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Van de redactie 

U bent niet gewend dat de Nieuwsbrief wordt voorzien van een introductie. Er zijn drie redenen om 

een keer van die gewoonte af te wijken.  

De eerste is een melding die ons verdriet: Maria ten Tusscher treedt terug als lid van de redactie. 

Haar mededeling staat hieronder. Wij begrijpen haar afweging en danken Maria voor bijna drie jaar 

plezierige inzet en samenwerking. De redactie is op zoek naar een nieuw lid, een vrouw. 

De tweede reden is dat wij ‘op rapport’ zijn geweest bij het bestuur. Een keer per jaar verschijnt 

een delegatie van een werkgroep, gilde of redactie van Die Goude in de bestuursvergadering om de 

gang van zaken te evalueren en de toekomst te verkennen. In de decembervergadering waren – 

onder de noemer communicatie – alle publicatie-instrumenten aan de beurt: in alfabetische 

volgorde Facebookpagina, Nieuwsbrief, rubriek Oud Gouda, Tidinge en Website. Wij zouden het 

kunnen laten bij de eindconclusie: zo doorgaan. Toch willen wij niet verhelen dat er binnen de kring 

van bestuursleden vragen bestaan over het feit dat de Nieuwsbrief zich de laatste jaren niet 

beperkt tot het zuivere verenigingsnieuws, maar ook korte inhoudelijke artikelen opneemt over de 

historie van Goudse gebouwen en mensen. De voeding daarvoor komt vaak uit discussies op onze 

Facebookpagina. In beginsel zijn ze niet langer dan 500 woorden en hebben ze geen voetnoten. 

Tidinge zou ze waarschijnlijk niet opnemen of er op korte termijn geen plaats voor hebben. De 

vraag is gesteld: horen die stukjes eigenlijk toch niet thuis in Tidinge of op de website. ‘Dit kun je 

toch geen Nieuwsbrief noemen?’ Vooralsnog gaan we op de huidige voet verder (dit nummer zal het 

illustreren), maar het is goed ons scherp te houden.  

Dat brengt ons bij de derde reden. Binnenkort ontvangt u het ontwerp-beleidsplan 2020-2023 van 

Die Goude. Zie verder de aankondiging op pagina 4. U wordt gevraagd om als lid aan te geven wat u 

belangrijk vindt om als vereniging te (blijven) doen. Dan kunt u ook uw mening geven over de 

inhoud van de Nieuwsbrief. Worden de korte inhoudelijke artikelen op prijs gesteld? Zo ja, zou u 

daar liever op een andere manier van kennis nemen; wellicht zelfs over mee willen praten? 

Namens de redactie, Gert Jan Jansen, hoofdredacteur 

 

Persoonlijk woord Maria ten Tusscher 
Op deze nieuwjaarsdag 2020 deel ik u mee dat ik de redactie van de Nieuwsbrief heb bericht dat ik 

me terugtrek als redactielid. Door middel van de Nieuwsbrief komt veel nieuwe informatie over 

allerlei Goudse thema’s tot u. Dat is zeer zeker de verdienste van de overige redactieleden, de 

fotograaf en de actieve inbreng van bestuur en diverse anderen. Omdat mijn aandacht op dit 

moment in mijn leven te zeer uitgaat naar te veel zaken, kan ik niet de inzet leveren die naar mijn 

idee van mij verwacht mag worden. Dat gaat wringen. De redactieleden gaven aan dat ze de 

vrouwelijke noot die ik kon aanbrengen tijdens de vergaderingen, waardevol vonden. Ik doe daarom 

een oproep aan de vrouwelijke leden zich in het geval van interesse in de functie van redactielid 

van de Nieuwsbrief, aan te melden bij de hoofdredacteur, Gert Jan Jansen. 

Als lid van de vereniging blijf ik het nieuws uiteraard graag volgen. Ik dank de redactie voor haar 

uitgesproken waardering voor mijn inbreng en voor de altijd prettige samenwerking en de goede 

sfeer tijdens de redactievergaderingen.  

Een gelukkig jaar voor ieder. Maria ten Tusscher 

                     ?                      Kenny Louwen              Gert Jan Jansen                     Nico Boerboom       Jean-Philippe van der Zwaluw 
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‘Gemmeker - commandant van Kamp Westerbork’; 
lezing maandag 27 januari door Ad van Liempt 
 

SS-Obersturmführer Albert Gemmeker was 

verantwoordelijk voor de deportatie van meer dan 

tachtigduizend joden vanuit Westerbork naar de 

vernietigingskampen. Meestal gaf hij persoonlijk, ‘met 

een wenk met de hand’, het vertreksein voor de 

treinen. De commandant van Kamp Westerbork werd na 

de oorlog veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. 

Wegens goed gedrag kwam hij na zes jaar weer vrij: in 

1951 was hij terug in zijn geboortestad Düsseldorf. 

Gemmeker werd ‘charmant’ genoemd. 

Ad van Liempt deed diepgaand onderzoek naar 

Gemmeker, las alle dossiers in Nederlandse en Duitse 

archieven en sprak met tal van betrokkenen, zelfs met 

twee nog levende dochters van Gemmeker. In de 

biografie die daaruit voortvloeit, blijft weinig over van 

Gemmekers reputatie als ‘gentleman-commandant’. Hij 

was een bureaucraat, die zijn meerderen blindelings 

gehoorzaamde. Op enige empathie met de slachtoffers 

viel hij niet te betrappen. Later deed hij alles om zijn 

verantwoordelijkheid te ontlopen of op anderen af te 

schuiven. Hij zou niet geweten hebben welk lot de 

joden in het oosten te wachten stond. De Duitse justitie 

heeft nog bijna twintig jaar geprobeerd zijn onbevredigende berechting in Nederland te corrigeren, 

zonder resultaat. In de lezing komen alle facetten naar voren van een sluwe schrijftafelmoordenaar 

met daartegenover de peilloze tragiek van Gemmekers slachtoffers.  

 

Precies drie jaar na zijn 

lezing over de periode 1945-

1950, ‘Na de bevrijding’, is 

Ad van Liempt (*1949) weer 

als spreker te gast bij Die 

Goude. Na een loopbaan in 

de dagbladjournalistiek en 

tijdens zijn werk bij de 

televisie (NOS-Journaal, 

Studio Sport, NOVA, Andere 

Tijden) ging hij zich steeds 

vaker richten op historische 

onderwerpen, vooral over 

de Tweede Wereldoorlog. 

Diverse boeken en tv-series 

waren daarvan het 

resultaat. De bekendste zijn 

Kopgeld (over de betaalde 

Jodenjacht in Nederland 

tijdens de oorlog), De 

Oorlog, Na de Bevrijding en 

Aan de Maliebaan. Voor zijn 

televisiewerk kreeg hij een 

ere-Nipkowschijf, voor zijn 

werk als auteur en 

programmamaker een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.  

 

De lezing wordt gegeven in Sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang: gratis.  

Ad van Liempt en Marian Heeringa 
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Onderweg naar een nieuw beleidsplan voor Die Goude 
 

In Nieuwsbrief 105 van oktober vorig jaar hebt u gelezen dat er een nieuw beleidsplan voor Die 

Goude in voorbereiding is. Wat gaat Die Goude in de komende vier jaar doen? Hoe gaan we onze 

doelstellingen realiseren? Aan bestuurslid en komend secretaris Eric Boers is gevraagd om met een 

ontwerp te komen. Na een intensieve gespreksronde langs gildes, werkgroepen, redacties en 

commissies heeft Eric een eerste versie gemaakt, waarop de bestuursleden commentaar hebben 

geleverd. Een tweede versie wordt binnenkort behandeld in de bestuursvergadering met de vraag: 

kan het zo voor commentaar naar de leden van Die Goude worden gestuurd?  

U krijgt het ontwerp-beleidsplan dus toegestuurd. Daaraan gekoppeld is de vraag: Is dit wat u 

verwacht van Die Goude of wat u wilt van de vereniging? Gewoon akkoord gaan mag natuurlijk ook. 

U wordt gevraagd om na ontvangst binnen drie weken te reageren of uw mening te geven. 

 

Na kennisname en bespreking van alle reacties wil het bestuur in de vergadering van 18 maart de 

ontwerptekst definitief vaststellen. Iedereen die een opmerking heeft gemaakt, krijgt te horen wat 

het bestuur daarmee wil doen. Als dit volgens plan loopt, kan de Algemene Ledenvergadering op 

woensdag 15 april het beleidsplan vaststellen. Daar bent u zelf bij.  

Kortom: als lid van Die Goude komt u aan het woord over het beleid van de vereniging.  

Het bestuur hoopt op enthousiaste inbreng.  

 

Nieuwjaarsbijeenkomst Die Goude 
 

Het was gezellig druk 

op de nieuwjaars-

bijeenkomst van Die 

Goude. Voorzitter 

Gerard van Ham hield 

op zaterdag 4 januari 

jl. een spetterende 

toespraak voor de 

vrijwilligers. Enerzijds 

zegde hij dank voor 

de inzet in het 

afgesloten jaar, 

anderzijds liep hij 

vooruit op het nieuwe 

verenigingsjaar dat zo 

mogelijk nog 

boeiender zal worden. 

Hij gaf Marc Couwenbergh het woord om iets te vertellen over 'Gouda op Schrift' dat nu een 

werkgroep van Die Goude is. Daarna sprak Bianca van den Berg kort over het project de Goudse 

Tijdmachine dat ook in gesprek is met Die Goude om een werkgroep van de historische vereniging te 

worden. Nico Boerboom maakte de foto's. (GJJ) 
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Gouda op Schrift (GOS) nu werkgroep van Die Goude 
Een bijdrage van Marc Couwenbergh 

 
Sinds 1 januari 2020 is Gouda op Schrift (GOS) een werkgroep van de Historische Vereniging Die 
Goude. Daarom stellen we ons graag aan u voor. 
GOS bestaat al ruim acht jaar en werd gesteund door de Stichting Vrienden van Archief en Librije te 
Gouda. Het doel van GOS is oude teksten tot 1800 uit archieven leesbaar en toegankelijk te maken 
door ze te publiceren op internet. Het gaat om teksten over Gouda of met een relatie tot Gouda, 
afkomstig uit het Streekarchief Midden-Holland of van elders. Aan Gouda op Schrift werken nu zo'n 
35 vrijwilligers mee. GOS is begonnen met een aantal stadsbeschrijvingen. Die manuscripten werden 
geschreven door Goudse notabelen uit de 17e en 18e eeuw. Hun teksten vertellen over de tijd vanaf 
het ontstaan van Gouda en ze gaan meestal tot aan de tijd waarin de auteur zijn teksten schreef. 
Het zijn teksten die gewoonlijk uit dezelfde bronnen komen, maar door elke auteur op persoonlijke 
wijze zijn weergegeven. 
Het leesbaar maken van deze oude teksten doen we door de teksten te transcriberen en te 
hertalen. Transcriberen is herschrijven van de tekst met hedendaagse letters. Hertalen is 
herschrijven van de tekst in hedendaags Nederlands. Transcriberen en hertalen doen we in 
werkgroepen. Eén werkgroep houdt zich bezig met Latijnse teksten. Deskundige vrijwilligers nemen 
het werk van de werkgroepen door. Verder zijn er vrijwilligers die zorgen voor fotografie en 
websitebeheer. Transcripties en hertalingen presenteren we op onze website, nu onderdeel van 
www.diegoude.nl. Sinds 2013 maakt GOS ook gebruik van de online werkomgeving eLaborate van 
het Huygens ING. Daarin kunnen we facsimiles uploaden en transcripties, hertalingen en annotaties 
vastleggen. Uiteindelijk moet het geheel gepubliceerd gaan worden als online digitale editie. 
Het bestuur van Gouda op Schrift – werkgroep van Die Goude, wordt gevormd door: Ben van der 
Have, Jan Willem Klein, Ineke de Groot, Marc Couwenbergh, Ria Koolmees en Tom Keijser. 
 

Een korte terugblik op de geschiedenis van GOS  
Eind 2011 namen twee Goudse mediëvisten, Elisabeth Venselaar en Jan Willem Klein, het initiatief 

tot Gouda op Schrift. Aanleiding was dat een cursus paleografie (oud schrift), gegeven door Jan 

Willem, een groepje cursisten enthousiast had gemaakt om een Goudse stadsgeschiedenis van rond 

Drie bestuursleden van Gouda op Schrift: v.l.n.r. Jan Willem Klein, Ineke de Groot en Marc Couwenbergh 

http://www.diegoude.nl/
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1700 te transcriberen. Als medewerker van het Streekarchief Midden-Holland wist Jan Willem dat er 

nog meer stadsgeschiedenissen in het archief lagen te wachten. Als er nu eens meer mensen 

enthousiast zouden zijn om aan die klus te gaan werken? Elisabeth stelde voor om een oproep te 

plaatsen in de Goudse Post. Er zou vast wel iemand reageren. 

Het werden er ruim vijftig. Dat was natuurlijk hartstikke leuk, maar Elisabeth en Jan Willem 

stonden nu plots voor de uitdaging om in plaats van het transcriberen aan één keukentafel een 

organisatie en werkwijze uit de grond te stampen zodat iedereen op een goede manier aan het werk 

kon worden gezet. De Stichting Vrienden van Archief en Librije werd bereid gevonden om juridisch 

en financieel het initiatief te ondersteunen dat nu de naam GOS kreeg. Daarmee was de weg vrij om 

het eigenlijke werk aan te pakken. De te transcriberen Goudse stadsgeschiedenissen moesten eerst 

allemaal gefotografeerd worden. Onder de vrijwilligers was gelukkig ook een aantal dat wel kon 

fotograferen. Dat werd de fotografiegroep die onmiddellijk het archief in dook om pagina voor 

pagina de stadsbeschrijvingen te fotograferen. Elisabeth zorgde dat er op Dropbox ruimte kwam 

voor GOS, zodat foto's en teksten voor de GOS-sers toegankelijk werden. Er werden verscheidene 

transcriptiegroepen samengesteld met elk een coördinator, die allemaal een deel van de 

stadsbeschrijvingen kregen om te transcriberen. En Elisabeth zelf zette zich aan de taak om een 

website voor GOS op te zetten. Binnen een paar weken was iedereen aan het werk en was GOS een 

feit. 

Al doende leerde GOS van de eigen ervaringen. Er bleek behoefte aan inbreng van deskundigen, dus 

er kwamen extra commissies om werk na te kijken. Vooral het hertalen leverde veel discussies op. 

Blijf je dicht bij de originele tekst, of neem je de vrijheid om lange zinnen in stukken te knippen, 

zodat de tekst beter leesbaar wordt? Tijdens overleg tussen de coördinatoren en Elisabeth en Jan 

Willem werden ook steeds weer oplossingen gevonden en nieuwe afspraken gemaakt over hoe zaken 

te noteren en achtergronden uit te zoeken. Dat leidde tot het opstellen van een officiële Leidraad, 

zodat het sindsdien voor alle betrokkenen duidelijk is welke regels we hanteren. 

Eind 2017 verhuisde Elisabeth naar Doesburg en moest dus haar werk voor GOS stoppen. Zij was de 

spin in het hele GOS-web. Een vervanger voor haar was er niet. De adviesgroep van vijf mensen die 

zij gevormd had om haar te ondersteunen, besloot daarom haar taken over te nemen als een 

bestuur. In de loop van 2018 gaf de Stichting Vrienden van Archief en Librije aan dat het voor hen 

steeds lastiger werd om GOS financieel te ondersteunen. Het GOS-bestuur moest op zoek naar een 

plan om de toekomst van GOS veilig te stellen. Dat werd uiteindelijk de aansluiting als werkgroep 

bij Die Goude. 

 

Voor in uw agenda: boekenmarkt en voorjaarsexcursie 
meer informatie in Nieuwsbrief 108 

Zaterdag 28 maart 2020: Boekenmarkt Die Goude in het Stadhuis op de Markt 
 

Zaterdag 16 mei 2020:     Voorjaarsexcursie naar Schouwen-Duiveland: 
                                        Watersnoodmuseum en Zierikzee   
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Nieuws van het Gouds Watergilde 
Een bijdrage van Hans Krijgsman 

 

De samenstelling van het Gouds Watergilde, een werkgroep 

van Die Goude, heeft in de loop van 2019 enige wijziging 

ondergaan.  

Tijdens de 12e Goudse Waterconferentie heeft Hans Suijs 

het voorzitterschap overgedragen aan Henk Vereijken. 

Hans Suijs was medeoprichter en zeventien jaar het 

gezicht van deze werkgroep. Hij wist op zijn eigen kritische 

wijze steeds weer aandacht te vragen voor het historisch 

karakter van Gouda en vooral de rol van het water daarbij. 

Hans werd door Hilde Niezen, wethouder van Gouda, 

bedankt voor zijn inzet voor de stad en kreeg daarbij een 

zilveren stadhuisje opgespeld.  

Henk Vereijken is de nieuwe voorzitter. Hij zal de 

werkgroep verder brengen, vooral door samenwerking met 

verwante organisaties in Gouda. Henk heeft als civiel 

ingenieur vooral zijn kwaliteiten ontwikkeld als verbinder 

tussen kennisorganisaties, zoals CUR en Vernieuwing Bouw, 

later Bouwcampus. Deze kwaliteit zal hij zeker nodig 

hebben als gesprekspartner van de gemeente en het 

waterschap. Op dit moment is de stad Gouda vol in 

beweging, zeker waar het gaat om maatregelen tegen de 

bodemdaling, de hoge grondwaterstand en de scheve verhouding tussen groen en steen. 

Het secretariaat van het Gouds Watergilde is vele jaren ingevuld door Han Breedveld, mede bekend 

van de opzet van het Gouds Virtueel Sluizenmuseum, als medeschrijver van de Goudse Sluizen 

Route en van de serie Stad van de Gouwenaars. Han heeft deze taak op zijn zeer bevlogen wijze 

ingevuld. Het Watergilde heeft Han Breedveld opgenomen in de Orde van de Goudse Waterdragers.  

Hans Krijgsman heeft het secretariaat inmiddels overgenomen. Hij probeert de werkgroep in haar 

communicatie te versterken. Hans heeft, als bouwkundig ingenieur, vooral ervaring als 

projectmanager bij grote organisaties, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. 

De werkgroep bestaat nu uit: Piet Belgraver, Jan Willem Eelkman Rooda, Sjouk Engels, Sjaak de 

Keijzer, Hans Krijgsman, Jaco Mebius, Heleen Sarink, Tom Schilperoort, Hans Suijs, Henk Vereijken 

en Hans Verwey. 

In 2020 ligt de focus van het Gouds Watergilde met name op de besluitvorming rond het Kaderplan 

Bodemdaling Binnenstad, het KBB. De gemeente Gouda gaat dit plan in het voorjaar aan de 

gemeenteraad voorleggen. Het Gouds Watergilde rekent het zich tot taak om dit proces positief 

kritisch te volgen en te toetsen aan de Watervisie, vorig jaar vastgesteld in de zgn. Wateralliantie. 

U kunt contact opnemen met het Gouds Watergilde via Hans Krijgsman. Tel. 06 83588421; email: 

j.s.krijgsman@caiway.nl. 

 

Studieopdracht Veerstalblok bijna afgerond 
Een bijdrage van Sjouk Engels namens het Gouds Watergilde 
 

Ook dit studiejaar heeft het Gouds Watergilde weer een studieopdracht geformuleerd voor 

tweedejaarsstudenten van de opleiding Landscape & Environment Management aan de Hogeschool 

INHolland. Het was de achtste keer. Mede op verzoek van het bestuur heeft het Watergilde weer 

een locatie gezocht binnen de gemeente Gouda. Gekozen is voor de Polder Veerstalblok, het gebied 

tussen de Zuidwestelijke Randweg N207 en de Hollandsche IJssel ten zuiden van de binnenstad van 

Gouda.  

Zoals gebruikelijk is er gestart met een introductiebijeenkomst. Dit was op 5 september 2019 op de 

GOUDasfalt-locatie. Daarbij waren vertegenwoordigers van het Gouds Watergilde, Omgevingsdienst 

Midden-Holland, gemeente Gouda, Werkgroep Gouda-Krimpenerwaard, GOUDasfalt en Buurtschap 

Stolwijkersluis aanwezig. De organisaties verzorgden presentaties voor de studenten, waarna 

gezamenlijk het gebied werd bezocht. 
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De opdracht aan de studenten is om 

onderzoek te doen naar een nieuwe 

ontwikkelingsimpuls voor het gebied. 

Daarbij moeten twee contrasterende 

toekomstscenario’s worden uitgewerkt, het 

gebied: 

a. als onderdeel van de stad met stedelijke 

natuur en recreatievoorzieningen;  

b. als onderdeel van het poldergebied van 

de Krimpenerwaard met meer nadruk op 

natuur-, water-, boeren- en 

recreatiebelangen van het poldergebied. 

 

Op 5 november is een tussenpresentatie 

gegeven door zeven groepen van ongeveer zes studenten. Van het Gouds Watergilde waren Piet 

Belgraver en Sjaak de Keijzer aanwezig. De resultaten waren verrassend en vaak ‘out of the box’. 

Een breed scala aan nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden werd gepresenteerd. Er wordt gekeken 

naar verscheidene beleidsterreinen en belangen. Denk aan: 

- innovatieve natuurontwikkeling, veehouderij, land- en tuinbouw, bodemdaling, vergroten 

biodiversiteit waarbij zelfs het idee van een ecoduct over de N207 wordt ontwikkeld om het 

gebied noordelijk van de randweg met de rest van de polder te verbinden; 

- duurzaamheid, functiemenging, recycling en kringlopen, afname CO2-uitstoot, 

zelfvoorziening en energieopwekking; 

- recreatie en verblijf, wateropvang, verlenging Stolwijksevaart richting rioolwaterzuivering 

en gebruik Stolwijkersluis; 

- nieuwe ontwikkelingsperspectieven voor gevestigde bedrijven en bewoners, zoals de 

rioolwaterzuivering, GOUDasfalt, volkstuinen, manege aan Gouderakse Tiendweg en 

aanwezige horeca; 

- bereikbaarheid en parkeren in samenhang met een mogelijke voet-fietsbrug over de 

Hollandsche IJssel; 

- cultuurhistorie en educatie. 

 

Zo kan er een scala aan, vaak tegenstrijdige, ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan. Gewerkt wordt 

aan heldere 

scenario’s die 

aanleiding geven 

tot nadenken en 

discussie. De 

voorlopige 

ideeën geven 

aan dat er in het 

gebied veel 

kansen liggen en 

er voor elk wat 

wils is. Als 

bedreiging wordt 

gezien dat het 

studiegebied in 

twee gemeenten 

ligt en deels in 

beheer is bij het 

Zuid-Hollands Landschap, waardoor er verschillende beleidsdoelstellingen van toepassing zijn. Het 

samenbrengen van de verschillende belangen wordt door de studenten als de grote uitdaging 

beschouwd. In dat kader voorspellen de studenten voor de Polder Veerstalblok een mooie toekomst. 

 

De eindpresentatie door de studenten volgt op vrijdag 31 januari a.s. in het Huis van de Stad. Dit is 

geen openbare bijeenkomst. 
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Het nieuwe boek over de Goudse geschiedenis komt eraan. 
Met reconstructietekeningen? 
 

 
Zoals u weet, gaat Die Goude – naar aanleiding van het 750-jarig bestaan van de stad Gouda - een 
nieuw boek over de Goudse geschiedenis uitgeven. Om dat mogelijk te maken levert de vereniging 
uit eigen kas een forse financiële bijdrage. Het gaat een boek worden voor een groot publiek met 
interesse voor de historie van de stad. Natuurlijk zal het historisch verantwoord zijn en voorzien van 
interessante illustraties. Ook de auteurs komen uit eigen kring: Paul Abels, Bianca van den Berg, 
Christiaan van der Spek, Henkjan Sprokholt, Marianne van der Veer en Ronald van der Wal. Ze zijn 
al behoorlijk op streek met hun teksten. Museum Gouda en het Streekarchief Midden-Holland 
hebben hun volledige medewerking toegezegd. De eindredactie is opgedragen aan een vakman, 
Eelco Beukers, terwijl het hele project is ondergebracht bij Uitgeverij Verloren in Hilversum. Voor 
het project is een bestuurlijke begeleidingsgroep ingesteld. U kunt ervan uitgaan dat het boek 
november volgend jaar uitkomt! 
 

Toen de voorbereidingen van 

start waren gegaan, 

realiseerde de redactie zich 

dat er van Gouda – in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld 

Dordrecht of Leiden – heel 

weinig beeldmateriaal 

beschikbaar is om het verhaal 

van de stad tot pakweg 1650 

inzichtelijk te maken. Van 

Henkjan Sprokholt kwam de 

suggestie om zgn. 

reconstructietekeningen in 

het boek op te nemen: 

tekeningen van kenmerkende  

Goudse gebeurtenissen of 

situaties waarvan geen 

schilderijen bestaan, maar 

wel gegevens in 

archiefstukken. Zo kun je 

denken aan de bouw van de 

Sint-Janskerk 1353: ‘Blikrichting zuidoost. Vogelvlucht. Aan de oude, vervallen veertiende-eeuwse 

kerk wordt een toren toegevoegd (in aanbouw); op de achtergrond wordt de Molenwerf (motte) 

afgegraven; nog verder op de achtergrond is de stadsmuur in aanbouw’. De redactie heeft ook 

mogelijke afbeeldingen beschreven rond bijvoorbeeld de motte, het kasteel of het Stadhuis. 

Dergelijke tekeningen voegen veel waarde aan het boek toe.  

De tekenaar is gevonden: Mikko Kriek, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, heeft ruime 

ervaring op dit gebied. Ze kosten echter nogal wat. Daarvoor kunnen we niet opnieuw aankloppen 

bij de penningmeester van Die Goude. Zonder geld van buiten gaat het niet lukken. We zijn op zoek 

gegaan naar extra fondsen. Nog voor de jaarwisseling heeft Die Goude een subsidieaanvraag 

ingediend bij het ‘Fonds Gouda 750’ voor vijf reconstructietekeningen. De tekeningen kunnen ook 

voor andere doeleinden worden gebruikt in het kader van Gouda 750: banners, vlaggen of folders. 

Daarom hebben we goede hoop dat we ze kunnen laten maken.  
(Marian Heeringa, Paul van Horssen en Gert Jan Jansen, de bestuurlijke begeleidingsgroep) 

Voorbeeld van een reconstructietekening van Mikko Kriek: Aardenburg 
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Aanvulling programma lezingen 2020: Hans Suijs op 5 mei 
 

 

In de vorige Nieuwsbrief stond het programma voor de 

lezingen in het jaar 2020. 

Marian Heeringa deelt namens de Lezingencommissie 

mee dat er een zeer bijzondere lezing aan het 

programma is toegevoegd. Op dinsdag 5 mei, als we 75 

jaar Bevrijding vieren, verzorgt ‘onze eigen’ Hans 

Suijs een lezing onder de titel ‘Samen eervol 

overleefd’. Van Hans, bekend om zijn passie voor het 

water in Gouda en voor het gebeuren in de Tweede 

Wereldoorlog, komt een dezer dagen een boek onder 

die titel uit. Daarin staan de verzetsvrouwen centraal. 

Hij beschrijft de belevenissen van vrouwen die werden 

verraden of in de val liepen en werden gedeporteerd 

naar concentratiekampen. Daaronder zijn eigen tante 

Cis. Kamp Vught, Ravensbrück en het Agfakommando 

komen aan de orde, maar ook de solidariteit en het heldhaftig overleven. 

De lezing begint zoals gebruikelijk om 20:00 uur en wordt gehouden in sociëteit Concordia. 

Afwijkend is de dag in de week: niet op een maandag maar op een dinsdag! 

 
 

Bewoording in verslag ‘Vrouwen in het Nazi-Oosten’ te stellig 
 

In reactie op het verslag van haar 

lezing over de rol van Nederlandse 

vrouwen in het door de nazi’s bezette 

Oost-Europa merkt Jocelyn 

Krusemeijer op dat de conclusie in de 

titel niet uit haar onderzoek getrokken 

kan worden. (zie Nieuwsbrief no. 106: 

‘Vrouwen speelden in Nazi-Oosten 

grote rol achter de schermen’). Wel 

hebben de door haar onderzochte 

vrouwen een bijdrage aan het 

naziregime geleverd. Tevens vindt zij 

enkele passages te algemeen 

geformuleerd. Zo heeft zij tot nu toe 

vooral de vrouwen nader onderzocht 

die via de Nederlandsche Oost 

Compagnie (NOC) zijn afgereisd (een 

aantal van 79); de cijfers die zij gaf voor ongehuwde en gescheiden vrouwen hebben alleen 

betrekking op die deelgroep. De relatieve omvang van deze deelgroep ten opzichte van de hele 

groep ‘Oost’-vrouwen is overigens nog niet exact vastgesteld. Er kan daarom nog niet worden 

gesteld dat de vrouwen die naar het Nazi-Oosten gingen dat veelal via de NOC deden. Tot slot 

waren de meeste vrouwen niet kort achter het Oostfront actief, dat gold alleen voor de vrouwen die 

bij de Nederlandsche Ambulance werkten. (red.)  
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Schilderij van Joodse onderduiker: dubbele relatie met Gouda 
 

‘Is er belangstelling in Gouda om mijn 

schilderij ‘Duitse represailles op 

onschuldige burgers, 1944’ tijdelijk te 

exposeren?’ Die vraag werd de 

redactie vorige maand per brief 

gesteld door de in Friesland wonende 

historieschilder Anton Verhey; een 

brief die begon met de woorden: 

‘Omdat ik regelmatig uw Nieuwsbrief 

lees…’. Nu heeft Die Goude geen 

eigen tentoonstellingsruimte, maar de 

relatie met Gouda vroeg om 

aandacht. Die betreft zowel de 

schilder als het schilderij. Anton 

Verhey (*1938, toen nog Ton 

genoemd) heeft een groot deel van 

zijn jeugd in Gouda gewoond. Het 

schilderij uit 1982 laat zien hoe – voor 

het gemeentehuis van Weststellingwerf in Wolvega – een pas opgepakte onderduiker wordt 

afgevoerd naar een executieplaats. Het gaat om Marcel Leiser, die - samen met twee andere 

mannen - moet boeten voor een sabotagedaad, die hij niet begaan kan hebben. Pas later is Anton 

Verhey erachter gekomen dat Marcel Leiser – net als hij – uit Gouda kwam. Als Joodse jongeman is 

Marcel ondergedoken in Friesland. Zijn ouders, Benjamin Leiser en Eva Leiser-van Dantzig, zijn 

begin 1943 in Gouda opgepakt en in Auschwitz vermoord. Voor het pand Burgemeester Martenssingel 

125 zijn in 2012 Stolpersteine voor hen gelegd. Het is de dubbele Goudse relatie geweest die ervoor 

zorgde dat er een foto kwam te staan op 

www.joodsmonument.nl. Anton Verhey 

veronderstelt dat er ook belangstelling 

in Gouda zal zijn om het werk te tonen 

en te zien. De gemeente 

Weststellingwerf is eigenaar, maar 

bereid het werk tijdelijk af te staan. Wie 

wil? 

 

Anton Verhey woonde van 1948 tot 1953 met zijn ouders in de P.C. Bothstraat. Ton was toen zijn 

roepnaam. Het gezin verhuisde naar het Weidebloemkwartier, destijds ‘Korea’ genoemd. De Groen 

van Prinstererschool was zijn lagere school, gevestigd aan de Lange Groenendaal en bij velen 

bekend toen ‘meester Albada’ daar het hoofd was. Van de lagere school ging Ton naar de opleiding 

‘plateel’ van de Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg. Met vijftien jaar kon hij aan het werk als 

leerling-plateelschilder bij een klein aardewerkfabriekje aan de Turfmarkt. Arie Cathel was de 

baas. Van Jopie Boetekees, twee jaar ouder dan Ton, leerde hij de basisbeginselen van het 

plateelschilderen in de praktijk. Om hogerop te komen ging Ton bij een grotere 

kunstaardewerkfabriek werken: de Regina aan de Oosthaven. Tegelijkertijd volgde hij in de 

avonduren tekenlessen aan de Kunstacademie in Den Haag, nadat hij al eerder van oom Jan 

Gravesteyn les had gekregen. Gravesteyn had een glazeniersatelier in de Jeruzalemkapel. Van hem 

is de kruisigingsscène in een gotisch spitsboogvenster in de kapel.  

In augustus 1957 moest Anton Verhey in militaire dienst. Daarna ging hij als glasschilder aan de slag 

bij een glazeniersbedrijf in Den Haag. In die periode, voorjaar 1959, was hij betrokken bij de 

oprichting van de kunstgroep Distel. Inspirator en voorzitter was Gerard ’t Hart. Tweemaal 

exposeerde kunstgroep Distel in het Veemarktrestaurant. Hun plaats van samenkomst was in 

Moordrecht. In het voorjaar van 2013 organiseerde Museum Gouda een tentoonstelling met werken 

van oud-Distelleden. Daar was Ton Verhey ook vertegenwoordigd.  

Eind 1962 verliet Anton Verhey het ouderlijk huis en Gouda om in een onbewoonbaar verklaarde 

woning onder aan de Lekdijk in Lekkerkerk te trekken. Uiteindelijk wortelde hij als historieschilder 

en tekenaar in het Friese Oldeholpade. (GJJ) 
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‘In de 18e eeuw wist men al veel over gezond oud worden’; 
impressie lezing Rina Knoeff 
 

‘Veel mensen denken dat de 

zoektocht naar een gezonde 

levensstijl en het streven gezond oud 

te worden typisch voor onze tijd 

zijn. Maar dat is een misvatting. In 

de 18e eeuw, tijdens de Verlichting, 

werd al veel nagedacht over 

gezondheid en ouderdom. Zo 

verschenen er toen reeds boeken 

over voeding en leefstijl waarin we 

“moderne” adviezen tegenkomen: 

elke dag bewegen (wandelen of 

paardrijden), matig en evenwichtig 

eten (groenten en fruit naast vlees of 

vette kaas), schone lucht, voldoende 

slaap, balans tussen inname en 

uitscheiding (detox) en aandacht 

voor passies en emoties 

(liefdesverdriet, melancholie).’ 

De laatste lezing van Die Goude van 

2019 werd op 25 november jl. 

verzorgd door Rina Knoeff, medisch 

historica verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in de 17e en 18e eeuw. Zij gaf aan dat ouderdom tot 

de 18e eeuw vooral werd geassocieerd met gebrek, ziekte en preoccupatie met de dood. In de 18e 

eeuw gaat ouderdom echter meer gelden als verzwakking: wie oud is, is niet ziek of gebrekkig, 

maar gewoon niet meer in de kracht van zijn of haar leven. De interesse voor gezond leven neemt 

toe, en ouderen kunnen nog steeds autonoom zijn en een functie in familie en/of bedrijf vervullen. 

 

‘Twee mythes zou ik willen 

ontkrachten’, hield Knoeff haar 

gehoor voor. ‘Ten eerste dat 

mensen vroeger ongezond en 

ongelukkig waren. In de 18e eeuw 

hadden de mensen namelijk 

misschien wel betere ideeën over 

een gezonde levensstijl dan nu. Ten 

tweede dat mensen vóór de grote 

medische vindingen van de 19e 

eeuw niet oud werden. Het klopt 

dat goede hygiëne, vaccinaties, 

nieuwe medicijnen e.d. de sterfte 

hebben teruggedrongen. Maar als je 

vroeger de riskante eerste 

kinderjaren voorbij was, dan had je een goede kans om (heel) oud te worden. In statistieken en 

artikelen van toen kom je veel 100-jarigen tegen.’ 

Tijdens de Verlichting beleeft Hippocrates een revival, schrijven politieke filosofen als John Locke 

over het gezonde lichaam in een gezonde samenleving en wordt zwaarlijvigheid niet langer gezien 

als teken van rijkdom maar van luiheid en ongezonde luxe. Obesitas, melancholie en immoreel 

gedrag gelden als welvaartsziekten die de hogere en middenklassen raken. Boeren en arbeiders zijn 

sterk, slank, werken en bewegen veel, en worden geïdealiseerd. ‘We kunnen veel van die tijd leren: 

gezondheid valt niet te meten en is een individuele verantwoordelijkheid, en gezond oud worden is 

geen medisch maar een maatschappelijk issue’, besloot Knoeff haar betoog. (JPvdZ) 
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Acht unieke plateelborden van en voor Die Goude 
 

Op 4 december jl. zijn acht plateelborden, die het bestuur van Die Goude ooit heeft laten maken 

bij de Koninklijke Goedewaagen, terugverhuisd naar Gouda. Ze zijn als bewijs van erkentelijkheid 

geschonken aan bestuurslid en erelid A.R. (Ruud) van de Putte, telkens wanneer hij weer 100 

nieuwe leden voor Die Goude had gewonnen. Het oudste bord is van 1943, het jongste (bij 800 

leden) van 1955. Ze hingen bij de (enige) dochter van Ruud van de Putte, de bijna 92-jarige Martijn 

Sluis-van de Putte. Zij kon ze in het verpleeghuis in Oosterhout (NB) niet meer bergen en besloot ze 

terug te schenken aan de historische vereniging. Met de uitvoering van haar besluit werd achterneef 

Karel van den Berg belast, rustend huisarts te Eck en Wiel. Gert Jan Jansen heeft ze opgehaald.  

Beschrijving van de borden (met dank aan Kees Moerings) 

jaar leden- 
aantal 

doorsnee 
in cm 

hoogte 
in cm 

klei machinaal 
gedraaid 

hoofdafbeelding 

1943 C 31,5 4,6 Wit Op voet Sint-Jan + wapen familie VdPutte 

1943 CC 31,5 4,5 Wit Op angel Gasthuiskapel 

1944 CCC 31,5 4,5 Wit Op angel Catharina Gasthuis 

1945 CCCC 31,5 4,6 Wit Op angel de Moriaan 

1945 D 30,5 5,4 Rood Op voet Arti Legi 

1946 DC 30 3,6 Rood Op voet Hollandse Leeuw 

1948 DCC 29,5 4,2 Wit Op voet Stadhuis 

1955 DCCC 32 5,0 Wit Op angel De Waag 

Het tweede bord van 1945 (D) heeft een lichte beschadiging. Alle borden tonen op de rand – in een 

versiering van bladeren en in een soort gotische letter - de woorden: OUDHEIDKUNDIGE KRING DIE 

GOUDE. Met uitzondering van het laatste bord staan overal de initialen ARvdP op, in uiteenlopende 

vormen aangevuld met het familiewapen van Van de Putte: drie gouden ringen. 

 

Dat het om belangwekkende borden gaat, bewijst de prompte reactie van Friggo Visser, conservator 

van het Goedewaagen-museum in Nieuw-Buinen, nadat het bericht van de overdracht op 4 

december jl. op onze Facebookpagina is geplaatst. Gert Jan Jansen heeft ook Hans Vogels (oud-

conservator Museum Gouda) en Kees Moerings (oud-plateelschilder en pijpmaker) om informatie 

gevraagd en Ingmar Reesing, conservator van Museum Gouda, op de hoogte gebracht. Friggo Visser 

geeft aan dat het gelegenheidsedities zijn met het bijzondere Fadése-decor II van Goedewaagen. 

Dat decor is door Willem van Norden voor sieraardewerk en tegeltableaus ontwikkeld en toegepast 

in de periode 1938-1954. De afgemerkte achterkanten laten – gezien het handschrift - zien dat Van 

Norden niet de enige schilder was die eraan werkte. Het bord van 1955, gesigneerd met een K, is 

geschilderd door Cornelis Korevaar, chef van de schildersafdeling van Goedewaagen. Ook Hans 

Karel van den Berg Martijn Sluis-van de Putte 
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Vogels weet bijna zeker dat het een ontwerp van Willem van Norden is geweest, die tot 1960 bij 

Goedewaagen gewerkt heeft. Opvallend noemt hij de grote tijdsspanne tussen het eerste en het 

laatste bord, terwijl steeds min of meer dezelfde vormgeving is aangehouden, een reden temeer om 

deze unieke (d.w.z. eenmalige) gelegenheidswandborden toe te schrijven aan Van Norden. Kees 

Moerings wijst erop dat dergelijke borden een ingewikkeld bakproces vergen. De kleuren goud en 

rood hebben vaak verschillende temperaturen nodig. Soms is er gedeeltelijk onder het glazuur 

geschilderd, maar voor een deel ook op het glazuur. 

 

 

De volgende vraag voor het bestuur van Die Goude is: wat doen we ermee? De historische vereniging 

heeft zelf geen museale functie. Friggo Visser vindt dat deze borden in een museumpresentatie 

thuis horen. De collectie zou bij elkaar moeten blijven zodat Gouwenaars kunnen zien wat de 

kwaliteit van de toenmalige Goedewaagen-edities was. Kees Moerings spreekt van cultureel erfgoed 

van Gouda dat de stad niet meer mag verlaten. Hans Vogels benadrukt ook het feit dat het aan de 

ene kant Gouds geproduceerd is, en aan de andere kant tevens ‘roots’ heeft in de Goudse 

geschiedenis. Ingmar Reesing tenslotte spreekt van mooie borden. Gezien het onderwerp en de 

decors zou Museum Gouda dé geschikte collectie zijn om ze in onder te brengen. 

 

Op 15 januari a.s. komt de bestemming aan de orde in de bestuursvergadering van Die Goude.   
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Meedenken over thema’s die landschap bij Gouda 
karakteriseren? 
 

Wanneer je het landschap langs de 

spoorverbinding Schoonhoven-Gouda-

Alphen aan den Rijn-Nieuwveen 

cultuurhistorisch in beeld wilt 

brengen, wat is dan je favoriete 

geschiedenis, aardkundig object, 

archeologisch gebied of flora? Wat 

mag er in een onderzoek daarnaar 

niet vergeten worden? Zo vatten wij 

de vraag samen die Linda Driesen 

eind december aan (o.a.) de 

Historische Vereniging Die Goude 

heeft gesteld in het kader van het 

project ‘Grand tour door een 

historisch landschap’. 

Op 13 november jl. had in de 

Chocoladefabriek de kick-off plaats 

van het project. Bas Weenink was 

erbij. Wij hebben erover bericht op 

onze Facebookpagina. Projectleidster 

Linda Driesen (van cultuurhistorisch adviesbureau Culthis in Voorschoten) heeft daar contact 

gezocht met potentiële gebruikers en met mensen en instanties die materiaal kunnen aanleveren. 

 

De volledige achtergrond van het project staat op https://culthis.nl/een-grandtour-door-historisch-

landschap/. Het is een nieuw Zuid-Hollands Archeologie en Aardkunde Project, waarvan de 

provincie Zuid-Holland hoofdsponsor is. Wat is er van de geschiedenis van het landschap bezijden 

het genoemde spoortracé nog zichtbaar en hoe kunnen we die fysieke plekken ‘beleefbaar’ maken 

in de vorm van ‘reisboekjes’ en factsheets voor het voortgezet onderwijs? Doel is om het effect van 

ooit gemaakte vestigingskeuzes duidelijk te maken en uiteindelijk de beleving, de identiteit van 

streek en buurt, het landschap en de inrichting, én de bijbehorende historie dichter bij het publiek 

te brengen. Voor de goede orde: het gaat Linda niet om de geschiedenis sec van de spoortrajecten 

Gouda-Schoonhoven, Gouda-Alphen of Alphen-Uithoorn. 

 

Voor Gouda heeft Linda vier onderwerpen geselecteerd. Zij wil weten welk thema wij het 

interessantst vinden: 

1. Wegonderhoud wordt betaald door de gebruiker.  

Hier wordt geduid op de vroegere Cleyweg als onderdeel van de infrastructuur tussen Gouda en 

Den Haag, de onderhoudsplicht voor de ingelanden van de polder Bloemendaal en de instelling 

van de tol op de vroegere gemeentegrens met Gouda; 

2. Aanvoer handelswaar over water. 

Bij dit thema wordt de Karnemelksloot gezien als symbool voor de aanvoer over water van 

producten vanuit het omringende achterland om de stadsbevolking van Gouda te voeden; 

3. Tiendewegspoort, de stad Gouda. 

Bij dit thema staat de ontwikkeling van de middeleeuwse stad Gouda centraal, met de noodzaak 

van verdediging, de Tiendewegspoort als het imposantste toegangs- en verdedigingsbouwwerk 

en het Houtmansplantsoen als zichtbaar restant. 

4. De nooit uitgevoerde geoctrooieerde vervening van de Krimpenerwaard. 

De Stolwijkersluis wordt gepositioneerd als overblijfsel van het - tussen 1797 en 1804 in 

uitvoering genomen, maar weer gestaakte - plan van Petrus Verhoeff, oud-baljuw van 

Lekkerkerk, om de hele Krimpenerwaard te vervenen. Als het was doorgegaan, was daar het 

middeleeuwse verkavelingspatroon verdwenen. 

U kunt tot en met 29 februari a.s. uw voorkeur uitspreken. Daarvoor gaat u naar de ‘stempagina’ op 

bovengenoemde website. (GJJ)  

https://culthis.nl/een-grandtour-door-historisch-landschap/
https://culthis.nl/een-grandtour-door-historisch-landschap/
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Postroute over de Goudse Rijweg langs Gouda naar Hamont 
 

Hans Verwey herinnert zich dat in de Nieuwsbrief aandacht is geschonken aan de Goudse Rijweg in 

Boskoop. Hij geeft de tip om ook eens te kijken op de website www.postroute.nl, waar o.a. Pierre 

Rip en Nico Nieumeijer informatie geven die in Gouda weinig bekend is. Inderdaad schreven wij in 

Nieuwsbrief 76 en 86 over de Goudse Rijweg in Boskoop en het Goudsche Rijpad in Alphen aan den 

Rijn: een opmerkelijke wegverbinding die ooit op kosten van de stad Gouda is aangelegd. Henk 

Stellaart wordt aangehaald die in Paktijd (20e jaargang nr. 78) de Goudse investeringen betitelt als 

vorm van stedelijke vervoerspolitiek: niet alleen over water, maar ook over land verbinding met de 

andere belangrijke steden van Holland. 

 

Bovengenoemde website biedt een 

grote hoeveelheid gedocumenteerde 

gegevens rond de postbezorging. Vele 

boeken, documenten en tijdschriften 

kunnen er worden gedownload.  

Pierre Rip schrijft dat er al in 1526 een 

weg wordt aangelegd van Gouda naar 

Waddinxveen, terwijl er drie jaar later 

een weg komt van Waddinxveen naar 

Boskoop. De weg loopt vanuit Gouda 

over de Cleyweg via ‘De Baars’ 

(tegenwoordig Baarsjeskade) richting 

Waddinxveen. Daar loopt de weg door 

de buurtschap Middelburg (Middelburgseweg). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op kosten 

van de stad Gouda, die het handelsverkeer met Amsterdam wil bevorderen. In 1580 koopt de stad 

Gouda grond in Boskoop en in 1594 wordt er een weg aangelegd van Boskoop naar de Oude Rijn ten 

oosten van ‘Alfen’. Deze weg, later Goudsche Rijpad genoemd, levert de nodige tijdwinst op voor 

een reis van Alfen naar Gouda. Het is een zandpad dat later wordt verhard met steenslag. Rip voegt 

daaraan toe dat de stad Gouda zich het recht heeft voorbehouden om op genoemde wegen tol te 

heffen. Zo ontstaan er op het Goudsche Rijpad zowel aan de Rijnzijde als aan de zijde van Boskoop 

slagbomen en tolgaardershuizen. Grootverbruikers van de tolwegen zoals postbestellers worden 

vrijgesteld of hebben afspraken met betrekking tot het betalen van tol.  

 

Deze aanloop biedt een overgang naar het verhaal van Nico 

Nieumeijer over de postroutes. Wanneer het gebruik van de 

routes op gang komt, kan men tussen Alfen en Gouda gebruik 

maken van bovengenoemde wegen. Een belangrijke plaats is 

Oudshoorn, tot 1918 een zelfstandig dorp, tegenwoordig een 

wijk van Alphen aan den Rijn. Na de aanleg in 1520 van de 

Herenweg dwars door het veen naar het noorden, komt het 

verkeer te land van Amsterdam naar Rotterdam voor een groot 

deel door Oudshoorn. Aangezien er ook een oost-westverbinding 

is langs de Oude Rijn wordt Oudshoorn knooppunt voor het 

verwisselen van poststukken. Daar komt vervolgens de Goudse 

Rijweg bij. In 1620 wordt herberg ‘De Prins van Oranje’ gesticht 

in Oudshoorn. Daar wordt vanaf 1646 het ‘Generaal Comptoir’, 

het belangrijkste postwisselkantoor van de Republiek, gevestigd. 

Het beheer berust tot 1752, wanneer de grote steden hun postale rechten overdragen aan de Staten 

van Holland, bij de zgn. Postsociëteit. Deze Postsociëteit gaat ook ‘de rit’ Oudshoorn-Hamont 

(België) via Gouda exploiteren. Iedere nacht tussen één en twee uur komen in het Generaal 

Comptoir de postiljons uit vijf richtingen samen om hun malen (post) te wisselen. De route vanaf 

Hamont krijgt de naam ‘sociëteitsrit’. Op 26 juni 1716 sluiten Maastricht, Heusden, Schoonhoven, 

Amsterdam, ’s Hertogen-bosch, Woudrichem, Gouda, Rotterdam, Breda, Gorinchem, Haarlem en 

Leiden een contract met elkaar om de kosten en baten van deze onderneming evenredig en in 

verhouding tot elkaar te verrekenen. Als hoofd van deze organisatie zal de postmeester van Gouda 

fungeren die ook de complete uitrusting van de postiljons zal behartigen. (GJJ) 

http://www.postroute.nl/
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Reacties op artikel over de panden Kleiweg 1-7 
 

In Nieuwsbrief 106 stond een samenvatting van de bouwhistorie van de panden Kleiweg 1 t/m 7. De 

redactie ontving twee reacties, niet over de bouwgeschiedenis, maar over bepaalde bewoners. 

 

Johan Pot uit 

Fairmont (USA) 

stuurt de polis van 

een brandverzeke-

ring die zijn 

grootvader, de pas 

benoemde Goudse 

gemeentesecretaris 

G.J.J. Pot, op 5 

september 1919 

heeft gesloten voor de inboedel van het pand Kleiweg 3. De voor 7000 NLG verzekerde goederen 

zijn aanwezig in ‘een huis van steen gebouwd met pannen gedekt, waarin schoenwinkel (…..)’. In 

1925 verblijft een deel van de inboedel ruim een maand in Hotel De Zalm. Waarschijnlijk wordt 

Kleiweg 3 dan verbouwd. Op de polis staat vermeld dat er daarna geen schoenwinkel maar een 

winkel in aardewerk in zit. Op 15 juni 1927 wordt de polis overgeschreven op het adres Van 

Beverninghlaan 22. Vier jaar later wordt Van Beverninghlaan 17 verzekerd. 

 

Jan Lafeber, Gouwenaar in Drenthe, komt in het artikel over 

Kleiweg 1-7 de naam tegen van een opmerkelijk familielid: 

Johanna van Hofwegen. Zij zorgt er in 1840 voor dat haar 32-

jarige getrouwde zoon wordt verbannen naar de Kolonies van 

Weldadigheid! Johanna staat in 1832 te boek als eigenares van 

Kleiweg 5 en Kleiweg 7. Zij is de zuster van een van Jan Lafebers 

voorouders, Trijntje van Hofwegen. Hun vader - Gijsbertus van 

Hofwegen - is een overtuigd orangist, die in 1797 bekeurd wordt 

vanwege het plaatsen van oranje bloemen in zijn vensterbank. 

Omdat hij weigert de boete te betalen en de spot drijft met zijn 

bekeurders, wordt hij voor drie maanden in het Goudse tuchthuis 

opgesloten. Gijsbertus woont aan het Jaagpad en is 

scheepsjager/barkpostiljon.  

Johanna van Hofwegen trouwt in eerste instantie met Hendrik de 

Jong. Uit dit huwelijk wordt zoon Hendrik Gijsbert geboren 

(*1807-†1862). Vader Hendrik overlijdt in 1816 en een jaar later 

hertrouwt Johanna met smid annex kastelein en stalhouder 

Gijsbert de Ruijter. De zaak wordt gedreven op de Kleiweg. 

Hendrik Gijsbert de Jong treedt in 1828 in het huwelijk met 

Johanna Maria Lafeber (geen familie). Het botert kennelijk niet 

zo goed tussen Hendrik Gijsbert en zijn stiefvader. In 1840 gooit 

hij - naar hij later verklaart in beschonken toestand - ’s avonds een steen tegen de deur van het 

(stief-)ouderlijk huis. Zijn zieke moeder is daar zeer van ontdaan. Zoonlief wordt veroordeeld tot 

vier dagen gevangenisstraf en betaling van de kosten. Moeder Johanna vindt dit niet genoeg. Tegen 

betaling van ƒ 60 per jaar laat ze hem opzenden naar de Kolonies van Weldadigheid in Drenthe. 

Eerst komt hij bij een kolonist in Frederiksoord, maar al snel wordt hij voor straf naar Veenhuizen 

overgeplaatst. Terug in Frederiksoord deserteert hij, maar al in Genemuiden wordt hij opgepakt en 

vervolgens in de strafkolonie Ommerschans geplaatst. Wanneer Hendrik Gijsbert na verloop van tijd 

terugkeert naar Gouda, gaat hij niet bij zijn vrouw wonen, maar wordt hij door zijn moeder als de 

’verloren zoon’ terug in huis genomen. Hendrik Gijsbert overlijdt in 1862 in het huis van moeder 

Johanna aan de Kleiweg.  

Jan Lafeber geeft aan dat hij de gegevens over de rechtszaak tegen Hendrik Gijsbert ontleent aan 

het archief van het Kantongerecht Gouda 1838-1930 (3.03.25.01) inv.nr.1. Will Schackmann heeft 

hem geattendeerd op de opzending door moeder Johanna naar de kolonies in Drenthe en het 

verloop van zijn verblijf aldaar.(GJJ)  

Trap Kleiweg 7 (mei 2019) 
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Ontucht in de Korte Akkeren 
 

Het thema van Open Monumentendag 2019 
was ‘Plekken van Plezier’. Bregje de Wit 
hield bij de opening van het OMD-weekend 
een inleiding getiteld ‘Meisjes van plezier? 
Prostitutie in de 19e eeuw’. Met instemming 
van Bregje hebben we enkele Goudse 
onderdelen uit haar verhaal gelicht. 
Gouda kent alleen in de periode van 1876 tot 
1893 reglementering van de prostitutie. Dan 
is vastgelegd wat daarvoor praktijk is: politie 
en stadsbestuur treden op als de openbare 
orde of de volksgezondheid bedreigd worden 
en om minderjarigen te beschermen. Zo 
krijgt chirurgijn en stadsvroedmeester 
Cornelis Bleuland in 1806 de opdracht om 
alle lijders aan ‘venerische ongemakken’ te 
behandelen die het stadsbestuur hem stuurt. 
In 1814 wordt de tapperswinkel van Dirk Stok 
in de Molenwerf direct gesloten, wanneer 

geconstateerd wordt dat hij de dochter van pijpmakersbaas De Jong clandestien heeft 
‘opgehouden’, vervoerd naar Rotterdam en geleverd voor acht gulden aan de waard van Het Paard 
in de Wieg, een bordeel waar ook ongetrouwde zwangeren kunnen bevallen.  
Aan het eind van genoemde periode wordt er actiever gespeurd naar clandestiene bordelen. Dat kan 
worden geïllustreerd aan de hand van een proces-verbaal van rijksveldwachter Jan Hendrik van de 
Hammen van een bezoek op 8 november 1883 aan het huis van Catharina Snaterse in de Korte 
Akkeren. Snaterse is 52 jaar oud en heeft daar een café. Van der Hammen moet ‘undercover’ 
onderzoeken of Snaterse in haar huis gelegenheid tot ontucht geeft. Citaat:  
‘Aldaar gekomen zijnde, en mij door Catharina Snaterse een glas bier was toegediend, ving ik met 
haar een gesprek aan, en gaf toen mijne verwondering te kennen, dat er geen meiden waren, om te 
dansen, waarop zij mij te kennen gaf, dat wel des zaterdags, zondags en maandagsavonds daartoe 
gelegenheid bestond, en dat dan die meiden zich ook lieten gebruiken om ontucht met mannen te 
doen, waarvoor zij gelegenheid vonden bij haar op den zolder. Waarop ik haar meedeelde dat het 
mij leed deed dat ik die reis tevergeefs gemaakt had, waarop C. Snaterse antwoordde, dat zij wel 
een buurvrouw, welke naast haar in het perceel P nr. 344 woonde en genaamd is Clasina 
Vermeulen, oud 35 jaar, huisvrouw van Christiaan Langenberg, had, die zij konde roepen, als er 
iemand was die voor zulke zaken daar kwam en dan met haar naar de zolder gingen, het was een 
flinke vrouw, maar nu was haar man te huis en dan durfde zij niet het huis uit, maar als ik zin had 
om eens terug te komen, tussen ’s morgens 9 en 12 en namiddags tussen 2 en 4 ure, dat zij mij dan 
de gelegenheid zoude geven, om die vrouw tot het doen van onzedeloosheid te gebruiken.’ 
De veldwachter gaat de volgende dag weer langs, ‘waarop vrouw Snaterse toen bovengemelde C. 
Vermeulen voor dat doel riep, die dan ook na enige tijd kwam, die toen van C. Snaterse ten 
antwoord kreeg, waar blijf je zolang, waarop toen C. Vermeulen zeide, ik moest tog eerst mij een 
beetje opknappen, anders zouden de mannen vies van mij zijn, waarop zij beiden naar de 
biljartzaal kwamen, alwaar ik mij bevond. Daar genoemde Clasina Vermeulen door C. Snaterse 
volkomen was ingelicht tot welk doel zij was geroepen en mij als de persoon die haar verlangde te 
spreken, had aangewezen, zeide zij tot mij, nu mannetje, nu zullen wij dan eens even!, waarop ik 
haar vroeg of zij wist waarvoor zij kwam, hetgeen zij verklaarde wel te weten.’  
Op voorstel van Snaterse krijgt de buurvrouw eerst nog een glaasje brandewijn, dat is de gewoonte, 
waarop ‘Snaters zich van ons verwijderde en de deur dicht deed, en alzo ons gelegenheid gaf om 
ontucht te doen. Dat toen bij die gelegenheid van ons samenzijn, nl. C. Vermeulen en ik, ik de 
overtuiging kreeg dat er werkelijk in de woning van C. Snaterse veel ontucht gepleegd werd, want 
zodra wij alleen waren, zeide C. Vermeulen kom nu moeten wij maar gauw aan de gang, hier op de 
grond of op den zolder, daar is beter gelegenheid, daar ga ik er meer met mannen op bed, en toen 
ik vroeg wat dat kostte, zeide zij, drie kwartjes, dat is niet te veel voor zo’n gezond mensch als ik, 
en u zal niets bij me oplopen en toen ik zeide dat die som te hoog was, gaf zij ten antwoord, ik laat 
mij niet voor minder naaien door vreemde mannen, anders kan ik wel thuis blijven, want ik heb zelf 
een man, waar ik toen het huis verliet.’ (GJJ) 
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Nog meer tollen in Gouda 
 

Eind november is aflevering 40 van onze rubriek 'Oud Gouda' verschenen in de papieren versie van 

het weekblad deGouda.nl. Het gaat over tollen die we in of rond Gouda hebben gekend. Nee, niet 

over hét Tolhuis op de kop van de Haven, maar over tolhuizen waar betaald moest worden om met 

paard en wagen of auto de weg te vervolgen. U kunt de aflevering nalezen op 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2019/11/Oud-Gouda-40-nov-2019-corr.pdf. 

Op onze Facebookpagina leidt zo’n artikel regelmatig tot reacties en discussie. Jan Lafeber en Ton 

Anders zijn voorbeelden van mensen die hun kennis van Gouda op die manier delen. Gezamenlijk 

speurwerk leidt verder. In de Gemeente-Atlas van Nederland 1865-1870 van Jacob Kuyper staat 

zowel op de kaart van Gouda als op die van de gemeente Stein nog een andere tol getekend. Het 

kostte op Facebook niet meer dan een dag om ze ‘te identificeren’.  

 

a) de tol aan de Rotterdamsche Dijk 

De Kuyperkaart geeft de locatie niet 

exact aan: ergens langs de weg die van 

de Mallegatsluis richting Moordrecht 

voert. De kadastrale atlas 1832 biedt 

uitkomst. De tol moet aan de 

Rotterdamsche Dijk hebben gestaan 

(later Schielands Hoge Zeedijk 

genoemd), aan de IJsselzijde 

halverwege de kruisingen met Buurtje 

en met de Bosweg. Op de kaartbijlage 

nr. 15 sectie E blad 2 staat de 

aanduiding 'Tol huis' vermeld vlak bij de 

pelmolen van Van Heek en consorten. 

Het perceel E542 (tolhuis met erf) is 

eigendom van de gemeente Gouda. Voor Jan Lafeber is dat genoeg om namen van tolgaarders te 

achterhalen. In 1824 is getuige Cornelis Fransz. van Dam, 40 jaar, ontvanger der gabellen 

(=belasting/tol), zo staat in de trouwakte van zijn buurman, molenaar Hendrik van Heek. In 1837 

staat zijn vrouw als tolgaardster te boek en is Cornelis van Dam zelf agent van politie. Wanneer 

Cornelis in 1841 overlijdt, blijft zijn (tweede) vrouw Johanna van Waas (1780-1860) tolgaardster, 

wonende aan de Rotterdamse Dijk, ook wel aangeduid als Buiten de Dijkspoort W nummer 8. 

Dan komt Ton Anders op de proppen met een ansichtkaart: links is een rood-witte paal of hek te 

zien en rechts het tolhuis.  

 

b) de tol aan de Voorwillenseweg 

Op de kaart van de gemeente Stein in de 

gemeenteatlas van Kuyper is de locatie van 

de tol aan de Voorwillenseweg beter te 

zien dan op die van Gouda. Of die tol 

gehandhaafd blijft na de opheffing van de 

gemeente Stein in 1870, is niet bekend. De 

plek is helder. In een eerdere discussie op 

onze Facebookpagina wees Jan Lafeber de 

weg naar de plek waar Café De Kap (Cap 

de Bonne Esperance) gevestigd was: in de 

Willens bij het Sluisje. Toen kwam ook een 

foto van Henri de Louw uit 1881 boven. Als 

we die nog eens goed bekijken, zien we 

opeens het tolhek. Vervolgens blijkt – 

dankzij bewoner Saskia Ferf Jentink - dat 

het huis, waarin het café en het gemeentehuis van Stein waren gevestigd, nog bestaat. Natuurlijk is 

er verbouwd, maar nog meer is het adres veranderd: Stein 46 wordt Stein 1, omdat daar het 

belangrijkste huis van de gemeente staat. In Gouda wordt het adres Steijnkade 1 (vanaf 1901) en 

tenslotte Zuidelijke Steijnkade 1. Dat is een apart artikel waard. (GJJ)  

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2019/11/Oud-Gouda-40-nov-2019-corr.pdf
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Nog meer paarden in de Gouwe 
 

Hans de Keizer en Ton Anders reageren op het Gouwe 

Verhaal van Lida Vergeer-de Bruijn (Tidinge van Die 

Goude 2019, nummer 4), maar ook haar broer Wim. 

Lida vertelt daarin o.a. over twee paarden van Van 

Gend & Loos die in haar jeugd in de Gouwe 

zwommen. Er is een klein krantenberichtje in de 

Goudsche Courant van 13 mei 1950. Het voorval 

heeft dus plaatsgehad op vrijdag 12 mei 1950. Wim 

de Bruijn vindt dat krantenbericht typisch ‘van horen 

zeggen’. Hij heeft er zelf met zijn neus bovenop 

gestaan. Of de bomen gebroken waren weet hij niet. 

‘Er was een disselboom met de paarden links en 

rechts. De koetsier kon ze niet loskrijgen en de 

paarden werden door de kar steeds dieper naar 

beneden getrokken. De angst puilde uit hun ogen. 

Toen kwam er iemand uit de slagerij achter ons, dus 

aan de Lage Gouwe dicht bij de Turfmarkt (Van der Steen?) die met een groot mes het water 

insprong en – onder water - het tuig bij de achterpoten van de paarden doorsneed. Het paard links 

van de disselboom kwam los en ploegde door het water onder de brug door, ging linksaf door het 

water de Turfmarkt op richting Kleiweg. Wij renden mee. Het paard klom vlak bij de Trappenbrug 

aan de rechterzijde zelf uit het water. Daar werd het opgevangen en gekalmeerd. Het paard stond 

nog in het tuig dat bij de achterpoten was losgesneden. Hoe het met het andere paard is gegaan, 

weet ik niet.’ 

 

Het verhaal van Lida herinnert Hans de Keizer aan het verhaal van zijn ouders dat er rond 1950 een 

paard en wagen in de Gouwe waren beland. Nadat ze hun vracht hadden afgeleverd bij slagerij Van 

Leeuwen op Hoge Gouwe 7 (in de jaren tachtig zat daar slager Marcel Bakker), moesten paard en 

wagen zoals gebruikelijk 

keren, maar dat ging niet 

goed omdat het paard te 

schielijk draaide. De hele 

combinatie viel van de 

kant. Gelukkig raakte het 

paard los van de wagen. 

Het zwom vanaf de Gouwe 

Achter de Vismarkt op en 

daar kon het eruit komen 

op een plek waar het water 

niet hoog staat. Er is 

destijds over geschreven in 

de kranten, maar Hans en 

Ton kunnen het niet terug 

vinden. Een fotograaf die 

aan de Westhaven zat 

(studio Baars ?), heeft 

foto’s gemaakt van het 

ongeval. Hans de Keizer 

heeft (als kleine jongen) zelf gezien dat het hek kapot was waar het paard en wagen in de Gouwe 

zijn gevallen. De naam van die vleesrijder was Jan Kortland, meldt Ton. Later – van rond 1955 tot 

rond 1965 - runde Kortland de slagerij van Sluiter op de Constantijn Huygensstraat 152, die zelf naar 

de Prins Hendrikstraat was verhuisd. Jan Kortland had voor WOII samen met zijn zwager Piet van 

Vliet een slagerij gehad op Bosweg 65, hoek Roemer Visscherstraat, waar later boekhandel De Jong 

heeft gezeten. 

De vraag van Hans de Keizer: zijn er mensen die zich dit voorval ook herinneren?   

Achter de Vismarkt vóór 1954 
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De GMF was in 2009 toch veel ouder dan 100 jaar? 
Een bijdrage van Willem den Boer  

 

In Nieuwsbrief 106 stond een 

artikel over de Goudsche 

Machine Fabriek (GMF) die 

tegenwoordig als Andritz 

Gouda BV Waddinxveen door 

het leven gaat. Een van de 

reacties richt zich op het 

memoreren van het 100-jarig 

bestaan in 2009. De Goudsche 

Machine Fabriek bestond toch 

al in de 19e eeuw, schrijft 

Ton Anders. Hij heeft 

berichten gevonden van een 

fabriek met die naam uit de 

periode 1880-1890, gevestigd aan Vest, Turfsingel en Raam. Dan meldt Willem den Boer zich: ‘Weet 

je dat ik daarover al eens geschreven heb in het personeelsblad GMF-Focus? Je mag er gerust 

gebruik van maken.’ In mei 2006 schrijft Willem in dat blad in de rubriek Nostalgia het artikel ‘De 

GMF prehistorie – I’. Ook GMF-directeur Hidde Frankena blijkt al eens geattendeerd te zijn op een 

gevelsteen uit 1892 waarop de naam Goudsche Machinefabriek wordt vermeld. Willem den Boer, 

medewerker personeelszaken bij de GMF, heeft het toen uitgezocht. Conclusie: de Goudsche 

Machine Fabriek en de Goudsche Machinefabriek hebben niets met elkaar te maken. We laten 

verder Willem aan het woord. (red.) 

 

In Op hoop van zaken, het boek van Bregje de Wit over de Goudse industrie van 1813 tot 1913, komt 

deze Goudsche Machinefabriek, voorheen fa. Cosijn, uitgebreid aan bod. Daarin staat dat de fabriek 

van Cosijn sinds 1853 actief was. Cornelis Cosijn handelde in steenkolen, was timmerman en ook 

smid. In 1853 richtte hij samen met civiel ingenieur Frans Robbé uit Amsterdam een ijzergieterij 

annex ‘reparatie-atelier’ op. In het eerste jaar werkten er al veertien knechts en tien jongens. De 

samenwerking tussen de firmanten liep echter niet lekker. Twee jaar later werd meneer Robbé de 

zaak uitgezet omdat hij te weinig bijdroeg in de investeringen. In zijn plaats kwam Cornelis’ broer 

Arie Cosijn in de zaak. Daarna begon het bedrijf te groeien. In 1859 kwam er een ‘stoomwerktuig 

met ketel’ om allerlei machines aan te drijven. Het fabrieksgebouw werd uitgebreid. Tien jaar later 

werkten er ongeveer 70 mensen. Zij kregen een weekloon van zes tot twintig gulden; niet slecht 

voor die tijd. Oorspronkelijk was het een ijzergieterij. Een van de specialiteiten was de bouw van 

stoomketels. In de tweede helft van de 19e eeuw kochten alle zestien (!) wasserijen en blekerijen 

in Gouda een stoomketel van Cosijn. Daarnaast deed het bedrijf aan reparatie van schepen. Ook 

werden er bruggen gebouwd. Als je Oudewater van de Goudse kant in gaat, kom je over een 

gietijzeren ophaalbrug van de firma Cosijn. In 1870 zorgde de bouw van een andere brug voor een 

terugslag. In Gouda moest een nieuwe Kleiwegbrug komen. De Kleiwegpoort was gesloopt en de 

oude brug was gammel. Firma Cosijn zou de bovenbouw voor de nieuwe brug leveren. Helaas moest 

zij aan de gemeente melden dat zij de levertijd niet halen kon, omdat de onderbouw niet op tijd 

klaar was. De gemeentebouwmeester stelde zich op het standpunt dat dit het probleem van Cosijn 

was. Het ijzer al ingekocht? Dat is eigen risico! In de jaren daarna liet de gemeente Gouda het 

bedrijf niet meer aan de bak komen, welke klaagbrieven de firmanten ook aan de gemeente 

stuurden. Het personeel kromp van 70 tot ongeveer 40 mensen. Toch kwam het bedrijf er binnen 

een paar jaar redelijk bovenop. De ironie wil dat 60 jaar later de nieuwe Goudsche Machinefabriek 

de volgende nieuwe bovenbouw voor de Kleiwegbrug mocht leveren. 

In 1883 stelde Hendrik Cosijn, de zoon van Cornelis, Hendrik Enno van Gelder als directeur aan. In 

dat jaar kreeg het bedrijf de naam Goudsche Machinefabriek N.V. Er was inmiddels een recessie aan 

de gang, die verergerd werd door het dwarsbomen van het initiatief om een vijzeldok te bouwen. 

Eerst zou dat in de Turfsingel komen, maar daar had de gemeente problemen mee. De doorvaart 

van Amsterdam langs Gouda naar Rotterdam zou te veel belemmerd worden. Het voorstel van Van 

Gelder om het vijzeldok dan maar in de Kattensingel te plaatsen, stuitte weer op bezwaren van 

bedrijven verderop aan de Kattensingel en van omwonenden. Toch kreeg het bedrijf vergunning, en 
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in 1888 kwam het dok in gebruik. Het was 9 meter breed en 30 meter lang en kwam schuin 

tegenover de latere GMF te liggen. Het zorgde voor een flinke, maar korte opleving. Uit die periode 

dateren ook de constructies in het gemaal in Muiden. Het waren de nadagen van het bedrijf. Een 

jaar later werd het bedrijf opgedoekt. In 1903 kwam de Coöperatieve Broodbakkerij Ons Voordeel in 

de gebouwen en rond 1920 nam de aardewerkfabriek Plazuid de panden op in haar complex. Eind 

2005 ging alles tegen de grond om plaats te maken voor het woningbouwproject Koningshof. 

 

De panden van muziekvereniging Caecilia 
 

Op 30 november jl. verscheen het boek Blazen, 

drummen en twirlen, Meer dan 110 jaar Caecilia 

in Gouda van Marco Slagboom, lid van Die Goude. 

Het boek telt 148 bladzijden en honderden foto’s. 

De geschiedenis van Caecilia wordt in vijf 

perioden ingedeeld: 

1908-1915: Het begin; 

1915-1939: Onderafdeling Sint Josephs Gezellen  

                  Vereniging; 

1939-1966: Op eigen benen als R.K. Harmonie St. 

                  Caecilia; 

1966-1999: Stedelijke Harmonie Caecilia; 

1999-heden: Alleen harmonieorkest. 

 

Wij vatten het samen door de panden langs te 

lopen, waarin de oudste thans nog bestaande 

muziekvereniging van Gouda haar repetities heeft 

gehouden. De eerste tonen weerklinken op 8 april 

1908 op de zolder van bierbrouwerij ’t Haantje aan de Molenwerf. Bierbrouwer Willem Hubert 

Baghuis is ook de eerste dirigent. Daarna worden de repetities gehouden op Westhaven 33, toen het 

onderkomen van de r.-k. militairenvereniging en het jongenspatronaat, later bekend als de St. 

Theodorusstichting. In 1915 wordt het harmonieorkest een onderafdeling van de St. Josephs 

Gezellen Vereniging. Het R.K.-verenigingsgebouw op Hoge Gouwe 93 is dan de locatie waar elke 

zaterdagavond wordt gerepeteerd, tot 1919 onder leiding van de tweede dirigent, de Belgische 

vluchteling Emiel De Bruyne. In de jaren daarna krijgt de tuin van het Verenigingsgebouw een grote 

bekendheid, want daar worden vele concerten gegeven, ook na de oorlog nog. Na de bevrijding 

hervat het inmiddels zelfstandige St. Caecilia de repetities in de Vincentiusschool op Westhaven 24, 

maar al gauw verhuist de muziekvereniging naar een 

ruimte in het K.A.B.-gebouw op Westhaven 46. Antoon 

Hoonhout, bassist bij Caecilia, is voorzitter van de 

Katholieke Arbeiders Beweging. Wellicht mogen we ook 

sociëteit Concordia, Westhaven 27, even noemen, waar 

Die Goude haar lezingen houdt. Caecilia heeft daar niet 

gerepeteerd, maar wel vaak concerten gegeven. Vanaf 

1967 oefent Caecilia (niet langer R.K.) in de gymzaal van 

de toenmalige Klaas de Vriesschool aan de Groeneweg 

(ooit School A, later Roosje Vos). Daar repeteert De 

Pionier echter ook en dat roept voor beide gezelschappen 

beperkingen op. Een jarenlange zoektocht naar eigen 

repetitieruimte eindigt pas in 1980, wanneer de 

voormalige voetbalkantine van GSV aan de 

Bodegraafsestraatweg 50 wordt overgedragen. Voor het 

eerst in de geschiedenis heeft Caecilia een eigen pand. 

Het krijgt ook een eigen naam: Muziekpand50. In dat pand werd op 30 november jl. het eerste 

exemplaar van het boek over 110 jaar Caecilia door auteur Marco Slagboom uitgereikt aan Louise 

Bokhoven, de voorzitster van Caecilia. 

 

U kunt een exemplaar van het boek bestellen via marco@caeciliagouda.nl. Het kost € 20. 



23 
Nieuwsbrief nr. 107  Historische Vereniging Die Goude (januari 2020) 

Hendrik van Assendelft als kunstverzamelaar in Gouda 
Gouda 1898-1928: kunsthistorische ontwikkelingen (6) 
Een bijdrage van Hans Vogels, oud-conservator van Museum Gouda 

 

Zoals in de voorafgaande bijdrage aangegeven, komt Hendrik van Assendelft in augustus 1903 als 

remonstrants predikant van Dokkum naar Gouda. Ongetwijfeld heeft hij dan al grote interesse in 

moderne (beeldende) kunst. In 1911 omschrijft hij kunst als een groot, geestelijk goed dat ons 

afleiding, misschien zelfs een alternatief biedt voor alom overheersende materie. Het spirituele in 

de kunst, zoals hij dat in deze jaren ervaart bij Kandinsky en vooral ook Mondriaan, omschrijft hij 

als het zichtbaar maken, het laten zien, van een andere realiteit bij de kunstenaar, die niet 

synchroon hoeft te lopen met de werkelijkheid van alledag. Vandaar ook dat de eigentijdse 

kunstenaars zich zelden begrepen voelen door tijdgenoten. Juist daarin schuilt voor Van Assendelft 

het broodnodige alternatief, de troost ook, een geestelijk ideaal. Misschien is kunst voor hem wel 

een soort alternatieve religie, iets immaterieels, maar mogelijk gaat dat voor een predikant wat te 

ver en moet ik daar voorzichtig(er) mee zijn. Feit is dat in zijn omgang met Vrijmetselarij, religie 

én beeldende kunst samen een rode draad vormen die Van Assendelft als persoon kenmerken.  

 

Van Assendelft (1875-1928) is begin 1903 in zijn geboortestad 

Rotterdam lid van de Vrijmetselarij geworden. In Gouda wordt hij 

vanaf 1910 ook actief als schrijver van artikelen in het Maçonniek 

Weekblad, het officiële orgaan van de Vrijmetselarij. De 

Vrijmetselarij heeft de ontwikkeling van het geestelijk leven hoog in 

het vaandel staan. Het individu moet daarin alle vrijheid krijgen en 

anderen moeten dat respecteren. Van Assendelft verwijst in zijn 

artikelen als vrijmetselaar regelmatig naar zijn lezingen (preken) in 

de Remonstrantse kerk van Gouda. Vreemd genoeg schrijft hij zelden 

of nooit over zijn passie voor de eigentijdse beeldende kunst. 

Blijkbaar ziet hij dat als iets persoonlijks, iets dat los staat van 

professie en levensbeschouwing. Waarschijnlijk beschouwt hij het 

verzamelen van kunstwerken en de daaruit voortvloeiende contacten met kunstenaars als iets van 

hemzelf. Kunstwerken koopt hij persoonlijk van de kunstenaar, nooit via een galerie. Hij maakt 

geen gebruik van adviseurs, zoals vaak gebeurde. Denk aan de collectie Kröller-Müller die in 

dezelfde periode tot stand komt. Helene Kröller-Müller laat zich daarbij adviseren door 

kunstpedagoog en –handelaar H.P. Bremmer. 

 

Kandinsky raakt hem 

omdat hij - eenvoudig 

gezegd - iets 

immaterieels in zijn 

kunstwerken zichtbaar 

wil maken; de 

zichtbare, materiële 

werkelijkheid om hem 

heen voldoet daarin 

niet. Dat visualiseren op 

doek of papier valt 

natuurlijk niet mee 

omdat het wel voor 

anderen herkenbaar, 

begrijpelijk moet 

blijven. Daarom ziet hij 

in de klanken van 

muziek, de meest 

abstracte, minst 

materiële aller kunsten, 

veel aanknopingspunten. Van veel werken van Kandinsky verwijst de titel daarom naar stukken 

muziek, naar improvisaties waarin kleuren, vormen en lijnen immateriële klanken hoorbaar én 

Kandinsky: Compositie IV (1911, Kunstsammlung NRW, Düsseldorf 
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zichtbaar kunnen maken. Naast het intuïtieve, emotionele karakter van Kandinsky’s werken is 

Mondriaan veel rationeler, cerebraler. De materie vormt wel het uitgangspunt, maar verdwijnt 

steeds verder naar de achtergrond. Het uiteindelijke resultaat is ‘abstractie’, of beter ‘non-

figuratie’. Die ontwikkeling doet zich vanaf 1914/16 bij Mondriaan voor. Juist uit die periode 

dateren de werken van Mondriaan die Van Assendelft opneemt in zijn collectie: vier schilderijen en 

een keramisch wandbord. Die werken zijn vaak ‘compositie’ getiteld. Dat geeft het verschil met 

Kandinsky’s ‘Improvisaties’ mooi weer. Naast deze verschillen hebben zij anti-materialisme, het 

geestelijke, gemeenschappelijk. Daarop concentreert zich Van Assendelfts activiteit als 

kunstverzamelaar. Daarin vinden zij elkaar, zoals tot uiting komt in de briefwisseling met diverse, 

maar qua idee uiteenlopende kunstenaars. Dergelijke kunstwerken letterlijk om zich heen hebben 

van gelijkgestemde kunstenaars moet Van Assendelft enorm hebben gestimuleerd, zowel individueel 

en privé als professioneel, als remonstrants predikant en vrijmetselaar. 

Hoewel Van Assendelft dus wel kritisch staat tegenover materie, maakt hem dat niet afkerig van de 

tijd waarin hij leeft, waarin de machine in velerlei opzicht ontwikkelingen in gang zet, een belofte 

inhoudt voor de toekomst. Wel is hij kritisch wanneer de industriële productie de kwaliteit van 

bijvoorbeeld de vormgeving van producten in gevaar brengt. Daarin ziet hij 

ook voor de Vrijmetselarij een taak weggelegd. Het feit dat Van Assendelft 

‘de vooruitgang’ niet betwist, maakt hem ook gevoelig voor ontwikkelingen 

als het Italiaanse Futurisme van Marinetti en zeker ook Severini. Van deze 

laatstgenoemde kunstenaar heeft hij diverse schilderijen in bezit. Hij voert 

een levendige correspondentie met Severini en bezoekt ook (in 1913) diens 

atelier in Parijs. Deze figuratieve werken geven aan dat het Van Assendelft 

niet alleen om abstract werk (Mondriaan, Kandinsky) gaat. Hij heeft 

immers ook werk van Franz Marc en, zoals eerder aangegeven, van de 

Goudse kubist Jan van Straaten. Dat maakt de verzameling van Van 

Assendelft heel individueel, misschien zelfs wel eigenzinnig. Dat is vaak bij 

privéverzamelingen het geval. Het maakt ze van bijzondere betekenis. 

Met dank opnieuw aan de scriptie ‘The Cleric, the Spiritual, and Art’ van  

Roosmarijn Hompe, 2014. (Wordt vervolgd) 

 

Fotoverantwoording en colofon 

Nico J. Boerboom: blz. 1, 3(o),4, 5, 6, 10(o) en 

12 

Anja Roelofs: blz. 2 

Gert Jan Jansen: blz. 13(b), 14, 17, 18 en 22 Sjouk Engels: blz. 8 

Mikko Kriek: blz. 9(o) Hans Suijs: blz.10(b) 

Wieske Veldhuis: blz. 11(b) Karel van den Berg: blz.13(o) 

Collectie-SAMH: blz. 15, 20(b), 21(b) en 24 www.postroute.nl: blz. 16 

Collectie-Anders: blz. 19(b) Henri de Louw: blz. 19(o) 

Collectie Die Goude: blz. 20(o) commons.wikipedia.com: blz. 23(o) 

(b)= boven; (o)= onder Logo’s van betreffende website 
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