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CORONACRISIS: Boekenmarkt afgelast, Stadhuisdienst
gestaakt, nader beraad zodra regering met nieuwe
aanwijzingen komt
De coronacrisis heeft geleid tot de
oproep van het kabinet om sociale
contacten tot 6 april a.s. te vermijden.
Het bestuur heeft daarom besloten op
zaterdag 28 maart de boekenmarkt
annex kennismaking met Goudse
erfgoedorganisaties af te gelasten. Ook
de stadhuisdienst op zaterdag stopt
voorlopig.
De bestuursvergadering van 18 maart is
per mail afgehandeld. Zodra er
nieuwe/andere aanwijzingen van de
regering zijn, beziet het bestuur wat die
voor het programma van Die Goude
kunnen betekenen, bijvoorbeeld ten
aanzien van de Algemene
Ledenvergadering.

Algemene Ledenvergadering 15 april 2020
voorafgegaan door uitreiking Geschiedenisprijs en lezing
Het bestuur van de Historische Vereniging Die Goude nodigt de leden uit voor de Algemene
Ledenvergadering die op woensdagavond 15 april a.s. wordt gehouden in sociëteit Concordia,
Westhaven 27.
De avond begint om 20.00 uur met de uitreiking van de Geschiedenisprijs 2020 voor leerlingen van
het middelbaar onderwijs. Daarna volgt een lezing ‘Oudewater in touw’ door Averien Knol (zie blz.
10). Na een korte pauze wordt de eigenlijke ledenvergadering geopend.
De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Opening door de voorzitter;
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019;
Ingekomen stukken en mededelingen;
Activiteitenverslag over 2019 (zie blz. 3);
Jaarverslag van de penningmeester over 2019 (zie blz. 7);
Verslag en voorstel van de kascommissie;
Begroting voor het boekjaar 2020;
Benoeming kascommissie 2021;
Het bestuur stelt voor de kascommissie 2021 in dezelfde samenstelling te benoemen
aangezien in 2019 twee nieuwe leden werden benoemd.
Beleidsplan 2020-2023 (zie blz. 8);
Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden;
Marian Heeringa en Bart Pors hebben hun tweede bestuurstermijn afgemaakt, zijn niet
herbenoembaar en treden af. Arie Dullaart heeft te kennen gegeven dat hij zijn lidmaatschap
van het bestuur wil beëindigen en treedt ook af. Het bestuur stelt voor twee nieuwe leden te
benoemen: Anja Roelofs en Marc Couwenbergh (zie blz. 9).
Rondvraag;
Sluiting.

De volledige tekst van de vergaderstukken staat binnenkort op de website www.diegoude.nl.
U kunt de stukken ook opvragen bij de secretaris via secretaris@diegoude.nl.
Tijdens de vergadering zijn papieren exemplaren beschikbaar.
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Activiteitenverslag over het jaar 2019
Dit verslag geeft een kort overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2019. In de nieuwsbrieven
is meer informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten.
We begonnen 2019 met 886 leden; een jaar later waren het er 896. Zeven leden overleden in 2019.
bestuur
Het bestuur vergaderde acht keer. Eric Boers, Arie Dullaart en Marilou Remmelts werden benoemd
voor een eerste termijn in het bestuur. Patricia Gho trad af. De portefeuilleverdeling was: Gerard
van Ham voorzitter; Bart Pors secretaris, boekenverkoop, contact stadhuisgroep; Hans Hoogenraad
penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, communicatie, contact Historisch Platform; Bianca
van den Berg werkgroep gebouwd erfgoed; Eric Boers beleidsplan; Arie Dullaart beheer
info@diegoude.nl; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact Sluiswachtersgilde; Jan de Haan
werkgroep ruimte, contact werkgroep excursies; Marian Heeringa werkgroep lezingen; Paul van
Horssen Tidinge, geschiedenisprijs, contact redactie Oud-Gouda; Marilou Remmelts werkgroep
gebouwd erfgoed.
vrijwilligers
Die Goude prijst zich gelukkig dat ongeveer 10% van onze leden zich actief inzet voor de vereniging.
Ieder jaar weer melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen en pakken
vrijwilligers nieuwe activiteiten aan. Voor de vrijwilligersborrel aan het begin van het jaar konden
wij dan ook meer dan 80 actieve leden uitnodigen.

Nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers van Die Goude, 4 januari 2020 in sociëteit Concordia

communicatie
De communicatie kreeg weer veel aandacht. Het jaar begon met de 100e nieuwsbrief waarna nog
zes nummers van deze onvolprezen publicatie volgden. De website werd vaak bezocht. Op Facebook
werd vrijwel dagelijks nieuwe informatie geplaatst. Het aantal vaste bezoekers steeg naar 1200.
Tidinge
De redactie bracht vier nummers uit van het blad Tidinge waaronder een themanummer over
uitgeverij Van Goor. Er werden plannen voorbereid voor themanummers in 2022, het jaar van Gouda
750. Een redactiestatuut werd vastgesteld.
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lezingen
De lezingencommissie
organiseerde acht lezingen
die alle goed bezocht
werden. Samen met Open
Monumentendag Gouda
werden in de
Monumentenweek twee
lezingen gehouden waarvan
één op de tweede
monumentendag, de
Houtmandag. Met de
Stichting Goudse Sint-Jan
werd een symposium
georganiseerd over de
eerste Goudse
remonstrantse predikant
Eduard Poppius.
excursies
De excursiecommissie
organiseerde twee
excursies. De eerste ging op
18 mei naar Baarle-Nassau
alwaar de Dodendraad werd
bezocht die door de Duitsers
in de Eerste Wereldoorlog is
aangelegd langs de
Belgische grens.
De excursie
naar Genemuiden kon niet
doorgaan.

Lezing Rina Knoeff op 25 november 2019: De geschiedenis van gezond ouder worden

Stadhuis
De stadhuismedewerkers van Die Goude ontvingen op 37 zaterdagen bezoekers in het stadhuis. Het
stadhuis was 10 zaterdagen meer beschikbaar dan in het voorafgaande jaar.
publicaties
De voorbereiding van een
stadsgeschiedenis voor het
grote publiek ter
gelegenheid van 750 jaar
stadsrechten in 2022 werd
voortgezet. Er werden
plannen gemaakt voor het
maken van een aantal
reconstructietekeningen van
gebeurtenissen in vroeger
tijd.
Maandelijks werd de rubriek
‘Oud Gouda’ verzorgd voor
de papieren versie van het
gratis blad deGouda.nl.
(Zie voorbeeld rechts)
geschiedenisprijs
In het voorprogramma van de ledenvergadering werd de geschiedenisprijs uitgereikt aan Jarina van
der Ende, leerlinge van het Driestarcollege.
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Watergilde
Het Watergilde organiseerde in oktober een geslaagde Waterconferentie over de
grondwaterproblematiek van de binnenstad. De resultaten van een onderzoeksopdracht aan
studenten van Hogeschool Inholland werden gepresenteerd. Een vervolgopdracht naar de ruimtelijke
inrichtingsmogelijkheden van de polder Veerstalblok werd verstrekt.

Op 17 oktober 2019 organiseerde het Gouds Watergilde in de Sint-Janskerk de 12e Goudse Waterconferentie

Sluiswachtersgilde
Het Sluiswachtersgilde trok in
het zomerseizoen veel publiek
met demonstraties van de
Donkere Sluis. Wegens het succes
in het voorgaande jaar werd
opnieuw op twee zaterdagen
onbeperkt varen mogelijk
gemaakt tussen de stad en
Reeuwijk.

Foto rechts: 29 juni 2019 was een
prachtige zaterdag voor de ‘onbeperkte
doorvaart’ tussen Gouda en Reeuwijk.
Hier bedient Sjaak de Keijzer de Jan
Verzwollebrug over de Karnemelksloot

Nieuwsbrief nr. 109 Historische Vereniging Die Goude (maart-april 2020)

5

ruimtelijke advisering
De werkgroep ruimte werkte aan advisering over de omgevingsvisie die de gemeente moet gaan
opstellen bij de invoering van de Omgevingswet. Dit resulteerde in de ‘Bijdrage van Die Goude aan
de omgevingsvisie Gouda 2020-2030’. Deze werd aangeboden aan wethouder Thierry van Vugt.
monumenten
De werkgroep gebouwd erfgoed heeft met de gemeente overlegd over de aanpak van de
energietransitie met betrekking tot monumentale gebouwen. Ter begeleiding van de herbestemming
van de Gouwekerk werd deelgenomen aan de desbetreffende klankbordgroep.
nieuwe werkgroepen
Op verzoek van Gouda op Schrift werd besloten dat deze organisatie met ingang van 2020 zou
toetreden tot Die Goude. Met de initiatiefnemers van Gouda Tijdmachine werd ook overlegd over
toetreding tot Die Goude. Het laatstgenoemde initiatief beoogt zoveel mogelijk gegevens over oude
panden in de binnenstad digitaal beschikbaar te maken.
samenwerking met andere organisaties

Lezing op 15 september 2019 over de gebroeders De Houtman (in samenwerking met de Stichting Open Monumentendag)

Opnieuw werd samengewerkt met veel andere organisaties. Naast de doorlopende vormen van
samenwerking (deelname aan het Historisch Platform, samen organiseren van lezingen met Open
Monumentendag Gouda en Goudse Sint-Jan, samen optrekken met het Platform Binnenstad bij
ruimtelijke advisering, meewerken aan Goudologie-cursussen en deelnemen aan de Wateralliantie)
vonden diverse activiteiten plaats. Met het Streekarchief, de Omgevingsdienst Midden-Holland en
Golda werd voor de tweede keer de cursus Wonen in een historisch pand verzorgd. Voor het
cultuurhistorisch programma van de provincie over de Oude Hollandse Waterlinie werd deelgenomen
aan de activiteiten van de gelijknamige stichting. De herdenking van de 400e verjaardag in 2019 van
de ‘ontdekking’ van West-Australië door Frederik de Houtman werd samen met Howard Gray, het
Streekarchief en Open Monumentendag Gouda georganiseerd op de Houtmandag op tweede
monumentendag. De voorbereiding van de herdenking in 2022 van 500 jaar Coornhert ging van start.
Er werden diverse collecties aangeboden aan Die Goude die geïnventariseerd en digitaal verwerkt
werden met het doel ze geschikt te maken voor aanbieding aan het Streekarchief en Museum
Gouda. Ook waren er diverse contacten met historische verenigingen van buiten Gouda.
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De financiële jaarstukken
Op woensdag 15 april a.s. worden ook de
financiële jaarstukken ter vaststelling
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering:
de jaarrekening 2019, het advies daarover van
de kascommissie en de begroting 2020. Het
cijfermatig overzicht en de volledige toelichting
staan op de website www.diegoude.nl. Hier een
globaal overzicht in ronde getallen.
Jaarrekening 2019:
De jaarrekening laat een overschot zien van
ruim € 2200,=. Aangezien een tekort van ruim
€700,= was geraamd, kan in financiële zin
worden gesproken van een voorspoedig jaar. De
belangrijkste afwijkingen van de begroting met
een positief effect zitten in de posten
Waterconferentie (€1900,=), opbrengst
Stadhuisdienst (€1600,=), kosten werkgroepen
(€800,=) en kosten lezingen (€200,=). Het Gouds
Watergilde heeft de exploitatie van de
Waterconferentie uitstekend in de hand
gehouden. De Stadhuisdienst profiteerde van
een groter aantal dagen van openstelling op zaterdag (dus meer bezoekers), terwijl de toegangsprijs
op verzoek van TEKA (die de toegang op gewone dagen verzorgt) verhoogd is. Tegenover deze
positieve effecten staat dat de kosten van de Tidinge ruim € 2100,= hoger uitkwamen dan begroot.
Toen werd overgegaan op een nieuwe methode van verzending via de drukker, is de BTW niet goed
gecalculeerd.
Balans per 31 december 2019:
Het bestuur stelt voor om het resultaat algemeen toe te voegen aan de algemene reserve. Het
Boekenfonds toont een positief saldo van €400. Voorgesteld wordt om dit ten bate van het fonds te
laten komen. Voor de balans is verder het resultaat beleggingen van belang. Dat is met (afgerond)
€4000,= aanmerkelijk beter dan vorig jaar. Voorgesteld wordt om ook dit resultaat toe te voegen
aan de algemene reserve.
Kascommissie:
De kascommissie heeft schriftelijk verslag uitgebracht. De commissie heeft geen
opmerkingen over de jaarrekening. Wel adviseert de commissie nadrukkelijk het
beleidsplan te wijzigen door het maximale vermogensdeel dat belegd kan worden te
verlagen van de voorgestelde 50 % naar 30 %. Het bestuur neemt dit advies – gelet
op de ontwikkelingen op de beurzen – over. De penningmeester tekent aan dat tot
heden minder dan 30% belegd is.
Begroting 2020:
In de ontwerpbegroting 2020 zitten geen structurele wijzigingen ten opzichte van de begroting
2019. Omdat er dit jaar geen Waterconferentie plaatsvindt, wordt die post, zowel aan de lasten- als
aan de batenkant, op 0 gesteld. De post kosten Tidinge is op reëel niveau gebracht. Bij een
gelijkblijvende contributie komt het verwachte resultaat voor dit jaar uit op 0.
Voor de goede orde tekent het bestuur aan dat de kosten die, met instemming van de Algemene
Ledenvergadering, worden gemaakt voor activiteiten in het kader van Gouda 750 (met name het
nieuwe boek over de historie van Gouda) en van Die Goude 90 ter begroting gebracht worden in het
jaar dat de activiteiten plaatsvinden: 2021 resp. 2022.

Nieuwsbrief nr. 109 Historische Vereniging Die Goude (maart-april 2020)

7

Beleidsplan Die Goude bijna aan de streep
Bij brief van 20 januari jl. heeft het bestuur aan alle leden het concept Beleidsplan 2020-2023
toegestuurd met de vraag om te reageren. Wat verwacht u van de vereniging? Wat moeten we meer
of minder gaan doen? In zijn vergadering van 19 februari heeft het bestuur vastgesteld dat er een
flink aantal interessante commentaren, vragen en opmerkingen is binnengekomen. Het bestuur
waardeert dat zeer. De opmerkingen zijn te rubriceren in drie categorieën:
1. Positieve reacties zonder opmerkingen;
2. Reacties met diverse afzonderlijke opmerkingen en vragen;
3. Een brief met (nagenoeg) dezelfde inhoud van een aantal leden met als essentie dat een
bepaalde passage in het beleidsplan (over het voeren van procedures tegen bevoegde instanties)
in strijd zou zijn met de statuten.
Op basis van een voorstel van komend secretaris Eric Boers heeft het bestuur alle reacties
besproken. Zoals toegezegd in de brief van januari krijgt iedereen die een reactie heeft gestuurd
een brief waarin staat wat het bestuur met de betreffende opmerking of vraag heeft gedaan. Een
aantal suggesties of tips is doorgeleid naar de betreffende werkgroep. Daarnaast is de tekst van het
ontwerp beleidsplan op een aantal punten aangepast, vaak van redactionele aard, maar in enkele
gevallen meer fundamenteel. Zo wil het bestuur het mogelijke misverstand wegnemen dat Die
Goude zou willen afzien van het maken van bezwaar of het instellen van beroep tegen besluiten van
overheidsorganen. Ook een aanbeveling van de kascommissie inzake beleggen is overgenomen. De
nieuwe versie van het ontwerp-beleidsplan treft u aan bij de vergaderstukken die op
www.diegoude.nl komen te staan. U kunt ook een exemplaar opvragen. Ter vergadering ligt een
papieren exemplaar gereed.

Bart Pors en Marian Heeringa na acht jaar uit het bestuur
Twee
bekende
gezichten; ze
treden na
acht jaar
terug. Als
secretaris en
als portefeuillehouder
Lezingen
hebben ze
een grote
inbreng in
het
bestuurswerk
geleverd.
Die Goude is hun veel dank verschuldigd. Dat zal zeker op de Algemene Ledenvergadering gezegd
worden en nog een keer informeel worden herhaald. Gelukkig blijven ze zich inzetten voor de
historie en de monumenten van onze stad. Bart en Marian bedankt!
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Samenstelling bestuur
In het bestuur van Die Goude ontstaan drie vacatures: Twee leden treden af, omdat zij twee volle
perioden van vier jaar in functie zijn. De statuten staan niet toe dat iemand voor een derde periode
wordt benoemd. Het betreft Marian Heeringa-Marees en Bart Pors. Laatstgenoemde is secretaris van
Die Goude. Marian Heeringa heeft de Lezingencommissie ‘in portefeuille’. Daarnaast treedt Arie
Dullaart af. Hij heeft de conclusie getrokken dat een bestuursfunctie minder passend is voor hem en
trekt zich tussentijds terug.
Het bestuur draagt in de drie vacatures twee kandidaten voor, teneinde weer te voldoen aan het
statutaire voorschrift (artikel 10 lid 1) dat het bestuur een oneven aantal leden kent. Iemand wordt
als bestuurslid benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur wijst zelf (uit zijn
midden) een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel andere functionarissen
aan. Het bestuur heeft zittend bestuurslid Eric Boers aangewezen als opvolger van Bart Pors als
secretaris van Die Goude. Het bestuur stelt voor om Anja Roelofs en Marc Couwenbergh aan te
wijzen als nieuwe bestuursleden. Zij stellen zichzelf voor:
Anja Roelofs is geboren op de Veluwe
(Vaassen). Na wat omzwervingen in Nederland
woont zij sinds 2008 in Gouda. De interesse in
deze stad is ontstaan doordat haar zus hier tien
jaar eerder kwam te wonen. Om meer over de
stad Gouda te weten te komen, heeft zij de
basiscursus Goudologie gevolgd en een aantal
vervolgcursussen. Gouda is een goede
uitvalsbasis voor haar werk bij de Immigratieen Naturalisatiedienst. Als Senior Lean Coach
laat ze actief zien hoe een organisatie
klantgerichter en efficiënter kan werken.
Tijdens de cursus Goudologie is zij in contact
gekomen met Historische Vereniging Die
Goude. Sinds 2015 is zij lid van de
Lezingencommissie en werkt zij in die rol mee
aan het jaarlijkse lezingenprogramma.
Daarnaast is zij jurylid van de Geschiedenisprijs
die jaarlijks wordt uitgereikt voor het beste
geschiedeniswerkstuk dat wordt gemaakt op
een Goudse middelbare school.
Marc Couwenbergh (Breda 1958) studeerde Politicologie in
Nijmegen. Woont sinds 1988 in Gouda. Werkte van 19851995 bij de Novib, bureau Afrika. Begon in 1996 als
freelance journalist en tekstschrijver en is dat tot heden.
Zijn focus verschoof van internationale politiek naar kunst
en historie. Hij is auteur van o.a. Het GOUDA Boek met de
285 leukste, opvallendste en heftigste momenten uit de
geschiedenis van Gouda, uitgegeven door WBooks in
samenwerking met Museum Gouda, het Streekarchief
Midden-Holland en Bibliotheek Gouda. Hij schreef ook in
opdracht van Museum Gouda Tussen kunst, sociaal
engagement en ironie, een kroniek van de familie Van
Norden 1883-2008 en voerde drie jaar de redactie van
Erfgoud, het magazine van Open Monumentendag. Sinds
het begin is hij betrokken bij Gouda op Schrift, de laatste
twee jaar ook als bestuurder. En hij loopt graag hard en
zeilt een Midget26.
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‘Oudewater in touw’;
Lezing woensdag 15 april door Averien Knol
(voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering)

Averien Knol houdt op 15 april een lezing over touw in al zijn vormen. Wat was het hoe en waarom
van deze voor Oudewater zo belangrijke bedrijfstak? Averien neemt ons mee naar het prilste begin
van de touwindustrie en leidt ons door de ontwikkelingen die de touwnijverheid en latere
touwindustrie door de eeuwen heen meemaakte. Oudewater is in de middeleeuwen tot grote bloei
gekomen. Het touw brengt Oudewater rijkdom. Maar wat zijn de oorzaken van het verval van deze
bedrijfstak? Met welke grote moeilijkheden krijgt deze in de 19e eeuw te maken? Zo komen we uit
in het heden, het NU, zoals Averien het noemt. Oudewater is nog steeds in het trotse bezit van een
touwfabriek, een van de grootste van Nederland. De fabriek kent de langst in werking zijnde
touwbaan van Europa. Helaas gaat het niet meer om het oudste familiebedrijf van Nederland, maar
het is ‘still going strong’!
Averien Knol wordt in 1968 geboren in
Oudewater, het stadje waar ze haar jeugd
doorbrengt. Haar liefde voor de stad wordt
met de paplepel ingegoten. Haar vader is
een flink deel van zijn vrije tijd actief als
gids van de plaatselijke VVV. Ze hangt aan
zijn lippen als hij over de rijke geschiedenis
van Oudewater vertelt. Ze geniet van de
bijzondere verhalen die van generatie op
generatie doorverteld worden. Ze verdiept
zich in de ontwikkeling van Oudewater in het
algemeen, maar in de geschiedenis van het
touw in het bijzonder en wat dit voor de
inwoners van Oudewater betekent.
Natuurlijk hoort ze waarom de inwoners van
Oudewater de bijnaam ‘Geelbuiken’ hebben
gekregen. Averien heeft inmiddels al 15 jaar
‘de touwtjes in handen’ in De Baanschuur,
het pand waarin het Touwmuseum gevestigd
is. In het Touwmuseum leidt ze de bezoekers
rond en vertelt ze regelmatig de verhalen
van Oudewater, de Oudewaterse Moord en – heel belangrijk – de touwindustrie.
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‘Samen eervol overleefd’;
Lezing dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) door Hans Suijs
Op dinsdag 5 mei a.s., Bevrijdingsdag, geeft Hans Suijs
een lezing over een groep vrouwen die na de bevrijding
vanuit Duitse kampen terugkeren naar Nederland. Op 6
september 1944, een dag na Dolle Dinsdag, worden 652
vrouwen vanuit Kamp Vught naar het vrouwenkamp
Ravensbrück gedeporteerd. Onder hen zijn tante Cis.
Van Ravensbrück gaat ongeveer de helft als politiek
gevangene naar andere kampen om te werken in de
oorlogsindustrie. De vrouwen ontwikkelen onderling een
sterke band die hun redding blijkt. Niet buigen, maar
samen handelen. De ‘ongehoorde’ staking van 200
vrouwelijke gevangenen bij de Agfafabrieken in München
is uniek in de geschiedenis van de concentratiekampen.
Vijf jaar onderzoek brengt Hans Suijs bij vele
nabestaanden van deze moedige vrouwen, kampgenoten
van zijn tante Cis. Allen vinden het belangrijk dat hun
verhaal wordt doorgegeven. Voor het eerst is er een
samenhangend verhaal over hun deportatie, hun
dwangarbeid en het leven in de kampen Haaren, Vught,
Ravensbrück, Reichenbach, Horneburg en een
buitenkamp van Dachau in München.
Hans heeft ook een boek geschreven over deze moedige
vrouwen onder de titel Samen eervol overleefd. Op basis
daarvan heeft de Goudse Peter Meijer een theaterstuk
gemaakt waarin 28 van de verzetsvrouwen voorkomen. Op 1, 2 en 3 mei wordt dit stuk opgevoerd in
Gouda (zie overlevenisherinneren.nl). Ook bij de Dodenherdenking op 4 mei zal aandacht aan deze
groep worden geschonken.
Hans Suijs (*1943 Vlijmen) is de oudste zoon
van een Brabantse verzetsman, die de oorlog
niet overleeft. Na een loopbaan in de ICTwereld gaat Hans in 2001 met pensioen en
krijgt dan meer ruimte om zich bezig te
houden met zijn passie voor geschiedenis en
water. Het onderzoek naar de Tweede
Wereldoorlog neemt daarbij een speciale
plaats in. Als bestuurslid van Die Goude is hij
een van de oprichters van het Gouds
Watergilde, waarvan hij tot oktober 2019
voorzitter is. Hans Suijs is een van de
oprichters en docent van de Goudologie IIcursus over de Tweede Wereldoorlog. Hij
neemt het initiatief tot het achterhalen van
de namen van oorlogsslachtoffers in Gouda.
Over de zoektocht naar de echte moeder (en
vervolgens de vader) van een
‘bevrijdingskind’ schreef hij in 2014 het boek
Weggemoffeld.
De lezing wordt gegeven in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.
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‘Oude voorwerpen vertellen vaak een verhaal’;
impressie lezing Peter Sluisman
‘Na 1600 kwam de eerste tabak in
ons land, en in die beginjaren was
dit een schaars en duur product.
Mensen die wilden roken, konden
zich geen grote hoeveelheden
veroorloven. Vandaar dat de
eerste kleipijpenmakers in Gouda
en andere steden, werkend naast
aardewerkfabriekjes vanwege het
brandrisico, pijpen met kleine
kopjes vervaardigden. Maar dat
had wel als nadeel, dat je niet
met je dikke vingers de tabak in je
pijpenkopje kon aandrukken.
Daarom zat in oude tabaksdoosjes,
tot ongeveer 1650, een stoppertje.
Daarmee kon je de tabak in je pijp
aandrukken. Na 1650 krijg je
goedkopere tabak en grotere
kopjes, en verdwijnen de
stoppertjes uit de tabaksdoosjes.’
Wie op 2 maart jl. naar Concordia kwam, kreeg van oud-antiquair en voormalig stadsgids Peter
Sluisman aan de hand van antieke objecten een reeks historische weetjes voorgeschoteld. Voor Die
Goude had hij een lezing ‘Verhalen achter antieke objecten’ samengesteld, die niet onderdeed voor
een aflevering Tussen kunst en kitsch. In een enthousiast en met humor doorspekt betoog sprong
Sluisman vlot van de hak op de tak, of beter gezegd: van tabaksdoosjes naar antieke tegels, van het
kantmaatje naar de strijkstok, van zilveren uierprikkers naar zilveren lodereindoosjes.
Uiteraard ruimde hij plek in voor ‘Goudse’ objecten zoals pijpen en kaas. ‘Weet u wat dit zijn?’,
vroeg hij zijn publiek bij een dia van vier kleine zilveren voorwerpen. ‘Dat zijn zilveren kaasduimen.
En weet u waarvoor die werden gebruikt?’ Algehele stilte. ‘U kent natuurlijk de grote tweezijdige
kaasmessen waarmee van die taartpunten kaas worden gesneden. Het probleem is alleen, dat zo’n
stuk kaas vet is, en chique dames van weleer wilden geen vette vingers hebben. Vandaar dat ze die
kaasduimen hadden. Die prik je in je stuk kaas en dan kun je hem vasthouden zonder vette vingers
te krijgen.’
Gewichtjes van vóór het metrieke
stelsel met specifieke ijkmerken;
een beaardingsdoosje voor gewijde
grond uit Rome zodat roomskatholieken na de reformatie toch
in gewijde grond (bijvoorbeeld in de
Sint-Janskerk) begraven konden
worden; een moffenkruikje zodat je
’s winters op de fiets warm water
had; gekleurde tegels, wandbordjes
en een majolica bord met een loden
punt in het midden om een kluit
boter op te prikken; een vlijm met
mesjes om bij dieren aderlatingen
Beaardingsdoosje voor gewijde grond uit Rome
te kunnen doen (‘daar komt onze
uitdrukking “vlijmscherp”
vandaan’); zilveren en houten breischedes om de korte breipennen te ondersteunen. Sluisman
bewees dat over elk antiek voorwerp inderdaad wel een interessant verhaal(tje) te vertellen valt.
(JPvdZ)
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ANWB-bordje voor Geertje Dircx herinnert tevens aan Spinhuis

Even was ze terug in Gouda: Geertje Dircx. Deze minnares van Rembrandt werd in mei 1649 aan de
kant gezet. Toen ze Rembrandts voorstel voor alimentatie afwees, bleef aandringen op een huwelijk
en de juwelen van Saskia Uylenburgh naar de lommerd bracht, spande de schilder een procedure
aan. Mede dankzij getuigenissen van haar familieleden en buren werd ze tot twaalf jaar opsluiting
in het Goudse Spinhuis (= tuchthuis) veroordeeld. Na zo’n vijf jaar van haar straf te hebben
uitgezeten (1650-1655), werd ze op
aandringen van haar vriendin Trijntje
Jacobs uit Edam door het
stadsbestuur vrijgelaten.
In het kader van Internationale
Vrouwendag, 8 maart, met dit jaar
als thema ‘Vrijheid’, mocht Geertje
(dankzij o.a. Hanneke Leroux en
Maurits Tompot) haar
invrijheidstelling herbeleven. En
meer dan dat. Na haar vrijlating kon
ze getuige zijn bij de onthulling van
een ANWB-bordje dat dit historische
feit alsook het aloude Spinhuis c.q.
de Vrouwengevangenis memoreert.
Het bordje hangt aan de gevel van de
Casimirschool aan de Groeneweg,
gebouwd op de plek waar ooit dit
tuchthuis stond. Onder grote
belangstelling vertelde voormalig
stadsdichteres Hanneke Leroux
Geertjes verhaal en bracht
wethoudster Hilde Niezen een
bloemenhulde aan haar. (JPvdZ)
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Bleuland komt (vanaf 29 mei) een beetje terug naar Gouda
De naam
Bleuland is bij
iedereen in
Gouda
bekend. Aan
de Bleulandweg stond immers het gelijknamige ziekenhuis, inmiddels omgevormd tot het Groene
Hart ziekenhuis. Dat Bleuland de naam was van een in Gouda geboren bekwame medicus weten in
elk geval de eigenaren van onze straatnaamboeken Stad van de Gouwenaars, maar waarschijnlijk
nog wel enkele mensen meer. Prof. dr. Jan Bleuland (*Gouda 1756-†Utrecht 1838) werd een
beroemdheid in zijn vak. Als stadsdokter van Gouda timmerde hij met medische verhandelingen
zodanig aan de weg dat hij werd benoemd tot hoogleraar anatomie in Harderwijk en later in
Utrecht. Hij prepareerde en verzamelde ook anatomische objecten die tentoongesteld waren in het
Bleulandkabinet van het Universiteitsmuseum Utrecht, het UU. In april zou het museum dichtgaan
voor een grote restauratie.
Museum Gouda, ongetwijfeld getipt door de
uit Gouda afkomstige UU-conservator Reina
de Raat, heeft op die tijdelijke sluiting
uitstekend ingespeeld. In de programmering
voor 2020 was van 29 mei tot en met 11
oktober de tentoonstelling VERZAMELEN
opgenomen. De collectie medische
preparaten, die anders nooit te leen zou zijn
geweest, is nu een van de vier verzamelingen
die conservator Jorien Soepboer in een
gemeenschappelijke context plaatst. In dit
geval gaat het om verzamelen met als doel
het verkrijgen van wetenschappelijk inzicht.
Die Goude zag daarin aansluitend een
mogelijkheid om – in samenwerking met
Museum Gouda - de betekenis van
Gouwenaar Jan Bleuland weer eens ‘op te
poetsen’. De vorige acties op dit vlak
dateren van 1949 en 1989. In de Zesde Verzameling Bijdragen van Die Goude schreef J.H. Meter een
uitgebreid artikel. Veertig jaar later was het (de oude)
dokter Bik die in Tidinge zijn licht liet schijnen op deze
illustere voorganger. Zie https://www.diegoude.nl/wpcontent/uploads/2016/02/Doctor-Jan-Bleuland-19893.pdf.
In overleg met Jorien Soepboer geeft Die Goude de
samenwerking in ‘het project Bleuland’ langs drie lijnen
vorm.
a) Via de Nieuwsbrief en de Facebookpagina gaan we de
leden attenderen op de tentoonstelling en de figuur van
Jan Bleuland;
b) In Tidinge verschijnt een artikel over Bleuland waarin
zijn Goudse jaren en zijn bijzondere kwaliteiten uit de
verf komen. Jean-Philippe van der Zwaluw schrijft het;
c) Museum Gouda en Die Goude organiseren samen een
lezing over Bleuland met als inleiders de eerder
genoemde Reina de Raat en Jorien Soepboer. Daarbij
wordt gedacht aan een zaterdagmorgen eind augustus,
maar door de coronacrisis is de datum nog niet definitief
bepaald. (GJJ)

Jan Bleuland
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Goudse gehangenen begraven op Gouderaks grondgebied?
Van Die Goude-lid Hans du
Pré ontvingen wij
materiaal over een
bijzonder stukje Goudse
geschiedenis. Het is o.a.
ontleend aan de
Historische beschrijving
van Gouderak van A.J.
Dane. Een voormalige
hennepakker onder
Gouderak (ten noorden van
buurtschap Het Beijersche)
zou vele jaren de laatste
rustplaats zijn geweest van
terdoodveroordeelden die
in Gouda waren
opgehangen. Het betreft een perceel hooggelegen kleigrond in de voormalige polders Middelblok en
Beijersche langs de Gouderakse Landscheiding, dat te midden van het omliggende laagveen geschikt
werd geacht als begraafplaats (zie kaartje).
Na hun terechtstelling op het schavot aan de achterzijde van het stadhuis werden de gehangenen
eerst overgebracht naar de galg van het gerecht. Deze stond aan Schielands Hoge Zeedijk, bij de
grens tussen Gouda en Moordrecht. Dit was dus aan de noordkant van de Hollandsche IJssel en langs
de weg naar Rotterdam. Op dit zgn. galgenveld stelde men de lijken ten toon terwijl ze wegrotten,
als afschrikwekkend voorbeeld voor mensen met slechte bedoelingen. Daarna waren de families van
de terechtgestelden verplicht het resterende skelet naar genoemde niet-gewijde dodenakker over
te brengen, die in de wijde omgeving nog lang als ‘het Kerkhof’ bekend heeft gestaan.
Dit vervoer gebeurde
waarschijnlijk per
kruiwagen. Om de
Hollandsche IJssel
over te steken, werd
vrijwel zeker het
veer benut dat al
eeuwenlang ter
plekke dienst deed
en dat in 1919 is
opgeheven. Mogelijk
om te voorkomen dat
de familie zich
onderweg al van het
lijk ontdeed, werd dit soort transport altijd vergezeld door Gouderakkers die tot deze taakstraf
waren veroordeeld. Was een terdoodveroordeelde niet opgehangen maar onthoofd, dan werd zijn
lichaam op het galgenveld op een rad vastgebonden en werd zijn hoofd op een staak naast de galg
gezet.
In de vroege middeleeuwen lag het galgenveld overigens langs de Gouwe, tussen de Nieuwehaven en
de singel. In 1413 werd het verplaatst naar Schielands Hoge Zeedijk. De doodstraf is in Gouda
eeuwenlang voltrokken. De laatste terechtstelling in Gouda was op 9 juni 1860. Toen werd de 37jarige Reeuwijkse dief en moordenaar Piet Pijnacker opgehangen. Nadien is de bijzondere
dodenakker vrijwel vergeten. Tijdens WOII heeft de eigenaar er groenten en aardappelen geteeld
en tal van botten opgegraven. De sloot rond het perceel is niet geheel meer aanwezig. Wie de
eigenaar van dit perceel is, weet Hans du Pré niet. Het is niet het Zuidhollands Landschap, zoals hij
had gehoopt. Het ligt ook niet binnen het ‘nog uit te rollen’ NatuurNetwerk Nederland. Het is in elk
geval niet toegankelijk voor het publiek.
De archeologische vereniging Golda heeft er in de jaren 1982-1985 onderzoek gedaan. Wie heeft er
meer informatie en/of foto’s? (JPvdZ)
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Een grafmonument voor de heggegraven op de Oude
Begraafplaats
Een bijdrage van William Bik

Aan de zijkant van de Oude Begraafplaats, langs de Bosweg, ligt een dertig meter lange heg. Het
bestuur en de vrijwilligers hebben zich lange tijd afgevraagd waarom die heg daar is aangeplant.
Het gaat namelijk niet om een logische terreinafscheiding. Een paar jaar geleden is ontdekt dat
onder deze heg 59 mensen zijn begraven, zonder naam, zonder grafsteen en de meesten zonder
kist. Dat begraven is zo’n 75 jaar geleden gebeurd in de periode net voor en net na de Bevrijding.
De hongerwinter van 1944-1945 maakte dat in het westen van bezet Nederland gebrek aan alles
was. Geen voedsel, geen brandstof. De mensen maakten hongertochten, lopend naar Friesland om
voedsel te zoeken. Op het spoor werd tussen de rails naar restanten steenkool gezocht van de
locomotieven. Wat er aan hout te vinden was, werd opgestookt. De tuinhekjes van de Koningin
Wilhelminaweg gingen de kachel in; in huizen werden houten trappen gesloopt, want op een ladder
kon je ook boven komen. Hout voor lijkkisten was er natuurlijk ook niet. Ja, er was nog één lijkkist
en die werd voor iedereen gebruikt. De overledene werd in deze kist naar het kerkhof gebracht en
daar in een laken in het graf gelegd. Geld voor een grafsteen was er ook niet. Toen is er boven de
graven een heg geplant, om te voorkomen dat er later per ongeluk op die plek gegraven zou
worden.
Het heggegraf bestaat nu 75 jaar, in het jaar dat we 75 jaar bevrijding vieren. Een aantal van de
mensen die daar begraven ligt, heeft de bevrijding net niet meegemaakt. Een ander deel wel, maar
het is de vraag of ze het zich gerealiseerd hebben. Wij weten wie het zijn, wij kennen de namen.
Het zijn veelal oudere mensen. Je mag ze geen oorlogsslachtoffers noemen, maar het zijn wel
slachtoffers van de oorlog. De Stichting Oude Begraafplaats heeft besloten een grafmonument te
laten maken en plaatsen, waarop de namen van de naamloos begraven Gouwenaars zichtbaar
worden. Via crowdfunding is geld ingezameld en er kwam een belangrijke bijdrage van de Stichting
Oude Mannenhuis.
Op zaterdagmiddag 6 juni a.s. om 14:00 uur wordt het grafmonument onthuld door burgemeester
Pieter Verhoeve. Ook de leden van Die Goude zijn van harte welkom. Verdere info bij
William.Bik@Tiscali.nl. of via de website http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl/.

Nieuwsbrief nr. 109 Historische Vereniging Die Goude (maart-april 2020)

16

Fluwelensingel 45
De Fluwelensingel kent – net voorbij
de fietsdoorgang naar parkeerterrein
Klein Amerika – twee bijzondere
panden. Niet bijzonder in de zin van
mooi; eerder het tegendeel. Na de
doorgang volgen gebouwen van één
bouwlaag: een garage en een gevel
zonder voordeur. Volgens de BAGviewer is de garage Fluwelensingel
45a en de gevelwand 45. Daar weer
naast is een poort, maar die lijkt bij
Fluwelensingel 46 te horen. De twee
panden doen denken aan noodwinkels
die in Duitse binnensteden op de
puinhopen van de oorlog werden
neergezet, die men door ingewikkelde
eigendomsverhoudingen vergeten is af
te breken. Die associatie is niet zo
vreemd, want we bevinden ons op de plek waar op 25 februari 1941 een bombardement heeft
plaatsgevonden.
Dit staat in de studie Fluwelensingel 45. Een kadastrale verkenning die bouwhistoricus Caspar
Blaauw eind 2017 uitbracht. De Nieuwsbrief mag deze – met toestemming van de opdrachtgever –
inzien. Caspar Blaauw is minutieus nagegaan welke kadastrale gegevens er vanaf 1832 van dit pand
en de directe omgeving bekend zijn. De bureaustudie voert ons langs de ruimtelijke ontwikkeling
buiten de singels vanaf de eerste forse ingrepen in die bijna idyllische, groene strook tot de
Kolfwetering. Lees de advertentie uit 1827 in de Rotterdamsche Courant waarin de percelen op het
adres Gouda X203 te koop worden gezet: een ‘ooft- en bloemtuin’ met een ruime en wel ingerichte
koepel achter aan de wetering. Het uitzicht op de landerijen is ‘alleraangenaamst’; de vruchtbomen
‘exquise’. Je snuift bijna de situatie op die de stadsmaquette 1562 in Museum Gouda weergeeft.
Ideaal voor de studie van Caspar is het uitkomen van de eerste kadasterkaart. Het minuutplan van
de kaart 1832 biedt een 0-meting. De lijn loopt via de pijpenmakerij, de blekerijen en de
chocoladefabricage naar de tijd dat de gemeente Gouda hier functies concentreert ten aanzien van
bibliotheek, archief en parkeren.
In 1832 zijn ‘onze’ percelen eigendom van de douairière baronesse Vosch van Avesaet die ze in of
rond 1842 verkoopt aan pijpenfabrikant Willem Marinus Wijman. De koepel is dan al gesloopt en aan
de singel is een (nieuw)
huis gebouwd. Twintig
jaar lang worden er geen
wijzigingen geregistreerd,
maar dan gaat het
eigendom over op de
Rotterdamse kleerbleker
Lambertus Jaspers, ook
eigenaar van de Drie
Notebomen aan de
Kattensingel. Jaspers gaat
huis en tuin inrichten als
tweede kledingblekerij:
De Morgenster. In 1886
blijkt diens zoon
Godefridus Jaspers, die de
blekerij al twintig jaar
heeft bestierd, de
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eigenaar te worden. In 1907 zet diens weduwe, Johanna Maria Waltman, de zaak voort tot ook zij –
in 1916 - komt te overlijden. De volgende eigenaar, Antonius Jaspers, voert verschillende
vernieuwingen door en zorgt voor een uitbreiding met schoorsteen en een verdieping op de
aanbouw. In die periode vindt ook kadastrale samenvoeging plaats met percelen ernaast. De
Kolfwetering wordt in het kader van de werkverschaffing gedempt. Aan de singel staat een pront
pand (zie foto), dat niet alleen Fluwelensingel 45 omvat, maar ook de nummers 43 en 44.
Omstreeks 1940 worden bedrijf en grond overgenomen door ‘wasserijgigant’ VOF Daelmans & Co.
Koninklijke Stoomwasserij en Bleekerij De Rijzende Zon. Kort daarna volgt de rampzalige
gebeurtenis van 25 februari 1941. Het pand wordt beperkt hersteld. Een bouwtekening uit 1953
maakt duidelijk dat er (naast Fluwelensingel 42 waar de familie Van Kogelenberg woont, zie
Nieuwsbrief 105) een brede doorgang komt, waarnaast genoemde garage wordt gebouwd. Op
Fluwelensingel 45 wordt het – tot dat moment nog - drie bouwlagen tellende pand ‘afgetopt’ tot
één.
In 1964 wordt het grote perceel met bebouwing, waar nummer 45 deel van uitmaakt, verkocht aan
de gebroeders Steenland. De Steenland Chocoladefabriek wordt gebouwd en er vindt samenvoeging
plaats tot een nog groter perceel dat circa 1981 in handen komt van de gemeente Gouda. Een jaar
later vindt nog een samenvoeging plaats en zien we de contouren van het parkeerterrein Klein
Amerika. De chocoladefabriek wordt stadskantoor en vervolgens Chocoladefabriek met een
hoofdletter. In 1986 zijn er nog kadastrale wijzigingen aan Fluwelensingel 45. De aanbouw, opbouw
en schoorsteen uit de jaren twintig worden afgebroken. Daarna gebeurt er weinig. Wat we daar
anno 2020 zien is het restant van een veel hoger en groter pand, dat mogelijk dateert uit de 19e
eeuw. (GJJ)

Jan van de Putte, ruim 41 jaar onderwijzer Christelijk
Nationaal Onderwijs in Gouda
Een bijdrage van achterkleinzoon Karel van den Berg, rustend huisarts te Eck en Wiel
In Nieuwsbrief 108 is de Goudse
onderwijzer Ruud van de Putte in
herinnering geroepen. Hij zette zich
zodanig in voor de Oudheidkundige kring
Die Goude, dat het bestuur hem acht
keer een uniek plateelbord aanbood,
gemaakt door Koninklijke
Goedewaagen. Die gedrevenheid had hij
niet van een vreemde. Ook zijn vader,
Jan van de Putte, heeft in Gouda zijn
sporen nagelaten, maar dan vooral als
onderwijzer die streed voor het
christelijk onderwijs.
Jan van de Putte werd In 1843 in
Middelburg geboren als jongste zoon van
een boom- en bloemkweker. Jan wilde
aanvankelijk landmeter worden, maar
koos uiteindelijk voor de opleiding tot
onderwijzer. In 1862 legde hij het
examen af. Daarna behaalde hij de
akten Frans en Engels en in 1871 de
hoofdakte. Zijn loopbaan kan niet los
gezien worden van de ontwikkelingen in
de 19e eeuw op godsdienstig terrein en
op het vlak van de onderwijswetgeving,
maar bij uw vereniging zijn vast mensen
die dat beter uit kunnen leggen.
Vaststaat dat Jan van de Putte ‘geraakt’
werd door de Synode van Middelburg,
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toen diverse (na Ulrum 1843) van de Nederlands Hervormde Kerk afgescheiden gemeenten zich
verenigden tot de Christelijk Gereformeerde Kerk. Dat werd ook de kerk van Jan van de Putte. Die
afgescheiden gemeenten stonden vooraan toen (met de Grondwet 1848) de wettelijke mogelijkheid
ontstond om bijzondere scholen te stichten met een eigen godsdienstige identiteit. In 1860 was de
Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs gesticht en ook daarvoor zette Jan zich volledig in;
met name om de financiële gelijkstelling met het openbaar onderwijs te bereiken, die uiteindelijk
in 1917 gestalte kreeg.
Jan van de Putte – in 1872 getrouwd met de Nederlands Hervormde Elizabeth de Klerck solliciteerde met succes in Gouda. Daar had de kerkenraad van de Afgescheiden gemeente in 1868
op de Lange Groenendaal J19 een Christelijke school gesticht die bij opening reeds vijftig leerlingen
telde. Op 21 Juli 1873 kwamen Jan, Elizabeth en hun pasgeboren dochter in de onderwijzerswoning
boven de school te wonen. Ze waren net verplicht ingeënt tegen de pokken. Hij kon daarmee een
discussie uit de weg gaan, want in Christelijk Gereformeerde kring was vaccinatie een
controversieel onderwerp. Gaat immers de voorzienigheid Gods niet zover dat inenten overbodig is?
In Gouda werden nog zes kinderen geboren, onder wie – in 1884 – zoon Ruud.
Onder de leiding van Jan groeide de school fors.
Tussen 1884 en 1913 steeg het aantal leerlingen
van 208 tot 464 leerlingen. Er waren toen tien
lokalen. De bekostiging was een voortdurende
zorg. Bijna alles moest betaald worden uit de
bijdragen van ouders en van leden van de
vereniging voor christelijk onderwijs. Sommigen
droegen een dubbeltje per maand bij, maar er
was ook een zogenaamde tweecentsvereniging.
De school aan de Groenendaal stond in een
omgeving, waar van welvaart geen sprake was.
Zoon Ruud vertelde dat op de stoep van de
school de meisjes altijd zaten te bikkelen. Aan
de overkant was een kroeg, een stakroeg. Zitten
was er niet bij, drie cent een borrel! Die kroeg
zou de meeste accijns afdragen van alle cafés in
Gouda! Achter de school had je een dwarsgang,
het Duvelspoortje, officieel de Looierspoort, uit
rond 1870. Er stonden veel kleine huisjes,
waarvan je je niet meer kunt voorstellen dat
daar mensen gewoond hebben.
Jan bleef trouw aan Kerk en Oranjehuis. In zijn
vrije tijd dichtte hij en schreef over christelijke
onderwerpen. Hij was voorzitter van de
Christelijke Zangvereniging Halleluja. Bovendien
vervaardigde hij een schoolwandkaart van
Palestina met de stammen van Israël, die werd
uitgegeven door Callenbach.
Volgens kleindochter Jans Wesseldijk-van den Berg was grootvader Jan een lieve, zachte, stille en
aardige man die veel geduld had en nooit boos werd. Tekenen deed hij graag en niet
onverdienstelijk. Jan van de Putte was niet echt streng in de leer. Zijn vrouw kon de Hervormde
Kerk trouw blijven. Jans herinnert zich dat ze samen met hem voor het eerst naar de bioscoop ging.
Het was op de Hoogstraat. Voor hij naar binnen ging, keek grootvader wel goed om zich heen of hij
geen bekenden uit de kerk zag. De film zelf herinnert zij zich niet, maar het gevoel van sensatie
kon zij meer dan 70 jaar later nog steeds oproepen.
Jan van de Putte ging in 1908 officieel met pensioen, maar het schoolbestuur vroeg hem nog een
poosje te blijven. In die periode overleed zijn vrouw Elizabeth. Op 3 oktober 1914 nam hij in stilte
afscheid van de school. Er was wat hem betreft genoeg herdacht. Hij had al diverse jubilea
doorstaan: 30 jaar onderwijzer in Gouda, 40 jaar in Gouda en 50 jaar onderwijzer.
Jan van de Putte stierf in 1918. Twee uur voor zijn dood getuigde hij dat hij naar Jezus ging.
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De Kattensingel in 1946

Willem den Boer vond deze foto van de Kattensingel in een map met plaatjes van de Goudsche
Machine Fabriek. De opname is vermoedelijk uit 1946. Aan dit stukje Goudse Kattensingel was heel
wat bedrijvigheid. Links in de benedenhoek is de zeepfabriek van Vergeer te zien, die enkele jaren
later een grote brand kende. Rond het huis en langs de waterkant staan vaten met vetten en
mandflessen met loog. Vervolgens staan de ‘garage’ en het woonhuis van Van Hoorn op de foto,
wiens bedrijfje personeelsvervoer met autobussen verzorgde. In het witte huis woonde kistenmaker
Jan de Jong. Hij had zijn bedrijf achter het huis. Het hout werd vanaf de waterkant aangevoerd via
een lorrie op rails, die bij de poort onder het huis vaag te onderscheiden zijn. Twee huizen
verderop woonde de familie Nederhoff, die een firma in zand en grind had. In de trechter aan de
waterkant stortten de zandscheepjes hun lading. Onder de trechter konden vrachtwagens hun
laadbak rijden, die dan gevuld werd. Helemaal linksboven was een opslagterrein, waar het voor de
buurtkinderen heerlijk spelen was, totdat een van de zonen Nederhoff ze kwam wegjagen, omdat
het veel te gevaarlijk was met die lossende laadbakken. Ergens midden op het terrein, in de
donkere loods, is rond die tijd Kees Nederhoff begonnen met het in elkaar knutselen van een
hijskraan. Dat zou uitgroeien tot een miljoenenbedrijf. Weer twee huizen verder was het cafeetje
van Lammers, waar ooit schippers en ander werkvolk een deel van hun weekloon achterlieten. In
het volgende grote huis woonde de familie Boumans, die in het gebouw erachter een wasserij had.
Naast het huis van Boumans is dan de Goudsche Machinefabriek N.V. te zien, de fabriek van Hupkes.
Oud-medewerkers van de GMF zullen zeker het magazijn en de zolder met de kantine herkennen en
daarachter de twee daken van de plaatwerkerij. Maar het is daar wel behoorlijk veranderd. Naast
de voormalige fabriek met haar kenmerkende gevel en dak is het kantoor met de tekenkamer en
boven het woonhuis van werkmeester Slingerland. Daarachter de draaierij in de 19e-eeuwse
voorloper van de GMF. De plaatwerkerij wordt van de fabriek gescheiden door een wasserijtje.
Later zou het bedrijf uitbreiden en kwam het hele terrein in bezit van de Goudsche Machinefabriek.
Er werd verbouwd en nieuw gebouwd. Alleen de zeepfabriek bleef bestaan. Uiteindelijk werd het
toch te krap en in 1988 werd besloten om de Kattensingel te verlaten. Wat gebeurde er daarna? Het
hele beschermd stadsgezicht werd gesloopt, behalve de rij huizen aan de Van Strijenstraat en het
blok van het witte en grijze huis op Kattensingel 13-15. De geplande nieuwbouw werd niet meteen
gerealiseerd, want jarenlang heeft het terrein in de linkerbovenhoek braak gelegen. (Uit GMF-Focus
van februari 2003 met dank aan Willem den Boer)
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Sluisje en tol in de Willens (vervolg)
In de vorige Nieuwsbrief hebben Nico Boerboom en Paul Wennekes aangegeven verder te speuren,
waar het gaat om de exacte plaats van het sluisje en de tol(len) in de Willens. Nico heeft nog eens
gekeken naar twee dia’s die Henk Metaal, de Lattenkoning, tussen 1960 en 1970 maakte. De foto’s
tonen zowel het sluisje als de kruising Voorwillenseweg/Zwarteweg (zie het blauwe
Volkswagenbusje). Op onze Facebookpagina hebben de foto’s tot een intensieve discussie geleid.
Een van de centrale vragen was: waarom is de Joubertstraat hier niet te zien? Die straatnaam
dateert volgens Stad van de Gouwenaars uit 1930. Tot 1950 vormde de Joubertstraat de uiterste
grens van Gouda. Dit is op blz. 89 van deel 3 te lezen. Het was Andy Groenewoud die ons geheugen
opfriste, wijzend op de website www.goudawaterstad.eu die Nico Boerboom heeft opgezet: “Nadat
in de jaren 1961-1963 de Joubertstraat naar de Zwarteweg werd doorgetrokken en daarmede het
water langs de Voorwillenseweg afsneed, ging de functie van dit sluisje verloren en werd het
afgebroken.” Het inspireerde Nico Boerboom tot onderstaande reconstructiefoto.
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars,
Ko Verhulst (aflevering II)
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In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. In de
eerste aflevering kwam Sander Spek (*1897-†1988) aan bod, bij velen in Gouda bekend als
gymnastiekleider van Velocitas. Deze keer het portret van een man wiens gezicht nog meer
herkenning zal opleveren, en waarschijnlijk ook een gevoel van ontzag en respect. Wanneer je hem
als politieman op straat zag, haalde je het wel uit je hoofd om rare dingen te doen. Ook anno 2020
kan het gezicht van Ko Verhulst dat beeld nog oproepen: met deze man valt niet te spotten.
Jacobus Karel Verhulst wordt in 1936 in het Zeeuws-Vlaamse Philippine geboren. Zijn vader is bij de
Marechaussee, sluit zich na het begin van de oorlog aan bij Franse troepen en vlucht vervolgens
naar Engeland. Na de oorlog verhuist Ko naar Bodegraven, waar zijn vader groepscommandant bij de
Rijkspolitie is geworden. De beroepskeuze is niet ingewikkeld voor hem. Om zo snel mogelijk bij de
politie aan de slag te kunnen, gaat hij vervroegd in militaire dienst om naar de politieschool in
Wassenaar te kunnen gaan, waar de opleiding voor de gemeentepolitie wordt gegeven. Niet naar de
rijkspolitie dus, want voor die opleiding moest je 21 jaar oud zijn! Daar in Alphen aan den Rijn geen
vacature is, treedt Ko Verhulst in dienst bij de gemeentepolitie in Gouda. Zijn officiële
functiebenaming is chef surveillancedienst, maar in de praktijk van het Goudse korps kan dat ook
recherchewerk inhouden, piketofficier of wachtcommandant. Midden in de zomervakantie van 1992
zet hij het team op dat de moord op Sientje Pherai in de Veerstraat moet oplossen. In 1994 worden
gemeentepolitie en rijkspolitie samengevoegd, waarna Ko aan korpschef Sijbrand van Hulst vraagt
om zijn laatste twee actieve jaren niet als teamchef, maar als adviseur ingezet te worden.
In 1960 is Ko Verhulst getrouwd met de Boreftse Ali de Jong. In Gouda worden hun dochter en twee
zonen geboren. Die zijn inmiddels allang het huis uit. De dagen zijn welgevuld. Ko is actief bij
Probus, ook een jaar als voorzitter. Bridgen en museumbezoek doen ze samen, maar de grote passie
is de tuin. De vierhonderdveertig vierkante meter achter het huis in Bloemendaal-Plaswijck moet er
altijd goed uitzien.
Ko Verhulst: ‘Het was beeldhouwster Ineke van Dijk die op het vliegveld van Ibiza de boodschap
overbracht. “Carla Rodenberg zou die markante kop van je wel eens willen schilderen.” Dat is toen
na de zomervakantie van 1987 gebeurd. Weet je dat Carla en haar man Gerard Bakker het schilderij
altijd in de kamer hingen, als ze zelf met vakantie gingen? Zichtbaar vanaf de Bloemendaalseweg, ’s
avonds met een spotje erop. Of dat inbrekers heeft afgeschrikt, weet ik niet, maar het werd in elk
geval gezien door surveillanten, die het gevoel kregen dat hun baas toezicht hield.’ (GJJ)

Gouda 750
De coronacrisis zal ook leiden tot vertraging in de
voorbereiding van de viering van Gouda 750 jaar
stadsrechten. De start van ‘Goudse Verhalen’,
gepland op vrijdagavond 20 maart, is verplaatst naar
een nog onbekende datum! De Bibliotheek Gouda en
het Streekarchief Midden-Holland hadden het
initiatief genomen tot dit eerste Verhalenfestival in
het kader van Gouda 750.
Ook de officiële opening van het Huis Gouda750 aan
de Jeruzalemstraat op zaterdagmorgen 28 maart is
uitgesteld tot nader bericht. Gouda krijgt met dit
huis een plek in de stad waar gewerkt wordt aan het
feestjaar Gouda 750 en waar geïnteresseerden elkaar
kunnen treffen.
Het Fonds Gouda 750 laat weten dat de eerste
aanvraagronde voor financiële bijdragen is gesloten.
Er zijn twintig aanvragen ingediend voor een
totaalbedrag van meer dan 1 miljoen euro.

Ronald van Rossum bezig met inrichten Huis Gouda750
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Update project ‘Grand Tour door historisch landschap’
In Nieuwsbrief nummer 107 hebben we u
geïnformeerd over het project ‘Een Grand Tour
door historisch landschap’. Daarin wordt een
reis gemaakt langs de spoorverbinding(en)
Schoonhoven-Gouda-Alphen aan den RijnNieuwveen. Tot 16 maart kon eenieder via de
projectwebsite aangeven welk deel van de
lokale geschiedenis, welk aardkundig object,
archeologisch gebied of flora in het onderzoek
niet mocht ontbreken. Ook kon u een stem
uitbrengen op een van de voorgestelde
onderwerpen.
Projectleidster Linda Driessen laat bij mail van
13 maart weten dat van die mogelijkheid
‘massaal’ gebruik is gemaakt. De Goudse
onderwerpen ‘Aanvoer van handelswaar over
water’ en ‘De Tiendewegspoort’ hebben 39%
van de stemmen gekregen binnen Route 3 (Gouda - Schoonhoven). Dat betekent dat deze
onderwerpen in ieder geval opgenomen worden in de reisboekjes en het onderwijsprogramma. 19%
van de stemmen ging naar ‘De nooit uitgevoerde geoctrooieerde vervening van de Krimpenerwaard’.
De overige 42 % ging naar tien kleine thema’s. Opmerkelijk is het feit dat niemand voor het
onderwerp ‘wegonderhoud wordt betaald door de gebruiker (Cleyweg)’ heeft gestemd. Wellicht was
het artikel in de recente Tidinge over ‘De tol aan de Bloemendaalsche Rijweg’ zo interessant dat er
in Gouda geen behoefte was aan meer informatie, zo voegt Linda Driessen aan deze vaststelling toe.
Het projectteam gaat nu de resultaten uitwerken en invullen. De oplevering wordt rond juni van dit
jaar verwacht. De Nieuwsbrief wordt hiervan op de hoogte gehouden. In de tussentijd kunt u het
project volgen via Facebook (‘grand tour door historisch landschap’).
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