
Nieuwsbrief 107: artikelen graag aanleveren vóór 1 januari a.s. 

Nieuwsbrief nr. 106, november 2019 
 
 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave ...................................................................................................................................1 
‘Gelukkig Gezond: geschiedenis van gezond oud worden’; lezing maandag 25 november Rina Knoeff .2 
Overleden: Kees Boogert en Arie van Vliet ..........................................................................................3 
Programma lezingen Die Goude in 2020 .............................................................................................3 
Impressie Goudse Waterconferentie ...................................................................................................4 
‘Vrouwen speelden in Nazi-Oosten grote rol achter de schermen’, verslag lezing Jocelyn Krusemeijer 6 
‘Innovatie bracht Goudse kleipijp naar de top’; impressie lezing Ruud Stam ........................................7 
Archief Nico Habermehl overgedragen aan SAMH ..............................................................................8 
Speciale kleipijp voor kleipijpenonderzoeker .......................................................................................8 
‘Eduard Poppius icoon van Goudse vrijzinnigheid’; verslag symposium ...............................................9 
De andere media van Die Goude: Tidinge, Oud Gouda, Facebook en Website ................................... 10 
Reacties op artikelen van Die Goude ................................................................................................. 12 
Scheepsmakers Van Duijvendijk ook bij Gouda actief ........................................................................ 13 
SAMH wil volkstellingen en -registers digitaliseren ............................................................................ 14 
Boekpresentatie Caecilia op 30 november ........................................................................................ 15 
Geslaagd symposium over de Oude Hollandse Waterlinie in Gouda .................................................. 16 
Frederick de Houtman in Alkmaarse handen ..................................................................................... 16 
Het Spaardersbad ............................................................................................................................. 17 
Goudse Machinefabriek is nu Andritz Gouda BV Waddinxveen ......................................................... 18 
Bouwhistorie Kleiweg 1 - 7 vanaf 1832 .............................................................................................. 19 
Twee recent beschikbaar gekomen Koninginnedag-foto’s ................................................................. 20 
De Goudse apotheker G.A.W.J.O.E. Paris........................................................................................... 21 
Over drie generaties Pot ................................................................................................................... 22 
Dominee Hendricus van Assendelft (1875-1928) ............................................................................... 23 
Fotoverantwoording en colofon ........................................................................................................ 24 
 

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/HV%20die%20Goude/Nieuwsbrief/INHOUDSOPGAVE%202%20Nieuwsbrief%2092.docx


2 
Nieuwsbrief nr. 106  Historische Vereniging Die Goude (november 2019) 

‘Gelukkig Gezond: geschiedenis van gezond oud worden’; 
lezing maandag 25 november Rina Knoeff 
 

Wij denken vaak dat ‘gezond oud worden’ een 

probleem is van deze tijd. Niet alleen bereiken 

steeds meer mensen een hoge leeftijd, ook wordt 

door de toenemende vergrijzing een steeds groter 

beroep gedaan op de gezondheidszorg en nemen 

de kosten evenredig toe. Wij lijken echter uit het 

oog te verliezen dat ‘gezond oud worden’ een 

lange geschiedenis heeft. Deze lezing gaat over de 

vraag wat mensen vroeger deden om gezond te 

blijven. Vroeger wil in dit geval zeggen: vóór de 

instelling van ziekenhuizen en laboratoria en de 

hygiënemaatregelen van de 19e eeuw. In 

tegenstelling tot wat wij vaak denken, werden 

mensen vroeger best oud. Dit had niet zozeer te 

maken met een ‘uitstekende gezondheidszorg’, 

maar veel meer met de verwevenheid van het 

dagelijks leven met de zes klassieke gedrags- en 

omgevingsfactoren: klimaat, dieet, 

lichaamsbeweging, slaappatronen, detox en 

emotionele balans. Ook in de achttiende eeuw 

schreven dokters een gezonde levensstijl voor ter 

bestrijding van de kwalijke effecten van luxe en 

lui leven, niet alleen bij de hogere stand, maar 

ook onder de middenklasse. De adviezen van 

deze oude dokters vertonen opvallende 

overeenkomst met de tegenwoordige nadruk op 

een gezonde levensstijl. In voorbeelden zal de 

spreker aandacht besteden aan Gouda. 

 

 

Rina Knoeff is medisch historicus en werkzaam 

aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is 

gespecialiseerd in de geschiedenis van 17e- en 

18e-eeuwse geneeskunde. In 2017 heeft zij de 

tentoonstelling ‘Gelukkig Gezond! Histories of 

Healthy Ageing’ georganiseerd in het Groningse 

Universiteitsmuseum. 

 

 

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

In dit boekje van Steven Blankaart uit 1683 gaat advies 
over tafelmanieren en voedingsmiddelen samen met tips 

voor gezond leven 
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Overleden: Kees Boogert en Arie van Vliet 
 

Kees Boogert (erelid) 
Op 27 oktober jl. is in Dieren Cornelis Jasper Boogert overleden. 

Bouwkundige Kees Boogert trad op 21 maart 1991 toe tot het 

bestuur van Die Goude. Hij vervulde achtereenvolgens de rol van 

notulist, van tweede secretaris (vanaf 1993) en van eerste 

secretaris (van 1998 tot 2004). Hij was toen de opvolger van Henny 

van Dolder-de Wit. De Algemene Ledenvergadering van april 2004 

benoemde hem vanwege zijn vele verdiensten tot erelid van Die 

Goude. Hij werd betiteld als de ‘Stille Kracht’ met nadruk op het 

woord kracht: bij alle activiteiten van Die Goude organisatorisch 

betrokken met grote aandacht voor de sociale aspecten. 

De laatste jaren werden de contacten met Die Goude – mede door 

zijn gezondheidssituatie – minder. Aan uitnodigingen kon hij geen 

gehoor meer geven. Kees Boogert is 90 jaar oud geworden. 

De huidige secretaris, Bart Pors, heeft namens Die Goude zijn 

medeleven betuigd en zijn vrouw, Mickey Boogert-Brons, en 

verdere familie sterkte toegewenst. 

 

Arie van Vliet (Stadhuiscommissie) 
Op 15 oktober jl. is – geheel onverwacht – Arie van Vliet 

overleden. Arie was vele jaren actief voor Die Goude als lid 

van de Stadhuiscommissie. Vele zaterdagen heeft hij met zijn 

vaste maat, Damas Vos, zijn diensten volgens het afgesproken 

rooster gedraaid, praktisch vanaf het moment dat Die Goude 

de taak op zich nam om ons fraaie Stadhuis ook op zaterdag 

open te houden voor bezoekers. Wanneer een van beiden 

onverwacht toch verhinderd was, sprong de betreffende 

echtgenote in als vervangster. Zijn vrouw Mary gaat zijn rol in 

de commissie nu vast overnemen. Arie Albert van Vliet is 71 

jaar oud geworden. 

De Historische Vereniging Die Goude is dankbaar voor zijn 

grote inzet en wenst zijn vrouw, verdere familie en vrienden 

sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 
 

Programma lezingen Die Goude in 2020 
 

In het vorige nummer zijn de data bekendgemaakt van de lezingen van Die Goude in 2020. Inmiddels 

kan de Lezingencommissie meer duidelijkheid geven over de onderwerpen die aan de orde komen 

en de sprekers die daarvoor zijn vastgelegd. 

Dag Datum Onderwerp Spreker 

Ma. 27-01 Gemmeker, kampcommandant in Westerbork Ad van Liempt 

Ma. 02-03 Verhalen achter antieke objecten Peter Sluisman 

Wo. 15-04 Oudewater in touw Averien Knol 

Ma. 25-05 De stad, het vuil en de beerput Roos van Oosten 

Ma. 07-09 Nog in te vullen in overleg met Stichting OMD Gouda *)  

Ma. 12-10 Jacobus Blauw, Gouds patriot Tanja Wassenberg 

Ma. 23-11 Industrieel erfgoed in Gouda Fred Pieters 

*) Open Monumentendag 2020 wordt gehouden op zaterdag 12 en zondag 13 september; het thema 

wordt ‘Leermonument’.  
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Impressie Goudse Waterconferentie 

 

Het Gouds Watergilde organiseerde op 17 oktober jl. voor de twaalfde keer de Goudse 

Waterconferentie. Het motto was ‘Twee emmertjes waterkwalen’, waarmee werd gedoeld op de 

wateroverlast als gevolg van bodemdaling en als gevolg van klimaatverandering. Deze keer zou de 

nadruk liggen op de oplossingen. Er waren ongeveer 270 deelnemers. De (nieuwe) secretaris van het 

Watergilde, Hans Krijgsman, heeft een verslag van de conferentie gemaakt, waarvan hier een 

samenvatting wordt gegeven. De complete tekst, ook van alle inleidingen, staat op de website van 

Die Goude en is te vinden via de link https://www.diegoude.nl/verslag-en-presentaties-2019-

conferentie/. Daar staat ook de fotoreportage die Nico J. Boerboom heeft gemaakt.  

 

Peter Glas, sinds het begin van dit jaar de nieuwe Deltacommissaris, opent de conferentie. Hij geeft 

aan wat de regering via de Waterwet wil doen tegen wateroverlast en droogte. Hij benadrukt dat de 

mogelijke oplossingen niet alleen vanuit de techniek bedacht kunnen en mogen worden. Ze dienen 

vanuit een breed perspectief te worden benaderd, nuchter, alert en voorbereid.  

Dat is een leuke voorzet voor Tom Schilperoort van het Gouds Watergilde, die het Kaderplan 

Bodemdaling Binnenstad (KBB) vergelijkt met de Watervisie die recent is opgesteld binnen de 

Wateralliantie en met de toekomstvisie Gouda 2030. Hij is lovend over het zorgvuldige technisch 

onderzoek door de projectgroep KBB, maar geeft aan dat de voorgestelde maatregelen te eenzijdig 

zijn - alleen technisch van aard – en zo een risico inhouden voor de vitale historische binnenstad. Er 

dreigt een aanpak die niet past bij de toekomstvisies. Hij stelt een integrale benadering voor. 

 

Pim Arts, voorzitter van de koepelorganisatie Wateralliantie, heeft gedroomd dat de Watervisie van 

Gouda werkelijkheid is geworden. Hij vertelt van een vitale binnenstad, waar het water weer 

stroomt en schepen hun doorvaart hebben. Hij ziet vooral de kracht in maatregelen die zowel de 

https://www.diegoude.nl/verslag-en-presentaties-2019-conferentie/
https://www.diegoude.nl/verslag-en-presentaties-2019-conferentie/
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economie stimuleren als de stad weer een stevige basis geven. Hij laat zien dat de Wateralliantie in 

haar Watervisie consequent de α (geschiedkundige) + β (technische) + γ (sociaaleconomische) 

aspecten meeneemt. 

 

Arianne Fijan, senior beleidsmedewerker gemeente Gouda, legt uit hoe de houtskoolschets van het 

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad er uitziet. Die is gericht op aanpak van de wateroverlast op de 

korte termijn, uitgaande van de historische binnenstad als ‘stevige stad op slappe bodem’. De 

voorlopige conclusie is dat enige peilverlaging noodzakelijk is en dat de grondwateroverlast het 

maatgevende probleem is. Er staan nog diverse vragen open: Peilverlaging: hoeveel en waar?, Hoe 

omgaan met panden met houten paalfundering? en Hoe verdelen we de kosten?  

Hilde Niezen, wethouder Gouda, laat zien hoe het proces van bodemdaling feitelijk verloopt. In 300 

jaar tijd is de bodem op sommige plaatsen flink gezakt en deze kan daar nog 1,20 meter verder 

zakken. Door de verschillende funderingen zakken sommige panden ook scheef. Dit is niet uniek 

voor Gouda. De gemeente wil op korte termijn beginnen met het vervangen van de rioleringen en 

daarbij gelijk de hemelwaterafvoer scheiden van het riool. Zij is blij met de Regiodeal Bodemdaling 

Groene Hart. Voor de lange termijn is ook Hilde van mening dat de visie op een vitale historische 

binnenstad leidend moet zijn bij alle maatregelen. Vooral zijn de verschillende sluizen van Gouda 

uniek en kenmerkend voor de ligging van de stad aan de Hollandse IJssel en de Gouwe. Zij geeft aan 

dat de rol van het Gouds Watergilde in het verdere proces van groot belang is. Zij wil ook graag dat 

Gouda haar ambitie waarmaakt bij de aanpak van de bodemdaling en het watermanagement. 

Volgens haar is een Expertise Centrum Bodemdaling daarbij essentieel.  

 

Stellingen en discussie 

Na de inleidingen worden de meningen onder de aanwezigen gepeild met behulp van stellingen. Een 

panel van deskundigen geeft daarop commentaar. Daarnaast kunnen de deelnemers hartenkreten op 

papier zetten. De discussie wordt geleid door Liesbeth Verhage, projectmanager WB de Ruimte, die 

ook enkele deskundigen in een panel om commentaar vraagt. De zaal blijkt het in meerderheid eens 

te zijn met deze drie stellingen: 

1. Het ontdempen van grachten en investeren in meer bevaarbaar water in Gouda loont. 

2. Waterschappen en gemeenten moeten verplicht worden cultuurhistorisch onderzoek van 

watersystemen te betrekken bij de aanpak van wateroverlast. (Gemeente en waterschap zijn 

het daar overigens niet mee eens.)  

3. Gouda kan beter kiezen voor een adaptieve aanpak die past bij de toekomstvisie dan zich nu 

vastleggen op dure onomkeerbare maatregelen.  

De zaal blijkt het niet eens te zijn met de stellingen: 

4. Een aanpak van de wateroverlast die gebaseerd is op achtereenvolgende waterpeilverlagingen is 

prima. 

5. De bescherming van het historisch stadsgezicht is een algemeen belang. Daarom moet de 

gemeente de wateroverlast in de binnenstad adopteren en de kosten voor het oplossen ervan 

verdelen over alle burgers van Gouda. 

 

Hans Suijs heeft aan het begin van de conferentie 

teruggekeken op zeventien jaar Gouds Watergilde. 

Hij complimenteert de bestuurders, die zich 

kwetsbaar durfden op te stellen. Later op de middag 

komt hij nog één keer naar voren, maar nu om een 

stapje terug te doen. Hij draagt het voorzitterschap 

van het Gouds Watergilde over aan Henk Vereijken. 

Hans wordt door Hilde Niezen, wethouder van Gouda, 

bedankt voor zijn grote en kritische inzet voor de 

stad. Daar hij alle onderscheidingen al heeft gehad, 

krijgt hij nu een zilveren stadhuisje opgespeld. De 

eerste officiële daad van Henk Vereijken, de nieuwe 

voorzitter van het Gouds Watergilde, is om de 

Waterdragers Award uit te reiken aan twee mensen 

die zich bijzonder hebben ingespannen op 

waterterrein: Arianne Fijan en Hans du Pré.  
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‘Vrouwen speelden in Nazi-Oosten grote rol achter de 
schermen’, verslag lezing Jocelyn Krusemeijer 
 

 

Er zijn in WOII meer Nederlandse vrouwen vrijwillig naar het Nazi-Oosten gegaan dan altijd is 

gedacht. Zij werkten als secretaresse, verpleegster of huishoudelijke hulp, als kampbewaakster of 

als lichtbediende bij het luchtafweergeschut. Velen zaten kort achter het Oostfront en werden bij 

de Russische opmars geëvacueerd. Het ging niet alleen om vrouwen en meisjes die hun man of 

vriend volgden. De helft was ongetrouwd of gescheiden en bij stellen was het soms juist de vrouw 

die wegging, al dan niet uit sympathie voor Hitler c.s., en de man die volgde.  

In de Maand van de Geschiedenis met als thema ‘Zij/Hij’ vertelde Jocelyn Krusemeijer op maandag 

14 oktober jl. onder de titel ‘Grensoverschrijdingen – Nederlandse vrouwen in het Nazi-Oosten 1940-

1945’ over vrouwen die vanaf mei 1942 vrijwillig richting de bezette gebieden in Oost-Polen, 

Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne afreisden. Veelal deden zij dat via de 

Nederlandsche Oost Compagnie (NOC). Uit haar onderzoek is gebleken dat het niet slechts om 

enkelen ging, maar om vele honderden van wie velen er zelf voor kozen te vertrekken. 

‘Menigeen overschreed landsgrenzen, maar ook grenzen die voor ‘de vrouw’ golden’, lichtte 

Krusemeijer toe. ‘Velen behoorden tot het middenkader en vervulden als administratief 

medewerksters een scharnierfunctie tussen het Haagse hoofdkantoor enerzijds en de Duitse 

instanties, de uitgezonden Nederlandse boeren en de lokale bevolking anderzijds. Menigeen gedroeg 

zich zelfstandig en trok verantwoordelijkheden naar zich toe die niet bij vrouwen pasten. Zij 

hebben achter de schermen een belangrijke rol voor het naziregime gespeeld.’ 

Het NOC werd begin 1942 opgericht om de veroverde en verwoeste gebieden deels te herbevolken 

met Nederlandse boeren, arbeiders, turfstekers, ingenieurs, enzovoort. In deze organisatie speelden 

vrouwen dus een grote rol. Als vrouw kon je behalve via de NOC echter ook richting oosten via het 

Duitse Rode Kruis, de Nederlandsche Ambulance, de Arbeidsdienst of  – als je nog jong was – de 

Bund Deutscher Mädel. Sommigen leerden in Ravensbrück voor Aufseherin oftewel kampbewaakster, 

anderen gingen naar Lobbe auf Rügen voor een opleiding tot Luftwaffe-Helferin.  

In Gouda lijkt de vrouwelijke animo om richting Oost-Europa te vertrekken niet bijster groot te zijn 

geweest. Krusemeijer: ‘Ik ben slechts één verhaal tegengekomen, over een jonge vrouw die in 1943 

grote ruzie met haar ouders had gehad. Zij schijnt naar hotel Het Blauwe Kruis te zijn gegaan. Een 

paar dagen later is ze in uniform naar buiten gekomen en naar Duitsland vertrokken om voor het 

Duitse Rode Kruis te gaan werken.’ Net als bij de andere aangehaalde vrouwen kon ze om 

privacyredenen geen nadere mededelingen over de identiteit van de betrokkene doen. (JPvdZ) 
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‘Innovatie bracht Goudse kleipijp naar de top’; 
impressie lezing Ruud Stam 
 

‘Vanaf 1606 zijn in Gouda kleipijpen gemaakt. 

Deze ontwikkeling was voor de lokale economie 

van groot belang. Zo tussen 1650 en 1860 

vormde de kleipijpennijverheid een belangrijke 

sector die voor de meeste werkgelegenheid 

zorgde. Het werk was echter erg zwaar, 

moeilijk en ongezond, en de sterfte in 

pijpenmakersgezinnen – mannen, vrouwen en 

(jonge) kinderen – was hoger dan bij andere 

beroepen. Bovendien heerste er onder kleine 

producenten veel armoede. Tot ongeveer 

1720/1730 konden ze nog een aardige 

boterham verdienen, daarna waren er velen die 

het moeilijk kregen. Vaak traden ze dan in 

dienst bij een grote producent.’ 

De lezingencommissie van Die Goude had voor 

maandag 4 november een extra lezing ingelast. 

Ruud Stam, o.a. voorzitter van de Pijpelogische 

Kring Nederland en tot voor kort van de 

Académie Internationale de la Pipe, was 

gevraagd iets te komen vertellen over het onderzoek waarop hij op 3 september jl. promoveerde: 

‘Vergeten Glorie - De economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e 

en 18e eeuw met speciale aandacht voor de export’, uiteraard omdat Gouda hierin een belangrijke 

rol speelt. Voor een volle Concordiazaal met een deels deskundig en kritisch publiek deed hij 

verslag van zijn voornaamste bevindingen. 

‘Gouda had als nadelen hoge lonen en verre aanvoer van klei en goede turf, maar als voordelen 

goede vaarverbindingen en veel pottenbakkers’, aldus Stam. ‘De grootste afzetmarkten waren ver 

weg. Om de loon- en 

transportkosten te 

compenseren, moest Gouda 

dus een kwalitatief betere 

pijp in de markt zetten. Dat 

dit lukte en de Goudse 

kleipijp uiteindelijk 

internationaal de top 

vormde, kwam vooral door 

de enorme concurrentie 

binnen en buiten de stad. 

Men concurreerde elkaar de 

tent uit en dat dwong de 

kleipijpenmakers tot 

innovatie: betere 

bakkwaliteit, dunnere 

scherf, mooiere vormgeving, 

betere rookeigenschappen, 

enzovoort.’ 

Vanaf 1680 domineert de Goudse kleipijp op de (export)markten. In 1737 bereikt de lokale 

nijverheid haar hoogtepunt, met 463 pijpenmakers met een eigen merk, 4000 à 6000 werknemers en 

een jaarproductie van 180 à 240 miljoen stuks. Daarna zet het verval in. Stam: ‘De vraag werd 

minder, de Amsterdamse tabakshandel stokte, in Aarlanderveen werden massaal Goudse pijpen 

vervalst en de Zweden beperkten de invoer. Na 1755 komt het Westerwald als productiecentrum op 

en stelt Pruisen importbeperkingen in en dan gaat het snel. Enkele decennia later worden de 

fondsen voor zieken, weduwen en bejaarden opgeheven omdat er geen geld is, en in de 19e eeuw is 

pijpenmaker het slechtst betaalde beroep.’ (JPvdZ) 
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Archief Nico Habermehl overgedragen aan SAMH 
Een bijdrage van Paul Abels 

 

Op 17 oktober jl. was het precies 

vijf jaar geleden dat de Goudse 

stadshistoricus Nico Habermehl na 

een slopende ziekte overleed. 

Gedurende dertig jaar drukte hij 

een stempel op de 

geschiedschrijving in en over 

Gouda. Hij deed dit onder meer als 

initiator van Duizend jaar Gouda. 

Een Goudse stadsgeschiedenis 

(2002), als voorzitter van 

Historische Vereniging Die Goude, 

als secretaris van de Stichting 

Boughaz (opgericht om het verhaal 

van de Marokkaanse migratie vast 

te leggen), als schrijver van talloze 

artikelen over Gouda, als 

presentator van het programma 

‘Verrassend Gouda’ op TV 

Gouwestad en als verteller-pur-

sang in talrijke lezingen. 

Alle activiteiten van Nico hebben 

hun weerslag niet alleen gevonden 

in boeken, artikelen en tv-optredens, maar ook in een omvangrijke correspondentie met anderen 

die actief waren op het vlak van de geschiedschrijving in Gouda. Bovendien ontving en verzamelde 

hij van of via anderen talrijke documenten die ook van historisch belang zijn. Zelden zal er een 

persoonlijk archief gevormd zijn, waarin zo precies en gedetailleerd alle stukken zijn bewaard: elke 

brief, elk mailtje werd geprint en in een speciaal plastic hoesje in een ringband of stofmap 

opgeborgen. 

De weduwe van Nico, Jeannette Habermehl, heeft daarom, geheel in de geest van deze historicus in 

hart en nieren, het volledige archief geschonken aan het Streekarchief Midden-Holland, dat al veel 

meer archieven van Goudse historici uit het verleden in bewaring heeft en waaruit Nico zelf nog 

rijkelijk heeft geput voor zijn serie in  De Tidinge  over Goudse geschiedschrijvers. Deze 

afleveringen verschenen ook in de bundel  Gouda in druk  van Die Goude. 

De officiële overdracht van de stukken aan streekarchivaris Sigfried Janzing had plaats op maandag 

28 oktober ten huize van Jeannette Habermehl. Janzing sprak zijn grote erkentelijkheid uit voor de 

schenking en beloofde dat het Habermehl-archief nader ontsloten zal worden, zodat toekomstige 

historici hieruit kunnen putten en zien wat het belang is geweest van Nico Habermehl als 

geschiedschrijver van Gouda. 
 

Speciale kleipijp voor kleipijpenonderzoeker 
 

Na afloop van zijn voordracht over de Goudse 

kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw (zie 

vorige pagina) ontving Ruud Stam als dank behalve 

het traditionele pakje Goudse stroopwafels ook een 

speciaal voor hem vervaardigde kleipijp. Maker 

Kees Moerings  (rechts op de foto) overhandigde 

hem namens Die Goude de licht gebogen pijp, 

waarop behalve de titel en de datum van de lezing 

ook de komende viering van Gouda 750 jaar 

stadsrechten wordt aangehaald. Met ‘Laat hem 

niet vallen, want er is er maar één van’ besloot 

Moerings zijn korte aanbiedingstoespraak. (JPvdZ)  

Jeannette Habermehl,, Michaël Lucassen (SAMH) en Sigfried Janzing 



9 
Nieuwsbrief nr. 106  Historische Vereniging Die Goude (november 2019) 

‘Eduard Poppius icoon van Goudse vrijzinnigheid’; 
verslag symposium Stichting Goudse Sint-Jan en Die Goude 
 

Vierhonderd jaar na de Synode van Dordrecht (1619), alwaar 

de remonstranten uit de Nederduits Gereformeerde kerk 

werden gezet, mocht secretaris Gerard Schotanus van de 

Stichting Goudse Sint-Jan een symposium over Eduard Poppius 

(1576/77-1624) leiden. Deze geliefde remonstrantse predikant 

was dus even terug in de kerk en de stad waar hij triomfen 

had gevierd. Voor een grote groep belangstellenden werden 

zijn leven, werken en betekenis geschetst, en af en toe de rol 

die zijn vrouw Françoise van Wassenhove(n) hierbij had 

gespeeld. 

Genoemde stichting en Die Goude hielden op zaterdag 2 

november jl. het vijfde symposium in de reeks ‘Bekende 

Gouwenaars van de Sint-Jan’. Deze keer was de keus op 

Poppius gevallen. Begin 17e eeuw telde Gouda zo’n 

zesduizend remonstranten die naar zijn preken en die van zijn 

collega’s Herboldus Thombergius en Dirck Herbers kwamen 

luisteren. Poppius was een bekend theoloog, die in Gouda de 

maatschappelijke sfeer en politieke steun vond die bij hem 

pasten en later het slachtoffer werd van de politieke ontwikkelingen. 

‘Het verdraagzame klimaat in Gouda kwam door predikant Herman Herbers en een stadsbestuur dat 

eenheid en rust wenste’, lichtte Paul Abels toe. ‘Poppius werd hier beroepen vanwege zijn 

tolerante opstelling. Hij en de andere Goudse predikanten ondertekenden de Remonstrantie die 

werd gestuurd naar de Staten van Holland en Van Oldenbarnevelt. Toen hun opponenten zich tot 

prins Maurits wendden, werd het conflict tevens politiek. Maurits’ machtsovername betekende 

daarna de ondergang van de remonstranten.’ 

Ook in het sterk remonstrantse Gouda benoemde Maurits eigen bestuurders. De nieuwe schout ging 

remonstranten actief vervolgen en Poppius werd verbannen. In Antwerpen, waar zijn vrouw hem in 

zijn ballingschap volgde, richtte hij mede de Remonstrantse Broederschap op. Maar hij wilde zijn 

kudde moed inspreken en keerde heimelijk naar Holland terug. Na verraad werd hij gearresteerd en 

naar Slot Loevestein gestuurd. Françoise bleef ook hier lang aan zijn zijde. Hij stierf echter alleen 

en als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden. 

Martijn Junte, remonstrants 

predikant in Waddinxveen en 

Schoonhoven, ging dieper in 

op de godsdienstige geschillen 

tussen remonstranten en 

contraremonstranten en 

Poppius’ liberale positie. Hij 

concludeerde dat zijn verre 

voorganger bevlogen was maar 

wilde hem niet als martelaar 

bestempelen. ‘Poppius was 

getuige van de klassieke 

Goudse levenskunst, een icoon 

van de Goudse vrijzinnigheid 

die pal stond voor zijn 

overtuiging zonder die te 

verabsoluteren. Na vier 

eeuwen hoop ik dat hij ons 

niet meer verdeelt maar juist 

verbindt.’  

Dagvoorzitter Schotanus 

besloot de daaropvolgende discussie van sprekers met publiek met de suggestie voor een 

Poppiusstraat. (JPvdZ) 

V.l.n.r. Paul Abels, Gerard Schotanus en Martijn Junte 
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De andere media van Die Goude: Tidinge, Oud Gouda, 
Facebook en Website 
 

Tidinge van Die Goude 
Eind november kunnen de leden van Die 

Goude weer een Tidinge in de bus 

verwachten. Het is het laatste nummer van 

dit jaar. Na het redactionele voorwoord van 

Paul van Horssen volgen vijf artikelen: 

 Wout Troost vraagt zich in ‘Onrust aan de 

Gouwe in 1672. De rol van de 

burgerbeweging’ af waarom de burgers in 

Holland dat jaar in opstand kwamen en 

waarom het verloop van de 

gebeurtenissen in Gouda verschilde met 

dat in andere Hollandse steden; 

 Gerard Vroeijenstijn gaat in ‘St. Nicolaes 

of Goudsche Duyvel-Jaeger?’ in op een 

bijzonder boekje uit 1658 van de Goudse 

dominee en bibliofiel Sceperus en op de 

titelprent (zie afbeelding rechts) van dit 

geschrift over het geschenk op 

sinterklaasavond; 

 Geert Post dook in de geschiedenis van 

de buffetkasten en slaagde er zelfs in om 

een ontbrekend onderdeel weer op te 

sporen. In ‘De Glazen Kast van de Goudse 

Schutters’ doet hij er verslag van;  

 Jean-Philippe van der Zwaluw legt in het 

artikel ‘Een standbeeld voor koning-

stadhouder Willem III’ uit welke acties in 

gang werden gezet toen er eind 19e eeuw nog nergens in Nederland een standbeeld van hem 

stond. Ook in Gouda kwamen onder leiding van burgemeester Martens de notabelen bijeen; 

 Gert Jan Jansen interviewde de 81-jarige Lida Vergeer-de Bruijn voor het Gouwe Verhaal. Haar 

jeugd op de Nieuwehaven staat centraal. 

 

Rubriek Oud Gouda 
Na de zomer zijn er weer drie afleveringen 

verschenen van onze rubriek Oud Gouda in het 

weekblad deGouda.nl: 

o Aflevering 37 De Oude Begraafplaats; 

o Aflevering 38 RK begraafplaats aan de Graaf 

Florisweg; 

o Aflevering 39 “Ruim baan voor de auto dwars door 

de binnenstad” (over de gelukkig maar half geslaagde 

doorbraak vanaf de Raam naar de Burgemeester 

Martenssingel). 

 

Mocht u de papieren versie van het weekblad niet 

ontvangen hebben: u kunt de afleveringen altijd 

nalezen op onze website via 

https://www.diegoude.nl/publicaties/rubriek-oud-

gouda/. 
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Facebookpagina Die Goude 
 

In de maand oktober 2019 zijn 45 berichten 

op onze Facebookpagina geplaatst en in de 

maand september 2019 waren dat er 37. Het 

aantal ‘vaste volgers’ (zeg maar abonnees) 

staat nu op 1.188. De verschijningsfrequentie 

ligt boven de één per dag gemiddeld. Het 

best bekeken werden de volgende tien 

berichten (meting 1 november 2019): 

 

1. Fotoreportage Houtmandag op 15 

september (1623 hits); 

2.  Attenderen op artikel Hans Vogels over 

Henri Breetvelt + afbeelding (1314 hits); 

3.  Lezing Jorien Soepboer voor Goudse 

Museumvrienden op 3 oktober (1220 hits); 

4.  Goudse Glazenlezing op 5 oktober 

(1180 hits); 

5. Rondleiding Ingrid Mitrasing langs 

Houtman-monument (921 hits); 

6.  Foto van onbekende dames op 

motorrijwiel op onbekende plek (794 hits); 

7.  Impressie openstelling borstelfabriek 

Anders (788 hits); 

8. Impressie Golda presentatie zichtbaar 

maken Statensluis op 12 oktober (764 hits); 

9.  Aankondiging extra lezing over 

pijpennijverheid door Ruud Stam (687 hits); 

10 Oude foto’s Lazaruskade (638 hits). 

 
 
Website www.diegoude.nl 
Ook de belangstelling voor onze website is uitstekend, zeker ook omdat webmaster Nico J. 

Boerboom de informatie over onze evenementen actueel houdt en regelmatig nieuw gescand 

materiaal toevoegt. De werkgroepen en gildes zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van 

hun eigen informatie.  
Onze webmaster meldt dat de 
website in oktober 1037 bezoekers 
heeft gehad die in totaal 3378 
pagina’s hebben bekeken. 
Opmerkelijk is de grote 
belangstelling voor Kroniek van 
Gouda (324 keer geraadpleegd), de 
Goudse geschiedenis in jaartallen 
van G. Kooijman, die Nico Boerboom 
enkele jaren terug heeft 
gedigitaliseerd. Andere toppers 
waren de aankondiging van de 
Waterconferentie (127x), de 
aankondiging van de lezing (115x), 
het boek Duizend jaar Gouda (87x), 
de rubriek Tidinge (72x), de 
fotoreportage van de 

Waterconferentie op 17 oktober (67 x), de artikelenreeks ‘Oud Gouda’ (56x) en de Nieuwsbrieven 
(51x). Veel hits komen tot stand via de zoekmachine. 
In het hele jaar zijn tot nu toe 23654 pagina’s geraadpleegd door 7605 bezoekers.  

http://www.diegoude.nl/
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Reacties op artikelen van Die Goude 
 

Het hoerenhuys in de Vissteeg 
Jan Lafeber heeft 

Nieuwsbrief 105 weer met 

genoegen gelezen. Deze 

keer viel hem speciaal het 

artikeltje ‘Vleselijk 

converseren in Gouda’ van 

Hans Blok op, omdat hij 

zelf ooit een ander 

voorbeeld heeft 

beschreven van een vrouw 

(niet Cornelia Versluis 

maar Aagje Breedveld) die 

halverwege de achttiende 

eeuw in Gouda werd 

veroordeeld voor 

overspel. Ook haar man 

was met een VOC-schip 

vertrokken naar de Oost, 

waarna zij terechtkwam 

in het ’hoerenhuys’ van Hille Diependijk in de Vissteeg. In 1756 werd Aagje vanwege diefstal en 

overspel veroordeeld tot geseling en een tuchthuisstraf van 15 jaar. Onder de titel ‘Hoe een boer 

uit Bergambacht bestolen wordt door een Goudse hoer en vervolgens de vermoorde onschuld speelt’ 

heeft Jan Lafeber daarover geschreven in De Schatkamer van september 2000, later aangevuld met 

het artikel ‘Overspel of verkrachting’ in De Schatkamer van maart 2001. U kunt die artikelen 

nalezen via de links http://www.lafeber.info/Breedveld.html en 

http://www.lafeber.info/Breedveld2.html. 

 

Jan Wilhelm van Kogelenberg geen voorzitter van de GZC 
Piet Hein van Kogelenberg heeft het artikel ‘Foto’s niet van Smit maar van Van Kogelenberg’ in 

Nieuwsbrief 105 met belangstelling gelezen. Toch moet hij een kleine correctie aanbrengen. Uit het 

artikel zou kunnen worden opgemaakt dat zijn vader voorzitter is geweest van de Goudsche Zwem 

Club. Dat was echter diens zwager, de advocaat Sybrand Hendrik Smit.  

Interessant was voor de heer Van Kogelenberg te lezen dat de Goudse Machine Fabriek GMF is 

overgenomen door een buitenlands bedrijf. Het komende artikel daarover zal hij met belangstelling 

lezen, evenals andere artikelen over Gouda. 

 

Het Kikkerbad op Sluiseiland 
‘Zomers plezier in de zwembaden’. Onder deze titel 

verscheen deze zomer een aflevering van onze rubriek 

Oud Gouda in weekblad De Goude.nl. Meestal krijgen 

wij op de artikelen positieve reacties. Ook Anneke Been-

de Knegt vond het weer een mooi verslag. Zij had 

echter ook een aanmerking: in het overzicht ontbreekt 

‘Het Kikkerbad’, dat zich bevond op de plek waar nu 

speeltuinvereniging De Sluis is gevestigd. Anneke Been 

wijst erop dat vele Gouwenaars hier in de zomer hun 

zwemdiploma hebben gehaald. De mensen in een 

arbeiderswijk konden vaak niet met vakantie en daarom 

brachten gezinnen en jeugd daar veel zomerdagen door. 

Zij zullen goede herinneringen hebben aan de 

badmeesters De Knegt en Snoei en aan 

kassamedewerkster mevrouw Van Tok. ‘Kan daar nog 

eens een artikel aan gewijd worden’, vraagt ze? Bijgaand een foto van het Kikkerbad. 

http://www.lafeber.info/Breedveld.html
http://www.lafeber.info/Breedveld2.html
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Scheepsmakers Van Duijvendijk ook bij Gouda actief 
 

Als Jan (van) Duijvendijck op 11 

september 1737 in Lekkerkerk grond 

met scheepswerf en opstallen koopt, 

is dat het begin van een familiesaga 

die tot op de dag van vandaag 

voortduurt. In totaal zullen er in zo’n 

driehonderd jaar zes takken van de 

familie Van Dui(j)vendij(c)k met 140 

mannen verspreid over tien 

generaties in de bouw en reparatie 

van schepen actief zijn en 35 

scheepswerven bezitten, waarvan 17 

in de Krimpenerwaard. Twee daarvan 

lagen in Stolwijkersluis aan de 

Hollandsche IJssel, tegenover Croda. 

Hans van Duivendijk verzorgde de 

gastlezing op de halfjaarlijkse SAMH-

bijeenkomst op 8 oktober jl. (zie ook 

elders in deze Nieuwsbrief). Hij 

schetste zijn zoektocht naar de 

verhalen achter de scheepswerven 

Van Duijvendijk die hij in zijn jeugd 

was tegengekomen. Toen hij in 2011 bij zo’n voormalige scheepswerf in Willemstad begon, ging hij 

ervan uit dat er twaalf van zulke werven waren. Na vijf jaar onderzoek in zeventien archieven 

bleken het er driemaal zo veel te zijn en kon hij de resultaten van zijn speurwerk bundelen in het 

boek Het liefst eigen baas. 

‘Ik kan iedereen die een boek schrijft en goede illustraties zoekt, de rivierkaarten aanraden die 

vanaf circa 1840 voor het hele land zijn gemaakt’, deelde hij zijn ervaringen met de aanwezigen, 

onder wie veel onderzoekers. Hij liet zien dat twee scheepswerven in Stolwijkersluis aan de 

Hollandsche IJssel, ooit eigendom van de Van Duijvendijks, op zo’n kaart goed zichtbaar waren. ‘De 

ene werf is later 

overgenomen door 

de firma H. van 

Vlaardingen, de 

andere, vlak 

ernaast, door de 

firma Wortelboer 

en daarna door 

Clausen-Pont, die 

nu nog in 

Waddinxveen zit.’ 

Doordat alleen in 

Lekkerkerk een 

goed 

bedrijfsarchief 

voorhanden was, 

zag hij zich 

genoopt andere 

bronnen aan te 

boren. Een 

onderzoekster uit 

Schoonhoven 

voorzag hem van 

een goede 

stamboom, daarna Een van de twee scheepswerven Van Duijvendijk op Stolwijkersluis op de rivierkaart 1860 
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voerde zijn tocht langs archieven, beeldbanken, (elektronische) kranten, databanken (zoals die van 

de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, de LVBHB), 

scheepsschilderijen (van Jacob Spin), ansichtkaartenboekjes, Google Earth en Aviodrome in Lelystad 

(voor luchtfoto’s van KLM Aerocarto).  

Van Duivendijk: ‘Het SAMH heb ik vanuit Nijmegen zo’n 25 keer bezocht en ook bij andere archieven 

ging ik meermalen langs. In het begin maakte ik aantekeningen, maar na een tijdje nam ik overal 

foto’s van om die thuis op mijn gemak te kunnen bestuderen. Uiteraard speurde ik DTB-boeken en 

bevolkingsregisters af, maar ook notariële akten van boedelscheiding, werfboeken en bouwlijsten. 

En een onverwachte maar zeer nuttige bron: de jaarlijkse verslagen die gemeenten tussen 1830 en 

1930 bij de provincie moesten indienen.’  

Wat het thema Zij/Hij van de Maand van de Geschiedenis betreft, wees hij op de weduwe van de 

scheepsbouwer die de werf na de dood van haar echtgenoot voortzette, veelal samen met de 

voorman of meesterknecht. ‘Ik heb twaalf van deze dames gevonden, en het was opvallend dat zij 

het vaak beter deden dan hun echtgenoten. In theorie beheerden zij de scheepswerf totdat hun 

zoon of zoons volwassen zouden zijn, maar in de praktijk hadden ze er blijkbaar plezier in en 

weigerde menige weduwe de werf over te dragen.’ 

Zo’n weduwe werd meestal aangeduid als ‘scheepsbouwmeesteresse’. Zij had feitelijk de leiding, 

maar nam zelf niet het gereedschap ter hand zoals wijlen haar man – genoemd als scheepsmaker, 

scheepstimmerman en/of ijzermaker – dat wel altijd had gedaan. De weduwen die halsstarrig aan 

hun scheepswerven vasthielden, zorgden mede voor het grote aantal scheepswerven Van 

Duijvendijck: volwassen zoons waren na vele jaren het wachten zat en begonnen elders een eigen 

werf. Anno 2019 zijn er nog twee scheepswerven Van Duivendijk in bedrijf: resp. in Tholen en in 

Bruinisse.(JPvdZ) 

 

SAMH wil volkstellingen en -registers digitaliseren 
 

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) wil de 

komende maanden de volkstellingen en 

bevolkingsregisters van Gouda en omliggende 

gemeenten over de jaren 1825-1922 digitaliseren. Net 

als eerder bij de bewonersgegevens van Vluchtoord 

Gouda zal hiertoe via het VeleHanden-project een 

beroep op vrijwilligers worden gedaan. Op de 

halfjaarlijkse SAMH-bezoekersbijeenkomst maakte 

archiefmedewerkster Zübeyde Renda dit bekend. Ze 

gaf aan dat dit nieuwe project langer zal duren dan 

het vorige gezien de omvang van het werk. Het gaat 

deze keer om 24 (voormalige) gemeenten, 518 

inventarisnummers en 112.471 scans. Er zullen dus 

zeker veel handen nodig zijn om de klus te klaren. 

Het resultaat wordt te zijner tijd gepubliceerd op de 

nieuwe SAMH-website. Deze is nu in ontwikkeling. 

Onderzoekers zullen vanaf dan op trefwoord in 

genoemde gegevens kunnen zoeken.  

Recentelijk heeft het SAMH weer enkele stukken 

ontvangen, onder andere van Die Goude. Zo is er 

beeldmateriaal van de uitgevers Van Goor en 

Jongeneel overgedragen en heeft het streekarchief 

onder meer het jongste deel van het secretarie-

archief van Moordrecht (1987-1999), stukken van de 

Goudse Zwemclub DONK en het archief van het 

departement Schoonhoven van de Maatschappij tot 

Nut van ’t Algemeen (1820-1973) ontvangen. 

Op zaterdag 30 november a.s. wordt het eerste lustrum van het Gouwedepot gevierd, de 

archiefbewaarplaats net over de Coenecoopbrug. U kunt dan deelnemen aan een rondleiding door 

het depot. Er zijn twee routes. De rondleidingen starten om 10:00 uur, 11:00 uur en om 12:00 uur. 

Ze duren een uur. Deelname is gratis. Aanmelden s.v.p. via https://www.samh.nl/lustrum/. (JPvdZ) 

https://www.samh.nl/lustrum/
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Boekpresentatie Caecilia op 30 november 
 

 

Op zaterdagmiddag 30 november a.s. presenteert auteur Marco Slagboom het jubileumboek van de 

Stedelijke Harmonie Caecilia. Marco (lid van Die Goude) heeft er al eerder melding van gemaakt in 

de Nieuwsbrief, maar nu is het klaar. Het korps is opgericht in april 1908 en zit inmiddels in zijn 

honderdtwaalfde levensjaar. Het boek laat zien hoe het de muziekvereniging door de jaren heen 

vergaat, met de nodige ups en downs. Hoe is het begonnen? Wat betekent de harmonie voor Gouda? 

Wat betekent Gouda voor de harmonie? Jarenlang is er materiaal verzameld: verhalen, feiten, leuke 

anekdotes, verslagen en uiteraard veel foto’s. Er is dus veel research gepleegd en uiteindelijk heeft 

het werk het karakter van een geschiedenisboek gekregen. 

De boekpresentatie is om 14:30 uur in Muziekpand50 aan de Bodegraafsestraatweg 50. Ter plekke 

kunt u een boek aanschaffen. Het telt 140 bladzijden en het kost € 20,--.  

Leden van Die Goude zijn van harte welkom bij de presentatie, waar ook een hapje en een drankje 

worden aangeboden. Wel graag even opgeven bij Marco Slagboom via marco@caeciliagouda.nl 

of telefonisch op 06 49 13 90 91. Zo kunt u ook een exemplaar van het boek reserveren!  

Zie verder www.caeciliagouda.nl. 

  

mailto:marco@caeciliagouda.nl
http://www.caeciliagouda.nl/
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Geslaagd symposium over de Oude Hollandse Waterlinie in 
Gouda 
Een bijdrage van Paul van Horssen 

 

Nee, Gouda was geen vestingstad in de 17e eeuw, 

maar de stad speelde wel een belangrijke rol in het 

Rampjaar 1672 als garnizoensstad en als stad die de 

sluizen openzette om het land onder water te 

zetten. Vandaar dat de Stichting Oude Hollandse 

Waterlinie besloten had om op vrijdag 1 november in 

de Sint Jan een symposium te organiseren. Geslaagd 

was het zeker. Niet alleen vanwege de goede 

organisatie, de opkomst, de belangstelling van de 

gedeputeerde van Zuid-Holland, Willy de Zoete, en 

van de wethouder van Gouda, Thierry van Vugt, 

maar vooral door vier korte maar interessante 

lezingen. Tom Hage, oud-voorzitter van de Stichting 

Sint Jan en redactielid van de Tidinge, beet de spits 

af met een voordracht over de rol van religie in 

1672. Dé specialist van de 2e helft van de 17e eeuw 

Luc Panhuysen vroeg zich af of 1672 het einde van de 

Gouden Eeuw was en hing zijn verhaal op aan de 

verering van de zeehelden in die tijd. Sunny Jansen, 

conservator van Slot Loevestein, legde de 

aanwezigen uit wat de waarde is van storytelling om 

de Waterlinie bij het grote publiek te doen herleven. 

De middag werd besloten met een lezing van 

Christiaan van der Spek, Gouds stadsgids en redacteur van de Tidinge, die nader inging op de 

verhouding tussen burgers en militairen in de garnizoenssteden. Over dat onderwerp verschijnt o.a. 

van zijn hand in december Krijgsmacht en handelsgeest. Om het machtsevenwicht in Europa (1648-

1813) bij uitgeverij Boom. Voor de pauze maakte Frits de Ruyter de Wildt, nazaat van onze beroemde 

Michiel de Ruyter, bekend dat ook landelijk het Rampjaar in 2022 herdacht zal worden op initiatief 

van de nationale Stichting Rampjaar 1672. Prins Willem III kon natuurlijk niet ontbreken op deze 

middag en reikte prijzen uit voor de winnaars van een fotowedstrijd en de Waterlinieprijs aan de 

vestingwerkgroep Gorinchem. 

 

Frederick de Houtman in Alkmaarse handen 
Op zondag 15 september jl. beleefde Gouda – als onderdeel 

van Open Monumentendag - een geslaagde Houtman-dag 

(zie Nieuwsbrief 104). De jongste van de twee in Gouda 

geboren zeevaarders, Frederick, vestigde zich na zijn vier 

tochten op het zuidelijk halfrond in Alkmaar. Ook daar 

wordt nu aandacht besteed aan hem, maar het accent 

wordt anders gelegd. In Gouda lag de nadruk op het 

verversen van de kennis van de gebroeders De Houtman en 

hun vaartochten naar ‘de Oost’. In Alkmaar wordt de vraag 

gesteld hoe we – met de kennis en de normen van nu – 

aankijken tegen de activiteiten van Frederick de Houtman.  

In het Stedelijk Museum Alkmaar loopt tot en met zondag 1 

maart 2020 de tentoonstelling ‘De Houtman, best fout 

man?’ Ondertitel: 400 jaar De Houtmaneilanden. Zie 

verder: https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/nu-te-

zien/tijdelijk/de-houtman,-best-fout-man. 

Op dinsdagavond 3 december a.s. geeft Klaas te Bos een lezing voor de Historische Vereniging 

Alkmaar onder de titel ‘Een Alkmaarse Jan Pieterszoon Coen?’ Zie verder: 

https://www.hvalkmaar.nl/lezingen/coen/.  

https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/nu-te-zien/tijdelijk/de-houtman,-best-fout-man
https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/nu-te-zien/tijdelijk/de-houtman,-best-fout-man
https://www.hvalkmaar.nl/lezingen/coen/
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Het Spaardersbad 
 

Eén van de Goudse ‘Plekken van plezier’ die op Open Monumentendag 2019 nadrukkelijk de 

aandacht kreeg, is het Spaardersbad aan de Van Itersonlaan. In 2013 gesloten, is het recent weer in 

gebruik genomen, maar nu als appartementencomplex. Op uitnodiging van de Stichting Open 

Monumentendag gaf Bianca van den Berg op vrijdag 13 september jl. een korte inleiding over de 

geschiedenis van het Spaardersbad. ‘Gespaard erfgoed’ is de neventitel. Een samenvatting: 

 

Afgezet tegen de ontwikkelingen elders in Europa, loopt Gouda niet achter met het stichten van een 

zwemschool en het inrichten van zwemaccommodatie. De Eerste Stedelijke Bad- en Zweminrichting 

komt al in 1846 tot stand. Daarvoor wordt een plek in de Houtmansgracht klaargemaakt. De 

toegangsprijs bedraagt 10 cent voor militairen en armen. Bijna tien jaar later wordt GZC, de 

Goudsche Zwem Club opgericht, een initiatief van jonge mannen die aan de sorteertafel staan van 

sigarenfabriek Van Vreumingen aan Achter de Vismarkt. GZC gaat meedoen aan zwemwedstrijden. 

De deelnemers worden – begeleid door de schutterij – van het station opgehaald. Zwemmen wordt 

nog steeds gezien als iets van mannen, tot in 1890 Betsy Stoffers uit Amsterdam demonstratief het 

bad in gaat en zo een relletje veroorzaakt. Vanaf 1898 wordt er in het water van de Blekerssingel 

ook waterpolo gespeeld. GZC wordt in 1923 kampioen van Nederland in de eerste klasse.  

Een belangrijk man voor het Goudse zwemmen is Jan 

C. den Boer, in de wandeling aangeduid als ‘Jan C.’. 

Hij is in de zwemwereld bekend als Nederlands 

kampioen gekleed popduiken en als speler van het 

nationale waterpoloteam. In de jaren twintig komt de 

behoefte aan een overdekt bad boven; niet alleen 

omdat men tot dan alleen in de zomer kan zwemmen, 

maar vanwege de Ziekte van Weil. Wasserijen en 

fabrieken lozen hun afvalwater op de singel. In 1933 

wordt in café Het Schaakbord (waar een jaar eerder 

Die Goude is opgericht) het initiatief genomen tot een 

overdekt bad. Jan C., ook ingevoerd in de bouwwereld, 

wordt de eerste voorzitter van de Stichting 

Spaardersbad. De gemeente is enthousiast maar kan 

financieel niet bijdragen. Het zijn de burgers van 

Gouda die het benodigde geld bij elkaar sparen. Na de 

eerste paal in september 1938 gaat het snel. De 

opening door burgemeester James vindt plaats op 14 

januari 1939. Gouda is de eerste kleine stad met een 

overdekt zwembad! Architect Wolter Bakker bouwt in 

een stijl die verwant is aan ‘Het nieuwe bouwen’, een 

lijn die van Berlage via Frank Lloyd Wright weer naar 

Europa loopt. Bakker heeft meer overdekte zwembaden gebouwd, o.a. in Arnhem, Breda, Apeldoorn 

en Amersfoort. Na de opening van het Spaardersbad blijft het zwembad in de Houtmansgracht 

bestaan. Op 30 september 1943 wordt het gesloten, het jaar waarin ook Jan C. door de Duitse 

bezetter wordt opgepakt en in de gevangenis belandt. In 1944 overlijdt hij. De begrafenisstoet trekt 

langs het Spaardersbad, waar later een plaquette voor hem wordt aangebracht. 

Aan het eind van de oorlog is het zwembad in de Houtmansgracht in een deplorabele toestand. De 

meeste badhokjes zijn opgestookt. Het wordt niet heropend. Het vrijkomende stuk wordt bij de 

Veemarkt getrokken. Voor een nieuw openluchtbad wordt gedacht aan de grond naast het 

Spaardersbad, maar dat stuit op bezwaar van omwonenden. Als reden wordt aangevoerd dat hun 

kinderen dan dames en heren in zwemkleding zouden kunnen zien. Met het Spaardersbad zelf gaat 

het nog jaren goed. In de jaren negentig is er zelfs nog een plan van Jolanda Eegdeman om er een 

wedstrijdbad aan toe te voegen. De gemeente ziet dat niet zitten omdat er ook bericht is van 

betonrot. Dankzij een handtekeningenactie en steun vanuit de bevolking volgt renovatie en 

aanwijzing als gemeentelijk monument. In 2013 wordt het bad dan toch gesloten in verband met de 

hoge onderhouds- en herstelkosten. Maar het gebouw blijft behouden, want White House 

Development komt met een goed plan tot renovatie en herinrichting. Anno 2019 gaat het 

Spaardersbad een nieuwe toekomst tegemoet. (GJJ)  
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Goudse Machinefabriek is nu Andritz Gouda BV Waddinxveen 
 

De schenking van foto’s van 

Gouda van Jan Wilhelm van 

Kogelenberg (zie Nieuwsbrief 

105) leidt tot de vraag of de 

geschiedenis van het bedrijf 

waar hij werkzaam was, de 

Goudse Machine Fabriek (GMF), 

goed bewaard is gebleven. De 

heer Van Kogelenberg heeft 

ook van de GMF veel foto’s 

gemaakt. De GMF is echter 

verhuisd naar Waddinxveen, 

daarna omgedoopt tot Royal 

GMF-Gouda en in 2012 

overgenomen door de Andritz-

groep in Graz (Oostenrijk). Het 

heet nu ANDRITZ Gouda BV te 

Waddinxveen. Voor ons reden 

om navraag te doen. Een 

woordvoerder van het bedrijf 

geeft aan dat er sinds de overname door ANDRITZ wellicht iets minder aandacht is voor het verleden 

(hoewel dit jaar nog het 110-jarig bestaan is gevierd), maar de historische zaken liggen nog allemaal 

in de kluis. Zij worden 'gekoesterd'. Ook het 90-jaarboek, het 100-jaarboek en de aanvraag voor het 

koninklijke predicaat zijn daar te vinden. Een deel van het archief is door de familie Hupkes 

meegenomen toen zij terugtrad uit het bedrijf. De officiële geschiedenis van Andritz staat op 

http://www.andritzgouda.com/nl/index.php/genpage/Historie/. Onze samenvatting: 

 

Machinefabriek Andritz Gouda te Waddinxveen heeft een historie van meer dan een eeuw. Op 9 

februari 1909 werd de eerste order geplaatst bij wat toen ‘Machinefabriek Hupkes’ heette, 

gevestigd aan de Kattensingel in Gouda. Binnen een jaar verandert oprichter en directeur Jan Geurt 

Hupkes de naam in ‘N.V. Goudsche Machinefabriek’. Een belangrijke opdracht komt in 1916 van 

zuivelbedrijf Nutricia. Dit bestelt de eerste walsdroger die gebruikt wordt als melkpoedermachine. 

Tot op de dag van vandaag is er met deze opdrachtgever een duurzame relatie. In de jaren ’20 van 

de vorige eeuw worden drie tot vier walsdrogers aan de Nederlandse zuivelindustrie geleverd. Vanaf 

de jaren ’30 ontwikkelt de Goudsche Machinefabriek voor binnen- en buitenlandse afnemers de 

condenskoeler. Daarmee worden onder meer koffiemelk en melkpasta's gemaakt. In de naoorlogse 

jaren neemt het belang van de export toe, eerst naar Spanje en Indonesië (vooral 

sondeerapparatuur). Jaren later komen daar landen als Duitsland, Polen en Rusland bij. Het gaat 

vaak om de levering van de befaamde walsdrogers voor de voedingsmiddelenindustrie. Een 

belangrijke noviteit is de inrichting van de proeffabriek in 1960, die nog steeds een belangrijke rol 

speelt bij de ontwikkeling en try-out van de machines en installaties. Vanaf de jaren ’70 worden 

koelwalsen ontwikkeld, voor specifieke toepassingen in de chemische industrie. Na 1980 wordt het 

machineaanbod groter en breder. Zo start het bedrijf in 1983 met de productie van de 

peddeldroger. Deze machines kunnen producten drogen, verwarmen en koelen. Vanaf 2007 wordt 

de peddeldroger ook ingezet voor het drogen van diverse slibsoorten. Er is wereldwijd veel vraag 

naar. Andere innovaties zijn de Jet Priller, die gesmolten 

producten tot pastilles stolt, en de aardappelstoomschiller. Eind 

20e eeuw worden diverse upgrades van bestaande machines 

doorgevoerd. Zo krijgt de walsdroger een nieuwe look. In de jaren 

’90 opent de GMF vestigingen in China, Indonesië, Singapore en de 

VS.  

Ruim 80 jaar na de oprichting van het bedrijf in Gouda heeft er vanwege ruimtegebrek, logistieke 

beperkingen en milieufactoren een verhuizing plaats. Op 31 mei 1991 wordt de nieuwe fabriek op 

het industrieterrein Coenecoop in Waddinxveen geopend. In 2009 viert het bedrijf zijn 100-jarig 

bestaan en gaat Royal GMF Gouda heten, tot de overname door Andritz.(GJJ)  

http://www.andritzgouda.com/nl/index.php/genpage/Historie/
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Bouwhistorie Kleiweg 1 - 7 vanaf 1832 
 

In Nieuwsbrief 

103 (mei 2019) 

staat het verslag 

van de tweede 

cursus ‘Wonen in 

een historisch 

pand’. Tot het 

praktische 

gedeelte 

behoorde een 

bezoek aan het 

pand op de hoek 

van de Kleiweg en 

de Turfmarkt; een 

pand dat aan de 

vooravond stond 

van restauratie en 

herinrichting tot 

appartementen. 

Ter plekke zegde 

Ton Krispijn van  

                                                                                                                           White House  

Development toe om de bouwhistorische analyse toe te zenden die van de panden Kleiweg 1 tot en 

met 7 is gemaakt. Die Goude mocht de conceptversie inzien. Het onderzoek is uitgevoerd door 

bouwhistoricus Reinoud Boter van Bureau MoNed. Hier een samenvatting. 

De bouwhistorische waardestelling laten wij buiten beschouwing; het gaat ons primair om de 

geschiedenis van de panden Kleiweg 1 tot en met 5, zoals die nog enigszins zichtbaar is. Ze zijn 

‘verheeld’ tot één pand, dat in 1993 de status van gemeentelijk monument heeft gekregen. Op de 

kadastrale kaart van 1832 is te zien dat de panden Kleiweg 1 en 3 dwars op de Turfmarkt staan. De 

panden zijn dan al met elkaar verbonden en worden beschreven als huis met erf in eigendom van 

winkelier Jan van Hoogland. Later wordt J. Gorissen eigenaar. Het perceel op Kleiweg 5 is in 1832 

een enkellaags pakhuis, in bezit van Johanna van Hofwegen, ook eigenares van het naastgelegen 

huis met erf op Kleiweg 7. Naast Kleiweg 5 bevindt zich een poort naar het achterterrein dat hoort 

bij het eigendom van Jan van Hoogland. In 1852 verkoopt Johanna het poortje op de begane grond 

aan buurman Gorissen. In 1865 begint Albertus Quant een winkel in kantoorartikelen op Kleiweg 5-7. 

Zijn vrouw Christina Quant-Schlüter laat het na 1875 verschillende keren verbouwen. 

In 1881 komt het hoekpand (1-3) in bezit van winkelier Jan van Sonsbeek die het afbreekt en een 

nieuw pand neerzet. De huidige gevels – met uitzondering van de winkelpui – dateren uit die tijd. 

Christina Quant laat dan ook het pakhuis op nr. 5 afbreken voor de bouw van een woon-winkelpand, 

maar de poort (eigendom van Van Sonsbeek) blijft nog bestaan. Daar komt een opgang naar de 

woning boven Kleiweg 7.  

In 1899 koopt Hendrik Jan Nederhorst het hoekpand om het daarna te verhuren. Nederhorst zorgt 

ook voor een verbouwing van Kleiweg 7, waar de zaak is voortgezet door een zoon van Christina 

Quant. De firma Nederhorst tekent ook voor het ontwerp van het nieuwe pand dat in 1911 wordt 

neergezet op Kleiweg 7. De winkelpui is een zogenaamde muizenval: de entree ligt dieper dan de 

gevel; de etalage wordt in de portiek doorgezet.  

In 1924 begint de volgende fase, wanneer de erven Quant het hoekpand kopen van de familie van 

Nederhorst. Aan de achterzijde van Kleiweg 5, dat een zelfstandig woon-winkelpand blijft, komt 

een verbinding tussen 1-3 en 7. De plint van het hoekpand wordt, overeenkomstig die van Kleiweg 

7, vernieuwd. 

In 1979 is de heer Gazan eigenaar en die laat de bovenverdieping van Kleiweg 5 verhelen met die 

van Kleiweg 1-3. Er komt een ontsluiting via een stukje nieuwbouw aan de Turfmarkt. Ook de 

winkelpui van Kleiweg 5 wordt doorgezet zoals de buurpanden. Heel lang heeft die nieuwe 

bovenverdieping leeg gestaan, maar het is moeilijk te achterhalen vanaf wanneer. Het verhuurbaar 

maken en houden van de winkelruimtes op de begane grond is in die tijd urgenter. (GJJ)  
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Twee recent beschikbaar gekomen Koninginnedag-foto’s 
 

 

Nico J. Boerboom is klaar met het digitaliseren van de collectie-Schrijvers en de collectie-Van 

Kogelenberg (zie Nieuwsbrief 104 en 105). Hier twee resultaten: een vooroorlogse Koninginnedag in 

Gouda en de Koninginnedag van 30 april 1958.  
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De Goudse apotheker G.A.W.J.O.E. Paris  
 

In Nieuwsbrief 103 (mei 2019) schreven wij over herinneringen aan 

de Goudse apotheker Paris op Westhaven 14. Aanleiding was een 

vraag van Linda Sutherland, op zoek naar foto’s en films die 

vogelliefhebber G.A.W.J.O.E. (Olaf) Paris op de Shetland-eilanden 

gemaakt moet hebben. In de zoektocht naar het Goudse materiaal 

dat Paris heeft nagelaten, werden wij geattendeerd op de 

Farmaceutisch Historische dag van 27 maart 1999 in Zwolle. Daar 

werd de Goudse apotheker door twee inleiders in herinnering 

geroepen. De Sassenheimse apotheker Henk Boersma vertoonde een 

historische film gemaakt door Olaf Paris en de Deldense apotheker 

Diny van Hagen-van Doorn vertelde over haar herinneringen aan oud-

collega Paris. Rond 1965 werkte zij zelf enige tijd in de apotheek 

aan de Westhaven. 

Die Goude heeft zowel de heer Boersma als mevrouw Van Hagen 

benaderd en dat heeft resultaat gehad. Met een link wil 

eerstgenoemde de mogelijkheid bieden om de film uit 1939 over de 

Goudse apotheek te downloaden: 

https://1drv.ms/u/s!AoSmRuesFliYjRmdMV5AQmFaFUl9 *) 

 

 

Van Diny van Hagen-van Doorn ontvingen wij een pakje met bescheiden die inzicht geven in de rol 

van de Goudse apotheker Paris: "een visionaire man met liefde voor het apothekersvak in zijn volle 

omvang". Het pakje bevat o.a. tekst van de toespraak van destijds, een aantal overdrukken van 

artikelen die Paris schreef in het Pharmaceutisch Weekblad en alle circulaires over geneesmiddelen 

die de apotheker tussen 1965 en 1974 stuurde naar de artsen in Gouda. Uit diverse foto’s blijkt 

welke vernieuwingen hij aanbracht in het ambachtelijke productieproces van geneesmiddelen. Hij 

deed aan kwaliteitszorg in een periode dat het woord kwaliteitszorgsysteem nog moest worden 

uitgevonden. Uit correspondentie blijkt hoe hij ‘misstanden’ te lijf ging. Dat konden de oogartsen of 

internisten van ziekenhuis De Wijk zijn (“Op verscheidene afdelingen trof ik een flesje Hemotropine 

oogdruppels aan dat zo oud was dat de microbiologische verontreiniging, etc…..”) of de Minister van 

Volksgezondheid die 

weer een beschikking 

had afgegeven, waar hij 

het niet mee eens was 

(bijvoorbeeld de te 

snelle registratie als 

geneesmiddel van 

sluipwespgenitaliën 

verwreven met 

melksuiker dat volgens 

een landelijk 

ochtendblad zou kunnen 

leiden tot 

levensverlenging). 

Boeiend materiaal dat 

zeker tot een 

interessant artikel over 

de figuur van apotheker 

Paris kan leiden.  

Voor alles dat wij binnen krijgen aan historisch materiaal over mensen en erfgoed in Gouda, geldt 

dat wij aan de professionals van het streekarchief vragen wat zodanig uniek en waardevol is dat zij 

het kunnen opnemen in hun collectie. (GJJ) 

 

*) Wie dat voor elkaar krijgt, ziet overigens een film van Gouwestad TV uit 2003, waarin Paris’ 

historische beelden uit 1939 zijn verwerkt. Die beelden zijn dus al voor Gouda bewaard gebleven.  

https://1drv.ms/u/s!AoSmRuesFliYjRmdMV5AQmFaFUl9
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Over drie generaties Pot 
 

In Nieuwsbrief 105 is 

melding gemaakt van het 

bezoek aan Gouda van 

Johan Pot, woonachtig in 

Fairmont in West Virginia. 

Johan (79) is een kleinzoon 

van Gregorius Johannes 

Jacob Pot (*1884 Hasselt-

†1950 Gouda), 

gemeentesecretaris van 

Gouda van 1919 tot 1945 en 

geschiedschrijver. Op 8 

oktober jl. overhandigde 

Johan Pot in de 

Chocoladefabriek een map 

met papieren en foto’s van 

zijn grootvader en van zijn 

vader Johann Gottfried Pot 

(*1911-†1981). Een aantal 

van de foto’s heeft 

inmiddels zijn weg 

gevonden naar onze Facebookpagina. Nog niet geplaatst is bijgaande foto, genomen achter het 

grootouderlijk huis aan de Van Beverninghlaan 17. 

Als kind heeft Johan Pot weinig meegekregen van de discussie over de positie van grootvader G.J.J. 

Pot als gemeentesecretaris en zijn vertrek (met wachtgeld en pensioen) in 1945 onder druk van 

burgemeester James. Wel weet hij dat grootvader altijd bezig was met de geschiedenis van Gouda. 

Wijlen Nico Habermehl maakte een biografische schets van Pot in De Schatkamer van 1989 nr. 3.  

Johans vader, de heer J.G. Pot, had zijn studie technische ambtenaar weg- en waterbouw niet 

afgemaakt, toen hij in 1938 in dienst trad van Gemeentewerken Gouda. Een volgende werkkring 

bracht het gezin in 1946 naar Groningen. In 1961 werd hij benoemd tot directeur Gemeentewerken 

in Gorinchem. In dezelfde functie sloot hij in 1977 zijn loopbaan af in Wassenaar. Het gezin woonde 

in Gouda op Sophiastraat 23. Diens zuster Jeiselina Catharina Pot, alias tante Lieneke, kwam in 1937 

als klerk op de administratie van de gemeentepolitie Gouda, toen nog gevestigd in Arti Legi. In 1962 

vierde zij haar vijfentwintigjarig ambtsjubileum, inmiddels als cheffin van een afdeling, tevens 

secretaresse van politiecommissaris Hensums. De Goudsche Courant van 13 september 1962 meldt 

dat zij een blijk van waardering heeft ontvangen voor de verzorging van arrestanten van de SD en 

voor hulp aan organisaties van onderduikers. 

 

Johan Pot werd in 1940 een geboren Gouwenaar. Dat gebeurde in het grootouderlijk huis aan de Van 

Beverninghlaan. Van de oorlogstijd in de Sophiastraat weet hij zich te herinneren dat zij bij 

luchtaanvallen naar de betonnen fundering onder de huizen aan de Burgvlietkade trokken. Dat was 

de schuilkelder voor de huizen aan de Sophiastraat. Nadat het ouderlijk gezin naar Groningen was 

verhuisd, bracht de jonge Johan elke vakantie in Gouda door aan de Van Beverninghlaan. Hij is 

erkentelijk voor het door de redactie opsporen van het allerlaatste nieuwe boek over die straat. 

Namen als Nyst, Van der Post, Zwart of Peter van Eyk roepen meteen herinneringen op. Zelf koos hij 

voor de Zeevaartschool. Hij kwam op de grote vaart, met name op het Verre Oosten, Zuid-Amerika 

en West-Afrika, als stuurman en later op bevoorradingsschepen vanuit West-Afrika en Noorwegen als 

kapitein. Eenmaal getrouwd werd de behoefte aan een baan op de wal groter. Het werd Colt in 

1973, het bedrijf dat revolvers maakte, maar ook appendages en afsluiters. Vijf jaar later ging het 

gezin weer de wereld in. Johan werd port-captain in Lagos Nigeria, waar zijn vrouw op de 

Nederlandse ambassade aan de slag kon. Er volgden werkzaamheden in andere West-Afrikaanse 

landen, maar in 1999 vestigden Johan en Tineke Pot zich definitief in de Verenigde Staten, waar 

inmiddels ook hun (klein-)kinderen woonden. Johan en Tineke kwamen deze keer naar Nederland in 

de gedachte dat het de laatste keer zou kunnen zijn. Vlak voor de terugreis bekende hij met 

weemoed terug te gaan. Het bezoek aan Gouda had veel bij hem losgemaakt. (GJJ) 

G.J.J. (Johan) Pot, Marchiena Pot-Boswijk en dochter Lieneke Pot, circa 1949 
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Dominee Hendricus van Assendelft (1875-1928) 
Gouda 1898-1928: kunsthistorische ontwikkelingen (5) 
Een bijdrage van Hans Vogels, oud-conservator van Museum Gouda 

 

In de afgelopen nummers heb ik een aantal 

bijdrages geleverd onder de algemene noemer 

‘Gouda rond 1900’. Ik hoop dat een beetje 

duidelijk is geworden dat er rond 1900, maar 

zeker ook in de jaren nadien tot in de jaren 20, 

op artistiek gebied in Gouda veel opvallends 

gebeurde. Met name het ontstaan van de 

Plateelbakkerij Zuid-Holland in 1898 maar zeker 

ook de reeds lang bestaande nijverheid 

(Goedewaagen) van handgedraaid 

gebruiksaardewerk hadden rond 1900 blijkbaar 

een soort aanzuigende werking op een aantal 

kunstenaars, ambachtslieden die van elders naar 

Gouda vertrokken en hun specifieke kennis en 

vaardigheden met zich meenamen naar hier. Er 

heerste waarschijnlijk een inspirerend, artistiek 

klimaat waarbij in eerste instantie keramisten als 

Lanooy en Brouwer hier ter plekke het vak van 

pottenbakker maar ook het decoreren konden 

leren, uitoefenen en in beperkte mate konden 

experimenteren. Hierbij was essentieel dat 

mensen met uiteenlopende, kunstzinnige 

achtergronden elkaar in Gouda ontmoetten, niet 

zelden elkaar ook hielpen. En zo komt ook een 

bijzonder persoon in beeld, de remonstrantse 

predikant Hendrik van Assendelft. 

Enkele jaren geleden kreeg Museum Gouda een 

genereuze schenking van Evert van Straaten, oud-directeur van Museum Kröller-Muller, Otterlo. Van 

Straaten heeft Goudse ‘roots’ en schonk het museum enkele werken van de Goudse kunstenaar Jan 

van Straaten (1880-1967), uitgevoerd rond 1915/20 in een min of meer futuristische stijl. Deze 

schenking betekende een mooie aanvulling op werken van Jan van Straaten die het museum al in de 

collectie had. Evert van Straaten had de kunstwerken jaren eerder op een veiling verworven, vooral 

tekeningen die afkomstig waren uit de verzameling van de Goudse predikant Van Assendelft. Het 

waren waarschijnlijk de laatste werken die uit deze collectie door de familie werden geveild. Wie 

was deze remonstrantse predikant die dus ook kunstverzamelaar was en bovendien vooraanstaand 

lid van de (Goudse) Vrijmetselarij? 

Van Assendelft werd in 1875 in Rotterdam geboren en kreeg zijn opleiding aan het Remonstrants 

Seminarie in Leiden. Na zijn huwelijk in 1901 met apothekeresse Jacoba Hoos woonden zij 

waarschijnlijk kort in Boskoop maar in 1902 vertrokken zij naar Dokkum waar hij aan de slag kon als 

predikant. In 1901 werd hij reeds lid van de Vrijmetselarij (in Rotterdam) en in de jaren nadien zou 

hij belangrijke posities in die organisatie gaan innemen, onder andere vanaf 1911 als uitgever van 

het Maçonniek Weekblad. Als predikant bleef hij maar een jaar werkzaam in Dokkum om vervolgens 

in Gouda aan de slag te gaan in augustus 1903. Hij was daar ook enige jaren voorzitter van het 

bestuur van het Museum voor Oudheden, het latere en huidige Museum Gouda, toentertijd nog 

gevestigd in Arti Legi aan de Markt. In 1920 stopt hij daarmee vanwege een slopende ziekte waaraan 

hij uiteindelijk op 6 augustus 1928 overlijdt. Behalve zijn vrouw en dochter laat hij ook een 

omvangrijke kunstcollectie na. 

Het is niet verrassend om te lezen dat begin 20ste eeuw Van Assendelft al vroeg grote interesse heeft 

in de zogenaamde Theosofie (van Rudolf Steiner). Al vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 

in augustus 1914 voert hij correspondentie met expressionistische kunstenaars van ‘der Blaue 

Reiter’, zoals Franz Marc en Wassily Kandinsky. Vanaf 1914 komt hij ook in contact met Piet 

Mondriaan en ontstaat er een bijzondere briefwisseling die grotendeels gepubliceerd is in een 

nummer van Museumjournaal van 1973, indertijd bijeengebracht door kunsthistoricus Joop Joosten. 
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Kort geleden meldde het Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie dat men op een 

veiling in Parijs enkele brieven had weten te 

verwerven van Mondriaan aan Van Assendelft. 

Daaruit blijkt dat Van Assendelft Mondriaans 

steun en toeverlaat was in 1914, toen deze 

vanwege de Eerste Wereldoorlog niet meer kon 

terugkeren naar zijn Parijse atelier. 

Waarschijnlijk logeerde Mondriaan zelfs enige 

tijd bij Van Assendelft in Gouda; financieel 

steunde hij hem in ieder geval ook door werk van 

hem te kopen. Zij deelden een grote passie voor 

het spirituele in de kunst, hèt kenmerk ook van 

de uiteindelijke kunstcollectie van Van 

Assendelft en waarvoor de publicatie ‘Ueber das 

Geistige in der Kunst’ van Kandinsky in 1913 

cruciaal gebleken is.  

In 2014 schreef kunsthistorica Roosmarijn Hompe 

een mooie, uitgebreide scriptie over de persoon 

en het gedachtegoed van ds. Van Assendelft. De titel luidt ‘The Cleric, the Spiritual, and Art. The 

Modern Art Collection of ds. Hendrik van Assendelft and Early Twentieth Century Esotericism’. U 

kunt het op het internet vinden via http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/157054. Ik zal 

er regelmatig aan refereren. 

Al bij al zijn er best veel gegevens bekend over deze boeiende persoon, wonend en werkend in 

Gouda, temidden van niet minder interessante kunstenaars die vooral tijdens de jaren van de Eerste 

Wereldoorlog elkaar hielpen en stimuleerden in hun idealen van dat moment. Juist over die 

specifieke contacten met ‘Goudse’ kunstenaars, en ook hoe zij in de eerdergenoemde collectie van 

Van Assendelft terechtgekomen zijn, wil ik graag in de komende bijdrages meer gaan vertellen. Dit 

is nog slechts een korte introductie op de persoon van Hendrik van Assendelft.  

 
Fotoverantwoording en colofon 

Nico J. Boerboom: blz. 1, 4, 5, 7, 8(o), 10(b) 

en 11 

Gert Jan Jansen: blz. 6, 9, 13(b), 14, 17, 19 en 

21 

Collectie-Knoeff/www.dbnl.nl: blz. 2 Collectie SAMH: blz. 3(b), 10(o) en 23 

Mary van Vliet: blz. 3(o) Paul Abels: blz. 8(b) 

Jan Lafeber: blz. 12(b) Collectie-Van Wordragen: blz. 12(o) 

Rijkswaterstaat: blz. 13(o) Caecilia Gouda: blz. 15 

Stichting OHW: blz. 16(b) Rijksmuseum: blz. 16(o) 

Andritz BV Gouda: blz. 18 Collectie-Schrijvers: blz. 19(b) 

Collectie-Van Kogelenberg: blz. 19(o) Collectie-Pot: blz. 22 

(b)= boven; (o)= onder Gemeentemuseum Den Haag: blz. 24 
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