o.a. 

het verbouwde 

Spaardersbad en naar 

dansschool Step by Step. Twintig procent meer belangstelling dan vorig jaar was de eerste schatting 

van voorzitter Hans Richters. Voor het eerst was in Gouda een aantal monumenten ook op zondag 

opengesteld. Voor die dag was een speciaal Gouds thema gekozen: het leven van de in Gouda 

geboren gebroeders De Houtman. 

 

Het weekend werd traditioneel op vrijdagavond geopend met 

enkele lezingen en een film. Plaats van handeling was 

dansschool Step by Step aan de Turfmarkt. Het was voor de 

monumenten-eigenaren en vertegenwoordigers van 

monumentenorganisaties een aparte attractie om de zaal te 

bereiken. De Goudse Singelloop 2019 maakte dat kennis van 

de Goudse binnenstad en enige vindingrijkheid nodig was om 

er te komen. Voor de leden van dit gezelschap geen probleem.  

Na het welkom van 

voorzitter Hans Richters 

gaf wethouder Thierry 

van Vugt in zijn 

openingswoord aan hoe 

belangrijk Open 

Monumentendag voor de 

stad Gouda is. Er volgden 

presentaties van Bregje de Wit (Meisjes van plezier? Prostitutie 

in de 19e eeuw), Bianca van den Berg (Spaardersbad, gespaard 

erfgoed) en Martin van der Werf (Spaardersbad als object van 

hedendaagse projectontwikkeling). Tenslotte volgde de 

première van de 3D-film die Bas van Beukering en Dick Jonker 

hebben gemaakt van het fotomateriaal van rond 1900 van Henri 

Olifiers dat bijna twee jaar geleden in het bezit kwam van het 

Streekarchief Midden-Holland. 

 

De Houtmandag op zondag 15 september was een bijzonder 

evenement. De gebroeders De Houtman en hun vaartochten 

naar Indië en Australië werden op allerlei manieren in 

herinnering geroepen. Houtmandag was een 

samenwerkingsproject van de Stichting Open  

Oud-burgemeester Wim Cornelis, Howard 
Gray (rug) en burgemeester Mirjam Salet 

in het Houtmansplantsoen 

Bregje de Wit 
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Monumentendag, het Goudse Gidsen Gilde, het Streekarchief Midden-Holland en de Historische 

Vereniging Die Goude. Bijzondere bijdragen werden geleverd door de Scoutinggroep Cornelis de 

Houtman, door oud-burgemeester Wim Cornelis, door Cornelis (Kees) Speksnijder en door Cornelis 

(Kees) Moerings. 

Bij de start in het Houtmansplantsoen spraken OMD-voorzitter Hans Richters en de Australische 

deputy ambassador Luke Davis. Daarna kwam Frederick de Houtman zelf aan het woord (eenakter 

van Peter Meijer/Theater de Zwaan), waarna Camerata Trajectina liederen ten gehore bracht van 

rond 1600, waarin de stad Gouda en de zeevaart een grote rol speelden. De tekst van een Gouds 

lied dat ten gehore werd gebracht, staat op blz. 14. Het Goudse Gidsen Gilde verzorgde 

rondleidingen langs plekken die aan De Houtman herinneren. 

Er hadden zich twaalf mensen aangemeld, maar het aantal 

deelnemers kwam zeker op zestig. 

 

In sociëteit Concordia was een kleine tentoonstelling ingericht 

over het leven van de gebroeders, geïllustreerd met het 

model van de Duyfken, aangevoerd door Kees Speksnijder. De 

grote zaal van de sociëteit was helemaal vol toen Ingrid 

Mitrasing begon aan haar lezing over Cornelis de Houtman (de 

oudste broer) die op zijn tweede tocht werd vermoord in 

Atjeh, waarna Howard Gray met een grote rij plaatjes de 

relatie van Frederick de Houtman met Australië in beeld 

bracht. Oud-burgemeester Wim Cornelis opereerde als 

dagvoorzitter. De Lezingencommissie van Die Goude zorgde 

voor de ondersteuning van de lezingen. Beide sprekers kregen 

als attentie een voor deze gelegenheid door Kees Moerings 

gebakken Goudse pijp. Howard Gray presenteerde zijn nieuwe 

biografie over Frederick de Houtman met de titel: Spice at 

any price.  
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Over de miskende Cornelis en de veelzijdige Frederick de 
Houtman; lezingen Houtmandag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De speciale lezingen van de Houtmandag werden ingeleid door oud-burgemeester van Gouda Wim 

Cornelis en uitgeleid door voorzitter van de Stichting OMD Gouda Hans Richters. Voor een vol 

Concordia schetste Ingrid Mitrasing een beeld van Cornelis de Houtman (1565-1599), de oudste van 

de twee geboren Gouwenaars. Hierna was het de beurt aan Howard Gray, die – in het Engels – de 

persoon Frederick de Houtman (1571-1627) belichtte. Beide broers hebben een grote rol gespeeld in 

de eerste contacten tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Oost-Indië. 

 
Ingrid Mitrasing: ‘Cornelis is ten onrechte negatief afgeschilderd’  
Mitrasing zette uiteen hoe Reinier Pauw, ook uit Gouda, hen in 1592 naar Portugal stuurt, sinds 1588 

in oorlog met de Republiek. Hun missie is het vinden van informatie over de vaarroutes naar de 

‘Oost’. De twee slagen maar lopen tegen de lamp en worden opgesloten. Ze keren pas in 1594 terug 

nadat ze door kooplieden zijn vrijgekocht. De Amsterdamse Compagnie van Verre stuurt hen op 1 

april 1595 mee op een handelsmissie naar Indië, die later de Eerste Schipvaart zal worden genoemd. 

Het doel is peper te kopen op 

Java en andere eilanden, om het 

Portugese monopolie op deze 

producten te doorbreken. 

“In veel publicaties wordt 

Cornelis negatief afgeschilderd”, 

legde Mitrasing uit. “Sommigen 

noemden hem ruw, ontactisch, 

twistziek, arrogant en 

ongeschikt als leider. Maar hij 

had de leiding niet. Hij was de 

hoofcommies die over de 

specerijen ging en was lid van 

de scheepsraad. Ruzies over 

leveringen, aanstelling van een 

schipper en andere zaken gingen 

de hele scheepsraad aan, niet 

alleen hem. In het reisjournaal 

van commies Willem 

Lodewijcksz, waarin nieuwe 

gebieden, weersgesteldheden, 
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het scheepsleven, sterfgevallen – de helft van de bemanning was overleden toen het schip Indië 

bereikte – en voorvallen nauwkeurig worden beschreven, komt Cornelis dan ook slechts vier keer 

voor.” 

Veel bemanningsleden drinken en vechten, en gaan over tot plundering en brandstichting als de 

inlanders geen vee en groenten willen leveren. Soms vallen er dodelijke slachtoffers. Cornelis en 

enkele andere Hollanders worden ter dood veroordeeld na het bombardement op Bantam, maar 

vrijgelaten omdat er onenigheid is over hun executie. Hierna wordt de reis abrupt beëindigd en 

keert men terug, met een lading peper en veel kennis. Tijdens de Tweede Schipvaart (1598-1600) 

worden Cornelis – nu wel bevelhebber – en 28 van zijn schepelingen op bevel van de sultan van 

Atjeh vermoord. Volgens Mitrasing hebben historici Cornelis ook hier veel onrecht aangedaan. 

“In de historiografie wordt gesteld dat hij de vijandigheid op Bantam en Atjeh en daarmee zijn 

eigen dood heeft uitgelokt. Hierbij heeft ook de Engelse John Davis een rol gespeeld, die als 

opperpiloot meevoer en door Cornelis – terecht – van spionage werd verdacht. Over de ophitserij 

van de Portugezen, het verraad van de Bantammers en Atjehers en de twisten binnen de 

scheepsraad wordt niet gerept, behalve door de Portugese historicus Lobato die wel op deze 

factoren heeft gewezen.” Mitrasing kon niet anders concluderen dan dat Cornelis de Houtmans 

imago ten onrechte veel negatiever is dan hij verdient, en dat Gouda alle reden heeft om trots op 

hem te zijn. 

 

Howard Gray: ‘Frederick was op veel gebieden een pionier’ 
Howard Gray richtte zijn blik op broer Frederick. 

Deze ging op de Eerste Schipvaart als vrijwilliger 

mee, om de zuidelijke sterrenhemel te bestuderen 

onder leiding van Pieter Dirksz Keyzer. Bij de 

volgende reis is hij aangesteld als kapitein op de 

Leeuwinne, een van de vier schepen waarover zijn 

broer de leiding heeft. Als deze wordt vermoord, 

worden Frederick en elf anderen op Atjeh gevangen 

gezet, iets wat twee jaar zal duren. In deze periode 

werkt hij aan zijn Spraeck ende Woordboek van de 

Maleische en Magaskarse talen waarin hij in 

dialoogvorm deze talen vastlegt. Kooplieden van de 

Republiek zullen hier later hun voordeel mee doen. 

Zijn detentie eindigt als prins Maurits de sultan per 

brief overtuigt van een alliantie tussen de Republiek 

en Atjeh tegen Portugal.  

“Frederick weigerde zich tot de islam te bekeren, 

was een paar maal bijna dood geweest en keerde pas 

in 1602 naar zijn vrouw in Alkmaar terug. Slechts voor 

enkele maanden, want daarna ging hij alweer mee op 

de eerste VOC-vloot richting Indië”, aldus Gray. “Hij 

was een heel veelzijdig man. Behalve het 

woordenboek heeft hij ook de eerste nauwkeurige 

beschrijving van het hemelgewelf op het zuidelijk 

halfrond opgesteld, een expeditie naar Bantam en Noord-Australië georganiseerd, en het ‘Beeld van 

Ambon’ getekend dat in het Rijksmuseum hangt. Op 19 juli 1619 kreeg hij, als commandant van een 

vloot van 23 schepen naar Indië, als eerste Europeaan Zuidwest-Australië in zicht. Het was toeval, 

want hij had vanaf Kaap de Goede Hoop een te zuidelijke koers aangehouden.” 

De Houtman kon net voorkomen dat twee schepen tegen de kust werden geplet. Hij volgde daarna 

de West-Australische kust, zeilde tussen het continent en de later naar hem genoemde Houtman 

Abrolhos Islands door en redde niet veel later Willem IJsbrandtsz Bontekoe en de andere 

overlevenden van de ontplofte Indiëvaarder Nieuw Hoorn van een eilandje in de Straat van Sunda. 

Verder leidde hij onder meer de aanval op Banda en was hij gouverneur van Ambon. Na zijn 

terugkeer naar de Republiek overleed hij in 1627 in Alkmaar, waar hij in de Grote Kerk werd 

begraven. Gray: “In Australië zijn eilanden, straten en schepen naar hem vernoemd. Frederick de 

Houtman verdient een plaats in de Nederlandse en Goudse geschiedenis, in de Australische heeft hij 

die al.” (JPZ) 



14 
 

Nieuwsbrief nr. 105  Historische Vereniging Die Goude (oktober 2019) 

Beschrijvinge van 't Miraculeuse Lieve Vrouwen Beeldt binnen 
de Goudtsche Stadt 
 

Op Houtmandag (zondag 15 september jl.) bracht 

het ensemble Camerata Trajectina (‘Utrechts 

muziekgezelschap’) in het Houtmansplantsoen 

een programma met liederen over Gouda en de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie. De teksten 

van de liederen werden voor het concert 

uitgereikt aan de aanwezigen. De twee liederen 

over Gouda vormden een bijzondere verrassing.  

Hier de tekst van het lied over het miraculeuze 

Mariabeeld van Gouda. Het werd in 1655 door 

Guilielmus de Swaen opgenomen in de bundel Des 

Singende Swaens Toe-gift. Volgens de toelichting 

is de muziek van Giovanni Giacomo Gastoldi (ca. 

1554-1622?); onderdeel van ‘Balletti a tre voci’. 

 

Binnen de seer vermaerde,  

Wijtberoemde Goudtsche Stadt, 

Was eertijdts een schoone schat: 

Gelijck ick uyt bejaerde  

Vrome Lieden heb verstaen, 

Die na hondert jaren gaen. 

Het was een deftigh Beeldt 

Des Magets, die Godt heeft geteelt 

Op dees werelt voor ons al, 

In het Bethlemijtsche stal. 

 

Dees Maget was gesneden  

Kunstelijck van Eycken-hout, 

En sy sat met traen’ bedouwt. 

Drouf sat dees Maeght met reden, 

Want sy hadt haer Soon op schoot, 

Die gestorven was de doodt. 

En dese Hemels Blom 

Hadt een vercierde Mantel om, 

Eene Mantel hadt sy aen, 

Die den brandt heeft doen vergaen. 

 

Want als de Schepen branden 

In de Yssel *) voor der Gouw, 

En daer op stondt grooten rouw: 

Soo is door Priesters handen, 

Tot uitblussingh van dit werck, 

't Beeldt gehaelt uyt Noodt-Godts Kerck**): 

Met groot’ eerbiedigheyt 

Omganghs-gewijs, wierdt 't Beeldt geleydt 

Buyten na Sint Ooloofs Huys***), 

Waer nu is de Nieuwe Sluys****). 

 

Als ’t Beeldt daer was gekomen, 

En nu still’ stondt voor het vyer, 

Soo hiel op des brandts geswier. 

Daer wierdt gheen schaa vernomen 

Na dien tijdt, noch eenich leedt, 

't Vyer hiel op door ’s Maghets kleedt. 

Terstondt hiel op de vlam 

Soo dree daer in haer Mantel quam: 

Het Mirakel was gewroght, 

En het Beeldt wierdt t’huys gebrocht. 

 

Gebrocht wierdt op de Haven, 

(Waer dat was Noodt-Godts Capell’) 

Met een heerelijck geschel. 

Daer gingen Godes Slaven 

Doen bedancken dese Vrouw, 

Van haer wonderlijck Behouw: 

Vaert wel, ô Keyserin! 

Maeckt dat wy komen d’Hemel in, 

Maeckt dat na dit aerdts verdriet 

Onse ziel haer Godt geniet. 

 

*) Hollandsche IJssel; **) deze kapel stond tot 

1578 bij de Noodgodsbrug; ***) kapel van Sint 

Olevaer of Olaf;****) nu: Mallegatsluis 
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Goudse Tijdmachine opgestart 
 

Op zaterdagmiddag 31 augustus jl. is in de Chocoladefabriek het project Goudse Tijdmachine van 

start gegaan. In Nieuwsbrief 104 (blz. 10) stond de aankondiging die volgde op een presentatie van 

het idee in juni door vijf bekende Goudse historici en archeologen: Henkjan Sprokholt, Bianca van 

den Berg, Marianne van der Veer, Erik Kooistra en Marcel van Dasselaar. Zij willen de unieke 

bronnen die wij in Gouda hebben per perceel in de binnenstad transcriberen, digitaliseren en 

koppelen aan de gegevens van de 

kadasterkaart 1832.  

De eerste tien vrijwilligers zijn aan 

de slag om – samen met de vijf 

initiatiefnemers – alle gegevens over 

panden in de binnenstad uit het 

beschikbare archiefmateriaal te 

halen en daarmee een databank op 

te bouwen. Daarvoor is het nodig om 

archiefstukken te beoordelen op 

bruikbaarheid, te transcriberen, te 

fotograferen, te scannen en 

gegevens in te voeren. ‘Het was een 

leerzame, veelbelovende middag’, 

concludeerde coördinator Henkjan 

Sprokholt. Met name rond het 

invoeren van gegevens zullen nadere 

afspraken worden gemaakt. 

Afgesloten werd met ‘bier en pizza’. 

Deelnemers kunnen thuis verder 

werken, maar er is elke maand een 

bijeenkomst. Nieuwe deelnemers 

kunnen altijd instappen. Info via 

m.vanderveer@samh.nl. 

mailto:m.vanderveer@samh.nl
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Golda wil Statensluis zichtbaar maken 
 

Vlakbij de huidige 

Mallegatsluis heeft ooit een 

andere sluis gelegen, in 

1576 gebouwd op last van 

Willem van Oranje: de 

Statensluis, ook Groote- of 

Buytensluis genoemd. In het 

Rampjaar 1672/1673 was 

het de belangrijkste 

inundatiesluis voor dit deel 

van de Oude Hollandse 

Waterlinie (OHW). 

Archeologische vereniging 

Golda heeft een plan 

opgesteld om deze sluis, in 

de ondergrond nog 

aanwezig, bovengronds 

weer zichtbaar te maken. 

In juni heeft Golda-

voorzitter Hans Verwey het 

project toegelicht op de Erfgoedtafel OHW van de provincie Zuid-Holland.  

Na verder archeologisch onderzoek en een opgraving komend jaar stelt Golda voor de sluiswanden 

bovengronds op te metselen en de sluiskolk aan te geven met plaveisel. Deze historische sluis ligt 

onder het gras dertig meter naast de bestaande sluis. Er is op dit moment niets meer van zichtbaar. 

Het was een heel grote sluis, die samen met het bastion voor de Rotterdamse Poort werd gebouwd. 

Het ensemble had een strategische functie in 1672. Het was een van de weinige bastions van Gouda 

uit die tijd, later vergraven voor de huidige Mallegatsluis. Met het beoogde zichtbaar maken van de 

Statensluis kan het verhaal van 1672 duidelijk gemaakt worden aan grote groepen. In de 

projectaanvraag heeft Golda aangegeven dat wordt samengewerkt met de gemeente Gouda, de 

Historische Vereniging Die Goude en de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Het totale project is 

begroot op € 40.700. Aan de provincie Zuid-Holland is € 20.000 subsidie gevraagd. 

Op 6 september jl. kwam op de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie het advies aan de orde van 

de onafhankelijke beoordelingscommissie over de voor 2020 ingediende projecten. De commissie 

spreekt van een goed initiatief om Gouda bij de Oude Hollandse Waterlinie te betrekken en om een 

fysiek object te hebben waar 

het verhaal verteld kan 

worden. Aan Golda is gevraagd 

om op een aantal vragen 

nader in te gaan, maar het 

advies luidt om de 

subsidieaanvraag volledig te 

honoreren. De 

beslissingsbevoegdheid ligt bij 

het college van Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland dat 

hierover naar verwachting in 

januari 2020 zal besluiten. Het 

(nieuwe) college van GS heeft 

al wel besloten tot 

voortzetting van de zgn. 

erfgoedlijnen en het daaraan 

toekennen van budget. (GJJ) 
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Vleselijk converseren in Gouda 
Een bijdrage van Hans Blok 

 

In Nieuwsbrief 102 heb ik verslag gedaan 

van een ‘verzwaarde doodstraf’ zoals die in 

Gouda in 1756 werd voltrokken. Ik begrijp 

dat de binnengekomen reacties getuigen 

van enige verbazing over ons vroegere 

vervolgingsbeleid en zelfs van afgrijzen. In 

het onderzoek dat ik in 2012 heb gedaan 

naar de criminaliteit in Gouda tussen 1750 

en 1800 zijn meer vonnissen bovengekomen 

die in de tegenwoordige tijd wat 

merkwaardig overkomen. Voor 

zedendelicten wordt meestal alleen de 

vrouw veroordeeld. In het navolgende 

vonnis uit 17551 komt die ongelijkheid van 

bestraffing tot uiting. Dan wordt de 23-

jarige pijpmaakster Cornelia Versluys 

veroordeeld. Haar man is in 1750 als 

matroos met de VOC, Kamer Amsterdam, 

op de Luxemburg naar Oost-Indië 

vertrokken. Cornelia denkt dat hij is 

overleden, maar dat blijkt later niet het 

geval. Zij begint een relatie met Chris Huybregtse, waaruit een kind wordt geboren. Zij gaat voor 

twaalf weken in het hoerhuis van Hille Diependijk in het Vissteegje. Ook pleegt zij ‘vleselijke 

conversatie’ in het huis van Ary van der Dus op de Kleyweg. Bij Hille ontmoet zij de gehuwde 

Cornelis Brandt en begint een uitvoerige seksuele relatie. De beschrijving lijkt een oor- en 

ooggetuigenverslag van iemand die onder de bedstee lag: hoeveel en welke nachten zij vleselijk 

geconverseerd hebben en hoe vaak zij zich hebben uitgekleed. De plekken waar de handelingen 

worden verricht, onder andere in de Aschpot buiten Gouda, worden als ‘plaats delict’ beschreven. 

Een vrouwelijke getuige deelt mede dat zij hoorde hoe Cornelia en Cornelis vleselijk converseerden. 

Cornelia werd voor haar activiteiten beloond; de ene keer met een ducaton, de andere keer met 

een gulden en dan weer met een zilveren snuifdoos. Cornelia wordt ten laste gelegd dat zij een 

‘samenknoopsel is van onkuisheid, met haar lichaam vuyl gewin doende, ja een fameuse 

overspeelster die zich niet heeft ontzien, hoewel zelf getrouwd, met een ander getrouwd man 

[zich] vleselijk [te] vermengen, de heilige band des huwelijks geschonden heeft, en geruime tijd 

met haar overspel God getergd heeft’. De strafeis luidt dat zij een half uur lang op de kaak wordt 

gesteld met een brief op de borst met daarop ‘fameuse overspeelster’, plus vijftig jaar verbanning 

uit Holland en West-Friesland, plus de kosten van het proces. Cornelia wordt gestraft met vijftig 

jaar verbanning uit Holland en West-Friesland. En hoe ging het met Chris Huybregtse, Ary van der 

Dus of Cornelis Brandt? Van hen is geen vonnis bekend. 

 

De Duyfken in Gouda 
Kees Speksnijder (l) 

en de Oud-

Katholieke Kerk 

toonden op Open 

Monumentendag hun 

model van de 

Duyfken, een van de 

schepen van de 

gebroeders De 

Houtman.   

                                                             
1 Archief Gerecht van Gouda Toegangsnummer 2 inventaris 180 folio 248Vo . 
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Die Goude ontvangt foto’s en documenten over Oud Gouda 
 

In de vorige Nieuwsbrief is gesignaleerd dat Die Goude vaker de vraag krijgt of er belangstelling is 

voor materiaal over Gouda dat is verzameld door een ouder of een oom: foto’s, boeken, brochures 

of documenten. Vaak is het iemand die niet meer in Gouda woont en die wel de verzameling maar 

niet de passie voor Gouda heeft geërfd. Die Goude kan er een nuttige bestemming aan geven met 

als hoofdregel dat uniek materiaal thuis hoort in het Streekarchief Midden-Holland, zo nodig na 

digitalisering en beschrijving. Graag schenken wij hier kort aandacht aan de verzamelaars en de 

schenker of de schenking. 

 

Alexander Schrijvers en zoon Gerrit Schrijvers 
Alexander Schrijvers (1893 Lathum - 

1971 Gouda) en zijn zoon Gerrit 

Schrijvers (1918 Gouda - 1980 Burum) 

hebben bijdragen aan de geschiedenis 

van Gouda geleverd. Gerrits 

schoonzoon, Henk Koppe in 

Zwijndrecht, heeft als erfgenaam 

foto’s en documenten van schoonvader 

Alexander en zwager Gerrit 

overhandigd aan Die Goude. Het gaat 

om originele foto’s van o.a. de 

bevrijding en van de arrestatie van 

NSB’ers. Tot de collectie behoort het 

persoonlijke relaas van adjudant 

Schrijvers over de gebeurtenissen rond 

de liquidatie van de Bodegraafse 

landstormer Hoogendoorn, waarvoor ook de beruchte Balvert een ‘uitnodiging’ had gekregen, die 

hem echter te laat bereikte. Tot de verzameling behoort ook een pakket familiepapieren, waarvoor 

de heer Koppe contact gaat zoeken met Gouwenaar Lex Schrijvers, zoon van Albert.  

Alexander Schrijvers was adjudant van politie. Van hem is bekend dat hij begin 1945 door de 

Duitsers werd opgepakt nadat in Bodegraven een Landstormer was geliquideerd door het verzet. 

Zowel Jan H. Kompagnie (in De schrik van Gouda) als Rinus van Dam (in Gouda in de Tweede 

Wereldoorlog) schrijven over deze zaak, waarbij ook een andere zoon, Albert Schrijvers, betrokken 

was. Zoon Gerrit werkte als onderwijsambtenaar bij de gemeente en schreef vele stukjes in de 

Goudsche Courant over de geschiedenis van Gouda. Nico Habermehl wijdde in Tidinge 1991 nummer 

3 een artikel aan Gerrit Schrijvers, die – afgezet tegen zijn productie – te weinig aandacht als Gouds 

geschiedschrijver heeft gekregen. Zie https://www.diegoude.nl/wp-

content/uploads/2016/03/Tidinge-1991-3.pdf. 

 

Zuster Adri Oudijk (de latere mevr. C.A. Jansen-Oudijk) 
Cornelia Adriana Oudijk werd op 1 

november 1911 geboren in 

Moerkapelle. Ze kwam van boerderij 

Moscovi. Als zuster Adri was zij  zo’n 

twintig jaar verbonden aan ‘Het 

Ziekenhuis voor de Diaconessenarbeid’ 

in Gouda, bekender als ziekenhuis De 

Wijk, annex de Montagnekliniek, vanaf 

1931 als leerling-verpleegster, later als 

diacones. In die tijd plakte ze foto’s 

van het ziekenhuis in een album. Ook 

bewaard is haar ‘praktijk- en 

rapportenboekje’, waarin exact (met 

datum en naam toezichthouder) is 

aangetekend welke ziekten tijdens de 

opleiding werden verpleegd, welke 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2016/03/Tidinge-1991-3.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2016/03/Tidinge-1991-3.pdf
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(ruim honderd) handgrepen goed werden uitgevoerd, en welke operaties en kunstbewerkingen 

werden bijgewoond. Op diverse foto's is dokter Montagne te zien. 

Het fotoalbum en het rapportenboekje zijn inmiddels overhandigd aan het Streekarchief. Het album 

wordt opgenomen in de collectie van de Beeldbank, het rapportenboekje in de collectie-Varia. 

Het was oud-biologieleraar en –schoolleider Gert H. Jansen uit Bergschenhoek die contact opnam 

met Die Goude. Zuster Adri werd zijn tweede moeder, 

nadat zijn echte moeder (ook een Oudijk, een nicht) was 

overleden. Adri overleed in 1996 in Rotterdam; Gert 

Jansen is de erfgenaam.  

 

Jopie Luteijn (de latere mevr. J. Kobrua-
Luteijn) 
Jopie Luteijn was rond 1958 verpleegster in het Van 

Itersonziekenhuis. Zij werd in 1937 in het Zeeuwse 

Koudekerke geboren en trouwde in 1960 met Hiskia 

Kobrua. Het paar ging in Waddinxveen wonen. Jopie werd 

de schoonmoeder van Dick-jan Thuis die recentelijk haar 

foto’s van het Van Itersonziekenhuis digitaliseerde en 

toezond aan Die Goude. Dick-jan Thuis is ook 

fotoredacteur van het Historisch Genootschap 

Waddinxveen. 
 
Gijs Nederhoff 
Gijs Nederhoff (*1928 Waddinxveen - †2012 Lunteren) had een flinke verzameling boeken, foto's en 

artikelen over oud Gouda. Zoon Rob Nederhoff uit Boskoop heeft twee bananendozen vol materiaal 

bij Die Goude afgeleverd. Het gaat om: 

• 840 prentbriefkaarten, waarop de naam van een fotograaf en/of een uitgever staat. Sommige 

zijn per post verzonden. Ze variëren in ouderdom en stammen uit de periode 1880 tot 2000; 

• 260 fotokaarten op briefkaartformaat zonder tekst maar met lijntjes voor adressering, 

professioneel afgedrukt; uiterlijk is er enige overeenkomst met materiaal dat onderdeel 

uitmaakt van de recent ontvangen collectie-Daems; 

• 280 losse foto’s van onbekende herkomst in allerlei formaten; enkele voorzien van de naam van 

de maker en/of rechthebbende; 

• 50 prentbriefkaarten van plaatsen in de 

regio; 

• Een multomap met vergrotingen van 

diverse aard. 

De fotokaarten en foto’s worden nader 

bestudeerd door Nico J. Boerboom. 

Onbekende en interessante foto’s worden 

gescand en aangeboden aan het 

Streekarchief. Van de tachtig boeken en 

brochures is een beperkt aantal in dank 

aanvaard door het SAMH. De rest zal via een 

boekenmarkt zijn weg vinden naar 

belangstellenden. Voor gerubriceerde 

krantenknipsels heeft het streekarchief geen 

belangstelling, omdat in beginsel alle 

artikelen uit de voormalige Goudse Courant 

via de zoekfunctie zijn te vinden op de 

website van SAMH. De map met knipsels van 

de rubriek ‘Kent u ze nog’ wordt wel 

bewaard, want ze komen uit het Gouds 

Nieuwsblad. 
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Gijs Nederhoff was verknocht aan de stad Gouda. Als kind was hij op de Snoystraat komen wonen. 

Het ouderlijk gezin verhuisde naar de Sluisdijk richting Moordrecht;  een dienstwoning van 

Provinciale Waterstaat. Zelf leerde Gijs op de ambachtsschool voor elektricien en ging hij aan de 

slag bij Installatiebedrijf Van Loon aan de Dubbele Buurt. Op enig moment ging hij werken als 

onderhoudsmonteur op ‘de gasfabriek’ op het Bolwerk die vervolgens opging in het Gemeentelijke 

Energiebedrijf (G.E.B.). Via avondstudie kon hij daar inspecteur laagspanning worden. In die rol 

maakte hij de verhuizing mee naar het nieuw gebouwde kantoor aan de Nieuwe Gouwe Westzijde, 

waar nu het politiebureau in zit. Gijs trouwde in 1955. Het paar kon de bovenwoning van het 

pakhuis op Hoge Gouwe 69 betrekken op voorwaarde dat de jonge mevrouw Nederhoff het kantoor 

van eigenaar Van Dijk aan de Lage Gouwe kwam schoonmaken. Boven het kaaspakhuis werd in 1963 

de eerder genoemde Rob Nederhoff geboren. Nog datzelfde jaar verhuisde het gezin naar Da 

Costakade 86. Daar kwam Gijs in contact met W.G. (Wim) Janssen die tegenover op nummer 61 

woonde. Wim Janssen inde verzekeringspremies en contributies bij de mensen aan huis en kende 

daardoor veel Gouwenaars. Daardoor wist hij ook bijzondere foto’s van Gouda te verzamelen. Gijs 

verzamelde ze ook en die gingen ze uitwisselen. Samen hadden ze een kennis in de Sint-Jozefstraat 

die een foto kon dupliceren. Op naam van W.G. Janssen staan de fotoboeken Gouda van 1900 tot 

nu, die in 1992 en 1994 werden uitgegeven door Van Geijt Productions. 

Gijs Nederhoff heeft het verzamelen tot ongeveer 2000 volgehouden. In 2002 verhuisde hij naar de 

Veluwe; eerst naar Ermelo, later naar Lunteren.  

 

Jan Wilhelm van Kogelenberg  
Zie artikel op volgende bladzijde 

 

Johan Pot 
G.J.J. (Johan) Pot 

was 

gemeentesecretaris 

en archivaris in 

Gouda. Zijn 

kleinzoon Johan Pot 

woont in de 

Verenigde Staten in 

het stadje Fairmont 

in West Virginia. Hij 

is 79 jaar oud. Bij 

het opruimen van 

een doos met oude 

papieren, foto’s enz. 

van zijn grootvader 

is Johan materiaal 

tegengekomen dat 

misschien voor Die 

Goude interessant is. 

Johan Pot is zelf 

geboren in Gouda op 

de Van 

Beverninghlaan 17, 

in het huis van zijn 

grootouders. Tot 8 

oktober 2019 zijn 

Johan Pot en 

echtgenote in 

Nederland op – wat 

zij betitelen als – hun mogelijke afscheidsreis. Op 24 september jl. heeft Johan de paperassen 

overgedragen aan Gert Jan Jansen, als vertegenwoordiger van Die Goude. In het volgende nummer 

volgt een beschrijving van de overhandigde materialen en een korte schets van de schenker.  
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Foto’s niet van Smit maar van Van Kogelenberg 
 

In Nieuwsbrief nr. 100 (januari 2019) 

staat het bericht van de vondst van 

foto’s in het archief van mr. J. Smit, de 

oprichter van Die Goude. In een 

sigarenkistje bevonden zich (naast 

enkele persoonlijke voorwerpen) 

negatieven van foto’s van Gouda. 

Volgens een bijgevoegd document zijn 

ze in 2008 overgedragen aan Die Goude 

door de heer P.H. van Kogelenberg, oud-

apotheker te Leerdam. Afgelopen 

augustus heeft Piet Hein van 

Kogelenberg (*1941 Gouda) opnieuw 

contact opgenomen, want hij heeft nog 

een kistje gevonden met dia’s, resp. van 

‘Gouda 700’ en van Koninginnedag 1958 

in Gouda. Die dia’s zijn opgehaald door Gert Jan Jansen. Nico Boerboom wil ze – net als de 

bovengenoemde negatieven - gaan digitaliseren.  

Piet Hein van Kogelenberg maakt van de gelegenheid gebruik om nog wat dingen recht te zetten, 

die bij het eerdere contact niet goed uit de verf kwamen. Het belangrijkste is wel dat de 

fotonegatieven in het ‘archiefje-Smit’ niet toegeschreven moeten worden aan zijn oom, mr. Jan 

Smit. Die heeft – voor zover hem bekend - nooit foto’s gemaakt. Gezien de onderwerpen mogen we 

ervan uitgaan dat in alle gevallen zijn vader, Jan Wilhelm van Kogelenberg, de fotograaf is geweest. 

De man van Adriana of Jeanne Smit, leidinggevende bij de Goudsche Machine Fabriek (GMF), begon 

al in de jaren twintig privé met fotograferen. Aanvankelijk had hij apparatuur waarmee 

glasnegatieven werden gemaakt. Later kocht hij een Rolleiflex, waarvan de negatieven 6 x 6 cm 

waren, zoals aangetroffen in het doosje. Toen hij 25 jaar bij de GMF werkte, kreeg hij een 

vergrotingsapparaat dat op de zolder van het huis aan de Fluwelensingel dienst ging doen, 

aanvankelijk alleen voor de foto’s van Gouda en de familie, later ook voor de zaak. Bij Foto Baars 

kostte zo’n vergroting 7 gulden 50; thuis gemaakt waren de kosten maar één gulden per stuk. 

Piet Hein herkent de meeste beschrijvingen die Nico Boerboom van de negatieven heeft gemaakt, 

opgeslagen in een excel-bestand. Niet voor niets komt de Fluwelensingel zo vaak voor, want daar 

woonden ze. Na hun trouwen woonden zijn vader en moeder aanvankelijk op Ridder van Catsweg 

83, maar dat werd later de Fluwelensingel 35. Bij hen in huis woonde een andere broer van zijn 

moeder, Siebrand Hendrik Smit. Zowel zijn vader als zijn moeder waren actief bij de 

luchtbescherming; vader was later ook wijkhoofd van de BB, Bescherming Burgerbevolking. In het 

overzicht worden verscheidene plaatsjes vermeld 

die met die activiteiten gelinkt kunnen worden. 

 

Delen van het fotoarchief van zijn vader hebben al 

eerder een bestemming gekregen, zoals het 

materiaal dat hij verzamelde als voorzitter van de 

Goudse Zwemclub GZC. Misschien zaten daar ook 

nog spullen van oom Siebrand bij. Veel materiaal is 

ook naar de Goudse Machine Fabriek gegaan die 

sinds 1990 in Waddinxveen gevestigd is. Het is 

gebruikt voor het boek Dit is historisch gegeven dat 

uitkwam in 1991 en voor de aanvraag in 2008 van 

het predikaat ‘koninklijk’. Vanaf 2009 heet het 

bedrijf daarom Royal GMF-Gouda, maar dat duurt 

niet lang. Het bedrijf is overgenomen door de 

Andritz-groep in Graz (Oostenrijk) en heet nu 

ANDRITZ Gouda BV te Waddinxveen. Daarover meer 

in het volgende nummer.(GJJ)  
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Henri Breetvelt, de uitzondering die de regel bevestigt 
Gouda 1898-1928: kunsthistorische ontwikkelingen (4):  
Een bijdrage van Hans Vogels, oud-conservator van Museum Gouda 

 

In de vorige bijdrage2 ging het over de artistieke vrijheid van de plateelschilders binnen de Goudse 

aardewerkindustrie. Kort voor en ook na de oprichting in 1898 van de Plateelbakkerij Zuid-Holland 

kwamen plateelschilders naar Gouda vanuit andere bedrijven elders in het land waar zij het vak 

hadden geleerd. Werknemers van Holland/Utrecht, Rozenburg en Purmerend namen hun manier van 

schilderen, decoreren van sieraardewerk mee naar Gouda. De eerste producten van de Zuid-Holland 

weerspiegelen die oorsprong. Reden waarom de productie in die beginjaren een grote variatie laat 

zien die de nodige uitbreiding van het assortiment mogelijk zou maken om na verloop van tijd een 

eigen gezicht te tonen. Het eerste decor dat vervolgens in eigen beheer werd ontwikkeld, was het 

zogenaamde decor ‘Gouda’, een floraal decor aangebracht op een groene ondergrond, voorzien van 

een glanzend glazuur. Tulpen, irissen, viooltjes en papavers, vrij schetsmatig geschilderd op 

siervoorwerpen, klein en groot van formaat. Waarschijnlijk is het ontwerp afkomstig van schilder 

WGF Jansen die korte tijd bij de Zuid-Holland heeft gewerkt en vooral bekend is van zijn 

schilderijen in de trant van de Haagse School. Voor het eerst is er op dat moment in Gouda sprake 

van een ontwerper wiens decors door anderen worden uitgevoerd. Vóór die tijd lijkt er vaak sprake 

van ontwerp, tekening en uitvoering door een en dezelfde persoon. Dat gaat nog veel meer 

veranderen naarmate de Zuid-Holland groter wordt en het ambachtelijke naar de achtergrond 

verschuift ten gunste van standaardisering en vergroting van de productie. Op termijn gaat 

kwantiteit ten koste van de kwaliteit van de decors. 

En dan wandelt daar in 1900 Henri Breetvelt het bedrijf 

binnen. Hij had zijn opleiding genoten aan de 

Polytechnische School in Delft, was ook enkele jaren als 

plateelschilder werkzaam bij de Porceleyne Flesch maar 

was in de loop van de jaren ‘90 van de 19de eeuw samen 

met zijn vrouw Cornelia Du Mee voor zichzelf begonnen. 

Zeker niet onsuccesvol, want beiden exposeerden 

regelmatig met vooral tegeltableaus op vooraanstaande 

beurzen en tentoonstellingen. Waarschijnlijk ontbrak het 

Breetvelt in Delft aan een keramische werkplaats, want 

veel moest worden uitbesteed. De Zuid-Holland bestond 

weliswaar nog maar kort maar genoot al wel de nodige 

bekendheid. De overstap van Delft naar Gouda moet 

Breetvelt vooral hebben aangetrokken omdat hij hier te 

maken kreeg met een bedrijf dat op velerlei vlak 

initiatieven ondernam, mogelijkheden bood. Voor zover 

bekend op basis van de bewaard gebleven stukken van zijn hand, schilderde hij alleen maar unica, 

veelal gelegenheidsstukken in opdracht, meestal uitgevoerd in de polychrome ‘Delftsche’ manier 

die hem natuurlijk bekend was, maar er waren ook tegeltableaus van zijn hand met populaire 

motieven, ontleend aan de Haagse School. Anders dan de andere, eveneens vooraanstaande 

schilders van rond 1900, schilderde hij op een behoorlijk eigen, individuele manier die gebaseerd 

was op de techniek van het (polychrome) ‘Delftsch’. In die zin week hij af van de stijl van de 

Holland/Utrecht, Rozenburg en Purmerend, maar kreeg hij ook van de directie de ruimte om 

zichzelf te ontwikkelen, te experimenteren. 

 

Een mooi en ook illustratief voorbeeld is een wandbord dat Breetvelt omstreeks 1901 moet hebben 

geschilderd en waarop enkele opvliegende eenden temidden van rietstengels staan afgebeeld. Eind 

19de eeuw waren in heel Europa de Japanse houtsnedes van kunstenaars als Hiroshige, Utamaro 

etcetera uitermate populair. Het was de schijnbaar eenvoudige, directe manier van tekenen, het 

bijzondere, heldere kleurgebruik dat van grote invloed was op de kunst van dat moment, vooral 

bekend geworden onder de noemer van de Art Nouveau. Van Breetvelt is bekend dat hij enkele 

geïllustreerde uitgaves bezat van de Japanse kunstenaar Kono Bahrei. Het genoemde wandbord 

heeft Breetvelt geschilderd naar een van de prenten van Bahrei (1844-1895), maar het is geen 

                                                             
2 zie https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2019/05/Nieuwsbrief-nr.103-mei-2019.pdf. 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2019/05/Nieuwsbrief-nr.103-mei-2019.pdf
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letterlijke overname, niet zomaar een kopie. Zijn kleurgebruik in overwegend blauwtinten is 

afwijkend, en ook de compositie heeft Breetvelt aangepast, waarschijnlijk vanwege het ronde 

formaat. Bij mijn weten is rond 1900 iets dergelijks nergens te vinden. 

Desondanks vertrekt Breetvelt weer uit Gouda om in 1902 te gaan werken bij de Societe Ceramique, 

Maastricht, een groter bedrijf. Daar schildert hij vooral grote tegeltableaus, maar ook monumentale 

siervazen, veelal voorzien van motieven die hij ontleende aan de schilderijen van de Haagse School. 

Zijn status is ook in Maastricht die van een belangrijke schilder die geen lopendeband-decoraties 

uitvoert, betaald krijgt voor de individuele kwaliteit die hij levert. In 1906 vertrekt hij vanuit 

Maastricht naar Noordwijk waar de voormalige directeur van de Zuid-Holland, Egbert Estié, een 

nieuw bedrijf begonnen was onder de naam ‘Porceleinfabriek de Kroon’. In Noordwijk is Breetvelt 

niet alleen schilder maar vooral ook ontwerper van florale maar ook geometrische patronen in 

opvallend heldere kleuren. Zijn ontwerpen worden nu ook door anderen uitgevoerd, een werkwijze 

die hij zou continueren bij zijn terugkomst in Gouda, om precies te zijn in 1916. Zijn expressieve 

decors weerspiegelen zijn individualiteit, hij is en blijft kunstenaar temidden van collega-schilders 

die veelal ontwerpen van anderen uitvoeren. Als zodanig is Breetvelt de uitzondering die de 

dagelijkse gang van zaken bevestigt, plateelschilders die steeds minder hun eigen creativiteit in hun 

werk kwijt konden. Breetvelt maakte uitsluitend unica, enkele uitverkoren schilders voerden 

‘decors Breetvelt’ uit, waarschijnlijk ontwerpen die hij maakte en anderen ‘inkleurden’. Stukken 

van Breetvelt waren uiteraard kostbaar maar desalniettemin populair. Ze verkochten goed temidden 

van het standaardassortiment van de Zuid-Holland. 
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Data lezingen Die Goude in 2020 
 

De Lezingencommissie heeft de data vastgesteld voor het lezingenprogramma van volgend jaar. 

Marian Heeringa, voorzitter van de commissie, geeft aan dat voor bijna alle data de sprekers en de 

inhoud zijn vastgelegd. Dat wordt de volgende keer vermeld. Voorlopig is het voor u van belang om 

te noteren wanneer de lezingen worden gehouden. Met één uitzondering (het ‘voorprogramma’ van 

de Algemene Ledenvergadering) hebben de lezingen plaats op maandagavond in sociëteit Concordia, 

Westhaven 27 in Gouda. In beginsel duren ze van 20:00 tot 22:00 uur. De lezing van 7 september 

2020 wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Open Monumentendag.  

De data: 

Maandag 27 januari 2020; 

Maandag 2 maart 2020; 

Woensdag 15 april 2020; 

Maandag 25 mei 2020; 

Maandag 7 september 2020; 

Maandag 12 oktober 2020; 

Maandag 23 november 2020. 

 

Kees Moerings bakt voor Houtmandag 
 

Speciaal voor 
Houtmandag heeft 
Kees Moerings een 
Gouds pijpje 
ontworpen en 
gebakken.  
De twee sprekers op 
Houtmandag, Ingrid 
Mitrasing en Howard 
Gray, waren er blij 
mee. 
 

 

Fotoverantwoording en colofon 

 
Nico J. Boerboom: blz. 8, 9,10(o), 11(b), 12, 

 13, 14 en 17(o/l) 

Gert Jan Jansen: blz. 10(b+m), 11(o), 15, 

 18, 19(o), 20, 21(b) en 24 

Collectie-Krusemeijer: blz. 2 Collectie-Stam: blz. 3 

Marianne Waalwijk: blz. 4 www.sintjan.com: blz. 5 en 6 

Gouda op Schrift: blz. 7 Hans Verwey: blz.16 

www.rijksmuseum.nl: blz.17(b) Evalien de Haan: blz. 17(o/r) 

Jopie Luteyn: blz. 19(b) J.W. van Kogelenberg: blz. 21(o) 

Museum Gouda/Tom Haartsen: blz. 22 en 23  

(b)= boven; (m)= midden; (o)= onder (l)= links; (r)= rechts 
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