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Voorstel tot afwikkeling Algemene Ledenvergadering 2020 
 

Door de coronacrisis kon de Algemene Ledenvergadering op 15 april jl. helaas niet doorgaan. We 

hoopten nog dat de vergadering voor de zomervakantie zou kunnen worden gehouden, opdat we 

zouden kunnen voldoen aan de statuten die bepalen dat de ledenvergadering uiterlijk in juni wordt 

gehouden. Momenteel is duidelijk geworden dat het niet mogelijk zal zijn om in juni een 

ledenvergadering te houden. Alle evenementen zijn immers verboden tot september en als er al een 

uitzondering gemaakt gaat worden voor kleinere bijeenkomsten, dan is het onverantwoord om 

bijeen te komen met velen die tot de risicogroep behoren. 

Ondertussen gaan de zaken door. Het bestuur staat voor een aantal beslissingen die niet kunnen 

worden uitgesteld. Daarom wil het bestuur op 24 juni een ‘pro forma’-vergadering houden waarbij 

de besluitvorming schriftelijk wordt voorbereid met de leden. Van alle voorstellen voor de 

jaarvergadering hebt u kennis kunnen nemen via de Nieuwsbrief en de website.  

 

Wanneer u niet kunt instemmen met een of meer van de volgende besluiten, wilt u dat dan kenbaar 

maken? 

1. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 10 april 2019.  

2. Goedkeuren van het in 2019 gevoerde financiële beleid. 

De kascommissie adviseert het bestuur decharge te verlenen.  

3. Vaststellen van de begroting 2020. 

4. Benoemen van de kascommissie 2021.  

Wij stellen voor de kascommissie voort te zetten met een ongewijzigde samenstelling, 

aangezien in 2019 door omstandigheden twee nieuwe leden werden benoemd in plaats van één. 

Het gaat om de volgende leden: William Bik, Harry van Os en Fred de Mooij.   

5. Vaststellen van het beleidsplan 2020 – 2023. 

U hebt allen gelegenheid gehad opmerkingen te maken over het beleidsplan en hebt daar ruim 

gebruik van gemaakt. Dit heeft tot diverse aanpassingen geleid die eerder bekend zijn gemaakt 

en toegelicht. De kascommissie heeft een advies gegeven over het te voeren financiële beleid. 

Ook dit advies is overgenomen in het beleidsplan. 

6. Benoemen van Anja Roelofs en Marc Couwenbergh tot bestuursleden. 

 

Bezwaren tegen de voorstellen van het bestuur kunnen tot 1 juni 2020 gemaild worden naar 

secretaris@diegoude.nl of gestuurd worden naar postbus 307, 2800 AH Gouda. Na ontvangst zal het 

bestuur contact met u opnemen. Na 24 juni ontvangt u een overzicht van de ontvangen bezwaren en 

de reactie van het bestuur. Mochten er een of meer kwesties resteren, dan zal het bestuur zich 

beraden en kan dit eventueel aan de orde komen in een in het najaar te beleggen ledenvergadering.  

Alle informatie met betrekking tot de te nemen besluiten is te vinden op de website. Leden die 

geen toegang hebben tot internet, kunnen desgewenst de secretaris vragen de benodigde informatie 

te verstrekken. 

 

Het bestuur 

de voorzitter    de secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerard van Ham    Bart Pors     

mailto:secretaris@diegoude.nl
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Nieuws bestuur, Lezingencommissie, Coornhertjaar en Gouda 
Tijdmachine  
 

Samenstelling bestuur 
Het overgaan tot het schriftelijk afwikkelen van de Algemene 

Ledenvergadering houdt in dat er niet ter vergadering afscheid kan 

worden genomen van de aftredende bestuursleden: Arie Dullaart, 

Marian Heeringa en Bart Pors. De twee laatstgenoemden hebben er 

twee volle bestuursperioden opzitten. Het bestuur zal hieraan op 

een andere wijze aandacht besteden. Ook de redactie dankt hen 

voor het vele werk dat zij in het bestuur hebben verzet.  

 

Zoals u eerder in de Nieuwsbrief hebt gelezen, heeft het bestuur 

uit zijn midden Eric Boers aangewezen als de nieuwe secretaris van 

Die Goude. Afgesproken is dat hij vanaf 24 juni a.s. de taken van 

Bart Pors overneemt. De redactie wenst hem veel succes! 

 

Van de Lezingencommissie 
Een bijdrage van Anja Roelofs, Bas Weening, Clemens Imholz en Marian Heringa  

Op maandag 2 maart hield Peter Sluisman een interessante lezing over ‘Het verhaal achter antieke 

objecten’. We konden toen niet vermoeden dat het voorlopig de laatste lezing zou zijn. Dit alles 

natuurlijk door de uitbraak van het coronavirus en de beslissingen die daarna van overheidswege 

werden genomen. Wij, als lezingencommissie, vinden het uiteraard jammer dat ons 

lezingenprogramma zo nogal in het water valt.  

Om u toch wat vermaak te bieden wijzen wij u graag op wat filmpjes over de historie van Gouda die 

op internet staan. U zult merken, dat het aanbod van filmpjes best groot is. Hier enkele sites: 

filmpje van Gouwestad: Cultuur en historie van Gouda  www.youtube.com/watch?v=vC_hooktpwo 

het leven in Gouda in 1922: www.youtube.com/watch?v=tTYh9Ar6te4 

oude beelden van Gouda: www.youtube.com/watch?v=Neu4TbhJp98 

diverse filmpjes over Erasmus: http://erasmusgouda.nl/?page_id=78 

Natuurlijk hopen we u op 7 september wèl te kunnen ontvangen in Concordia aan de Westhaven. We 

gaan er voorlopig van uit dat dat dan met 1,5 meter afstand zal moeten gebeuren. De gang van 

zaken zal dan waarschijnlijk anders zijn, dan dat u van ons gewend bent. Alles hangt uiteraard af 

van de vraag of de lockdown wordt opgeheven ja of nee èn of de Open Monumentendagen doorgaan. 

Kijk regelmatig op de website van Die Goude en/of op Facebook. En natuurlijk hoort u van ons in de 

Nieuwsbrief die eind augustus zal uitkomen. Wij wensen u gezondheid toe! 

 
Voorzet van de projectgroep Coornhertjaar 2022 
Namens de gelijknamige projectgroep van Die Goude heeft Paul Abels aan het bestuur een 

basisdocument voorgelegd tot inrichting van het Coornhertjaar 2022. Dan is het 500 jaar geleden 

dat de humanistische vrijdenker Dirck Volkertszoon Coornhert werd geboren. Een delegatie van het 

bestuur heeft het document op 29 april jl. (digitaal) met de initiatiefnemer besproken. De delegatie 

heeft laten weten te kunnen instemmen met de inhoud van het voorgestelde programma, maar een 

voorbehoud te moeten maken wat betreft de betaalbaarheid van de activiteiten. Die Goude is als 

rechtspersoon bereid een subsidieaanvraag in te dienen. 

 
De Gouda Tijdmachine 
Ook de voortgang van het project ‘Gouda Tijdmachine’ heeft te lijden onder de coronacrisis. Thuis 

kunnen mensen doorwerken, maar dan moeten er wel datasets zijn die ingevoerd kunnen worden, 

of materiaal om te controleren of te transcriberen. Ook het gesprek tussen Die Goude en het 

Streekarchief over een overeenkomst kon niet worden afgerond. Dus stokt het project hier en daar. 

Voor deelnemers die nog niet actief zijn, maar wel graag iets willen doen, heeft Marja van der Have 

een instructie geschreven over de webversie van Transkribus. Daarmee zou het mogelijk moeten 

worden om gegevens in te voeren uit de zgn. Eigenboeken die Matthijs heeft genoteerd in zijn 

repertorium. Wie tijd en zin heeft, kan contact opnemen met Marja van der Have, 

marjavdhave@gmail.com.   

Eric Boers, de nieuwe secretaris 

http://www.youtube.com/watch?v=vC_hooktpwo
http://www.youtube.com/watch?v=tTYh9Ar6te4
http://www.youtube.com/watch?v=Neu4TbhJp98
http://erasmusgouda.nl/?page_id=78
mailto:marjavdhave@gmail.com
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Nieuws over Tidinge, Website, Nieuwsbrief en Facebook 
 
Tidinge 2020 nr. 2 komt eraan! 
Deze maand komt ook ons kwartaalblad Tidinge uit, 

nummer twee van jaargang 2020. In zijn voorwoord kondigt 

Paul van Horssen vier bijzondere artikelen aan:  

• ‘Dr. Jan Bleuland / Man van de Verlichting’ door Jean-

Philippe van der Zwaluw bevat nieuwe details over het 

leven van deze beroemde Goudse stadsarts; 

• ‘Verliezers op een voetstuk / Poppius en zijn vrouw’ 

door Paul Abels gaat over de dominee die voor Gouda te 

rekkelijk was; 

• ‘‘De Jonkman van Gouda’, ‘De Pastoor van Tergouw’ en 
de hond die niet blafte’ door Wil Arts. In het boek The 

Cloister and the Hearth, a tale of the Middle Ages blijkt 

Gouda de belangrijkste plaats van handeling te zijn; 

• ‘Sefa van Leeuwen-Marinč’ / Gouwe Verhaal door Gert 

Jan Jansen. 

 

“Eerste Verzameling Bijdragen Die Goude” uit 1934 nu digitaal beschikbaar! 
Op 1 mei jl. meldde Nico Boerboom dat hij klaar was met het digitaal beschikbaar maken van de 

“Eerste Verzameling Bijdragen” van Die Goude. Na de oprichting in 1932 kenden wij niet meteen de 

Tidinge of de Nieuwsbrief. Historisch onderzoek werd in die tijd vastgelegd in een artikel. Als er 

genoeg artikelen waren, werd er een boek van gemaakt, waarin ook verenigingsnieuws werd 

opgenomen. De eerste verzameling kwam uit in 1934. Daarvan bestaan nog maar enkele 

exemplaren. Om de inhoud algemeen beschikbaar te krijgen heeft Nico Boerboom de taak op zich 

genomen om de eerste zeven verzamelingen te digitaliseren. Opnieuw een geweldige klus! Vanaf de 

achtste verzameling krijgen de uitgaven van Die Goude een ander karakter. 

De inhoud van het boek is nu beschikbaar via www.diegoude.nl onder de tab “Publicaties” – 

“Verzameling bijdragen”. De verenigingsinformatie uit het boekwerk staat op de pagina zelf. Vanuit 

de inhoudsopgave kunt u door naar het betreffende artikel dat in pdf wordt gepresenteerd. De 

zoekmachine van onze website kent de teksten ook. Tik bijvoorbeeld het woord ‘Sleepersbrug’ in en 

u komt vanzelf in het artikel ‘OVER GOUDSCHE BRUGGEN EN HUN BENAMINGEN’ van S.H. van de 

Kraats.  
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Collectie-de Vries gedigitaliseerd 
In Nieuwsbrief 108 maakten 

wij melding van de ontvangst 

van een nieuwe serie dia’s van 

Oud-Gouda. Op 1 april liet 

Nico Boerboom weten dat hij 

ze alle 240 had 

gedigitaliseerd. Ze zijn 

fotografisch gezien wellicht 

niet van de allerhoogste 

kwaliteit, maar ze bieden een 

goed beeld van een 

‘werkende’ stad die de 

meeste leden zo nog gekend 

hebben. De maker heeft extra 

veel aandacht gehad voor de 

stadsvernieuwing die tussen 

1970 en 1980 plaatshad rond 

de Turfsingel en de Prins 

Hendrikstraat; een deel van Gouda waarvan betrekkelijk weinig foto’s zijn gemaakt. Ook panden in 

de binnenstad zijn vertegenwoordigd, vaak in een winters decor zoals we dat al jaren niet meer 

hebben kunnen zien. 

 

Negatieven foto’s Martin Droog door AD vernietigd 
Pijnlijk is de boodschap die we moeten brengen over de foto’s die persfotograaf Martin Droog vanaf 

1970 heeft gemaakt voor de Goudse Courant. Het was ons bekend dat hij een gegadigde zocht voor 

zijn fotonegatieven. Hij heeft daarvoor o.a. contact gezocht met het Streekarchief Midden-Holland, 

dat echter aangaf het in die vorm niet te kunnen accepteren, omdat er geen beschrijving bij zat en 

er overlapping was met reeds aanwezig materiaal. Het zou een te omvangrijke klus worden en 

Martin Droog zag er tegenop om dat zelf te doen. In een dergelijke situatie heeft Die Goude al eens 

eerder een intermediaire rol gespeeld. Toen Nico Boerboom daarnaar informeerde, kwam 15 april 

het onthutsende bericht: Het Algemeen Dagblad, houder van de auteursrechten van de foto’s van 

Martin Droog, heeft besloten het complete negatieven-archief te vernietigen, omdat er geen 

gegadigde bleek te vinden met wie de rechten konden worden geregeld en aan wie de verzameling 

kon worden overgedragen. 

 

Kunsthistorische rubriek Hans Vogels tijdelijk vervallen 
Vorig jaar is Hans Vogels, oud-conservator van Museum Gouda, gestart met de rubriek ‘Gouda 1898-

1928: kunsthistorische ontwikkelingen’. Aflevering 6, verschenen in het januarinummer van de 

Nieuwsbrief, ging over kunstverzamelaar ds. Hendrik van Assendelft. Het eindigde met: ‘Wordt 

vervolgd’. Hans Vogels heeft laten weten dat hij door persoonlijke omstandigheden voorlopig helaas 

niet toekomt aan het uitschrijven van de afleveringen die hij ‘in zijn hoofd heeft’. 

 

Facebookpagina Die Goude bestaat vijf jaar 
In 2015 zijn – ter uitvoering van het Beleidsplan 2016-2019 – enkele (toenmalige) leden van de 

redactie van de Nieuwsbrief op proef begonnen aan de opzet van een Facebookpagina. Na een 

voorzichtig begin bleek er ruim animo te zijn voor het bespreken van foto’s van oud-Gouda of 

mededelingen over cultuurhistorisch interessante feiten of aankondigingen. Een deel van de leden 

laat dit fenomeen aan zich voorbijgaan. Ook binnen het bestuur zijn leden die sociale media heel 

belangrijk vinden, maar er persoonlijk niet mee van doen willen hebben. Daar staat tegenover dat 

er een grote groep niet-leden wordt bereikt die enthousiast zijn kennis of mening ventileert. 

Hiermee wordt regelmatig genealogische, bouwkundige of recent historische kennis aangeboord, die 

zo bredere verspreiding krijgt. Tijdens de coronacrisis heeft de redactie het aantal berichten van 

gemiddeld één naar twee per dag opgevoerd. Op 28 april 2020 had de Facebookpagina 1246 vaste 

volgers. Het aantal leden van Die Goude ligt net iets boven de 900. 
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Zienswijze Wateralliantie op ontwerp-Kaderplan Bodemdaling 
Binnenstad 
Een bijdrage van Hans Krijgsman, secretaris van het Gouds Watergilde 
 
In Nieuwsbrief 108 kondigde het Gouds Watergilde aan een zienswijze te willen indienen op het 
ontwerp-Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB), zoals op 29 januari jl. uitgebracht door de 
gemeente Gouda en het hoogheemraadschap Rijnland. Dat is inmiddels (bij brief van 6 april 2020) 
gebeurd onder de noemer van de Wateralliantie. Daarin zijn naast het Gouds Watergilde alle private 
organisaties verenigd die zich op een of andere manier bezighouden met water in Gouda. 
Hier volgen de meest essentiële punten. De volledige tekst staat op de website van Die Goude 
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/04/Zienswijze-Wateralliantie.pdf. 
 

 
De Wateralliantie heeft veel waardering voor het grondige onderzoek dat tot nu toe is verricht. De 
zorg betreft juist de vertaling van alle resultaten tot dit ontwerp-Kaderplan (KBB), waarbij er nog 
veel onzekerheden blijven en er te veel aannames worden gedaan. Het KBB-projectteam heeft zich 
gefocust op het aspect wateroverlast, waardoor niet alle gevolgen van de bodemdaling adequaat in 
kaart zijn gebracht. Hierdoor is er geen goede integrale aanpak ontwikkeld en zijn verscheidene 
essentiële onderzoeksvragen niet beantwoord. De plannen lossen de problemen in de stad niet 
structureel op en door de keuze voor een afwijkend waterpeil in een deel van de binnenstad 
ontstaan er onbeheersbare risico’s. Bovendien zijn deze plannen onnodig duur. De Wateralliantie 
vindt het noodzakelijk dat het kaderplan consistent is met ander gemeentelijk beleid, zoals de 
Toekomstvisie Gouda 2030, de Omgevingsvisie en de Regiodeal. In de bijlage bij de zienswijze wordt 
aangetoond dat dit op veel punten niet het geval is. 
 
Net als vele anderen is ook de Wateralliantie van mening dat de wateroverlast in de lage delen van 
de binnenstad snel moet worden aangepakt. Maar dit moet dan wel gebeuren op een manier 
waarvan je later geen spijt krijgt. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad zou de voorwaarden 
moeten formuleren voor de integrale aanpak van alle problemen rond bodemdaling in de hele 
binnenstad. Het moet een structurele lange-termijnoplossing beschrijven, waarmee de vitale 
historische binnenstad duurzaam wordt versterkt. Dit ontwerp-KBB richt zich echter alleen op de 
aanpak van de wateroverlast voor de lage delen van de binnenstad. Voorgesteld wordt hiervoor een 
compartiment met een lager waterpeil te realiseren, en de riolering te verbeteren. Tijdens de 
voorbereiding hiervan wordt tijdelijk het waterpeil in de gehele stadsboezem verlaagd.  
 
Het compartimenteren van het watersysteem van de binnenstad en het permanent verlagen van het 
waterpeil binnen het compartiment met 25 cm, wat in de periode tot 2050 nog zal toenemen tot ca. 
40 cm, leidt tot onverantwoorde risico’s voor gebouwen, kades en infrastructuur, schaadt het 
historisch watersysteem en belemmert de doorvaarbaarheid van de binnenstad. Bovendien is deze 
aanpak niet duurzaam: hij biedt voor de lage delen van de binnenstad slechts een tijdelijke 
verlichting, en elders in de binnenstad nemen de problemen verder toe. 
 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/04/Zienswijze-Wateralliantie.pdf


7 
Nieuwsbrief nr. 110  Historische Vereniging Die Goude (mei 2020) 

Binnen het compartiment ontstaat door de grote peilverlaging niet alleen schade aan de panden op 
houten palen, maar lopen alle daar aanwezige kadepanden risico als gevolg van mogelijk 
verzakkende kades en kademuren. Langs de grenzen van het compartiment kan schade ontstaan bij 
alle op staal gefundeerde historische panden door verschilzettingen. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat de schadecompensatieregeling zich uitsluitend richt op de panden op palen in het 
compartiment. Dit is niet te rechtvaardigen. 
 
Waarom is niet gekozen voor de alternatieve variant zonder compartimentering, met een beperkte 
peilverlaging voor de gehele stadsboezem en een verbetering van de riolering (KBB-variant 2A)? Op 
basis van alle onderzoeken blijkt juist dit alternatief effectiever voor de aanpak van de 
wateroverlast tot 2050 te zijn, tot minder schade aan de historische binnenstad te leiden en een 
hoger maatschappelijk rendement te hebben. Dit geldt helemaal als een flexibel peilbeheer wordt 
toegepast bij droge en natte periodes. Dit alternatief is snel uitvoerbaar met veel minder 
investeringen. De Wateralliantie begrijpt niet dat er niet voor deze variant is gekozen. De alliantie 

meent dat deze variant uitstekend geschikt is als overbrugging 
naar een echt duurzame aanpak. Er is een aanpak nodig in twee 
fasen. In de eerste fase tot 2050 wordt met variant 2A de 
urgentste wateroverlast aangepakt en wordt tegelijk gewerkt aan 
de benodigde innovaties om op termijn Gouda op hoogte te 
kunnen houden. In de tweede fase wordt vervolgens de 
ontwikkelde “hooghouden-aanpak” geïmplementeerd.  
 
Mocht u de zorg delen die de zienswijze uitstraalt of (eventueel na 
lezing van de volledige tekst van de zienswijze) vragen of 
opmerkingen hebben, dan ontvangt het Gouds Watergilde die 
graag. Het secretariaat van het Gouds Watergilde is per mail 
bereikbaar via: j.s.krijgsman@caiway.nl. 

 

 

Hoe ervaren inwoners van Gouda het risico van bodemdaling? 
 
Guus Wits, masterstudent geowetenschappen Universiteit 

Utrecht, doet onderzoek naar de ‘risicoperceptie van bewoners 

in Gouda omtrent bodemdaling’. De verzamelde gegevens 

worden gebruikt om de mate van bewustzijn over bodemdaling in 

kaart te brengen. Hij vraagt om deelname aan een enquête via 

https://cutt.ly/bodemdaling. Nadere info via 

g.wits@students.uu.nl of via de scriptiebegeleidster 

k.a.w.snel@uu.nl.  

 
 

Nagekomen bericht Sluiswachtersgilde 
Hans Verwey van het Sluiswachtersgilde laat weten dat in verband met corona alle activiteiten zijn 

stilgelegd, inclusief de reguliere demonstraties bij de Donkere Sluis. Afgeblazen zijn: 

- op 17 april: het schoonspuiten van de sluisbodem van Donkere Sluis en Amsterdams Verlaat; 

- op 9 mei:  de sluisdemo met muzikale omlijsting van de Goudse Shantikoren West Zuid West en 

Viswijven.  

Het Sluiswachtersgilde wacht af wanneer het weer iets voor het publiek kan betekenen. 

Demonstraties waarbij de sluiswachters op anderhalve meter afstand van elkaar opereren, zijn nog 

moeilijk voorstelbaar.  

 

Hans Verwey geeft ook een bericht door dat niet direct met het Sluiswachtersgilde, maar wel met 

sluizen te maken heeft. De provincie Zuid-Holland heeft de subsidieaanvraag van Archeologische 

Vereniging Golda voor het weer zichtbaar maken van de Statensluis goedgekeurd. Er is € 20.000 

toegekend, uitgaand van uitvoering voor medio 2022, waarbij twee keer een jaar uitstel kan worden 

verleend. 
  

mailto:k.a.w.snel@uu.nl
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Cultuurhistorische Basiskaart Gouda toegelicht 
Een bijdrage van Eric Boers 

 

Op initiatief van de Werkgroep Ruimte had op 

11 maart jl. een voorlichtingsbijeenkomst plaats 

over het digitale kaartmateriaal dat de 

gemeente Gouda ontwikkelt en beheert voor 

alle inwoners (en andere belangstellenden). Dat 

digitale kaartmateriaal is gelaagd opgebouwd. 

In verschillende kaartlagen houdt de gemeente 

aparte informatie bij. De digitale basiskaart van 

Gouda is de grondlaag waar overheen 

verschillende kaartlagen kunnen worden 

aangezet en weer uitgezet. Specifiek voor de 

geschiedenis van Gouda heeft de gemeente de 

cultuurhistorische kaart gemaakt. Daarin vind je 

kaartlagen met bijvoorbeeld alle 

rijksmonumenten en alle gemeentelijke 

monumenten.  

Na een presentatie over wat de digitale 

basiskaart precies inhoudt, kon iedereen op de bijeenkomst oefenen op laptops om zelf eens te 

proeven hoe het ‘smaakt’. Zo was ik benieuwd waar de aanknopingspunten in de stad zijn te vinden 

voor de canon van Gouda. Na even zoeken vond ik de weg. In de zijkant van de basiskaart vind je 

namelijk een menustructuur waarin ook Brondata staat. Na het aanklikken daarvan volg je het ‘pad’ 

via de knop Thema’s naar de knop ‘Canon’. Als je die aanklikt, verschijnen ineens allemaal 

gekleurde sterren op de kaart. Vrijwel alle sterren staan zoals te verwachten is in de binnenstad. 

Slechts drie sterren zijn daarbuiten geplaatst. Dat maakte me nieuwsgierig naar de achtergrond van 

de blauwe ster (blauw is de kleur voor de scheepvaart) tussen Westergouwe en Korte Akkeren. Na 

het doorklikken op de blauwe ster verschijnt de toelichting: In 1936 werd in het Gouwekanaal de 

Julianasluis opgeleverd. Dat leverde heel veel tijdwinst op voor de scheepvaart die tot die tijd door 

de binnenstad moest, maar het betekende ook dat Gouda (tol)inkomsten ging missen. Voorwaar een 

belangrijk canonvenster in de Goudse geschiedenis.  

Erg leuk is ook om te zien dat de historische kaart van Jacob van Deventer uit 1572 vrijwel 

overeenkomt met de huidige basiskaart van de binnenstad. Toen was Van Deventer dus al erg 

nauwkeurig in z’n waarnemingen. 

Het lopende project Gouda Tijdmachine, een samenwerkingsproject van het Streekarchief Midden-

Holland en Die Goude, zal ook weer een fantastische bron kunnen worden om digitaal 

kaartmateriaal verder te ontwikkelen en toegankelijk te maken. 

Wat iedere aanwezige bij de presentatie snel leerde, was dat je niet te veel kaartlagen tegelijk 

moet aanzetten. Dan zie je al snel door het bos de bomen niet meer. 

Kortom: een aanrader voor iedereen die zich een keer wil verdiepen in bepaalde onderwerpen en 

wat daarvan de actuele 

(gelaagde) 

kaartinformatie is. Kijk 

op 

www.gouda.nl/kaarten 

en klik dan op ‘Bekijk 

de kaarten en 

gegevens’. Erg 

plezierig is dat je in de 

rechterbovenhoek een 

goede handleiding 

vindt over hoe de 

digitale kaarten 

moeten worden 

bediend.  

  

http://www.gouda.nl/kaarten
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Museum Gouda in corona-tijd 
 

Op 22 april jl. is directeur Marc de Beyer van Museum Gouda via Skype geïnterviewd door 

hoofdredacteur Gert Jan Jansen. Hoe staat Museum Gouda ervoor in corona-tijd?  

Op 6 mei maakte het kabinet duidelijk dat de musea – onder een aantal voorwaarden – per 1 juni 

weer open mogen. 

 

Heropenstelling op 1 juni 

‘Toen wij op 13 maart dichtgingen 

als museum, was het vooralsnog tot 6 

april. Dat is later verschoven naar 1 

juni. Daar richten we ons nu op: 

heropenstelling op Tweede 

Pinksterdag, al dan niet volledig. Een 

museum dat niet open kan zijn voor 

het publiek, is eigenlijk geen 

museum. Dat betekent nadenken 

over de voorzieningen die in zo’n 

bijzonder gebouw nodig zijn om de 

regel van anderhalve meter afstand 

in acht te kunnen nemen en andere 

voorzorgsmaatregelen. Sommige 

aspecten zijn algemeen van aard, 

zoals plexiglas bij de ontvangst, 

alleen pinnen, plek voor 

desinfecterende middelen, maar 

andere zijn gebouw- of presentatie-

gebonden. De applicatie die nieuw is aangebracht bij de stadsmaquette Gouda 1562, leidt tot 

contact met apparatuur. Die moet na gebruik worden schoongemaakt. Wat doen we met de 

zaalboekjes met informatie die tot heden teruggelegd moest worden? We gaan iets aan de routing 

doen, zodat binnenkomende en vertrekkende bezoekers elkaar niet onnodig tegenkomen; er komt 

afbakening op de vloer. Voor het hele museum maar ook per zaal wordt bepaald hoeveel mensen er 

mogen zijn. Ook wordt gedacht aan ‘timeslots’ in combinatie met het online bestellen van tickets. 

Maar er zijn ook vragen van andere aard: krijgen we de bezetting rond met gastvrouwen en 

gastheren, van wie een deel tot de corona-risicogroep behoort. We denken dat het haalbaar is.’ 

 

Werken voor een gesloten museum, ook online 

‘Dat moeten sluiten van de deuren was natuurlijk een ervaring apart. Thuiswerken werd het devies. 

Praktisch elke dag zijn twee mensen aanwezig. Technisch beheerder Hans Grotendorst voor het 

gebouw en Julia Zwijnenburg voor de collectie. We vinden het belangrijk dat er iemand aanwezig is 

vanuit het oogpunt van veiligheid, maar ook vanwege klimaatbeheersing. Het was een tijd 

bijvoorbeeld veel te droog in het pand, met mooi weer en zonder bezoekers die gewoonlijk de 

luchtvochtigheid omhoog brengen. Voor Hans biedt deze periode ook gelegenheid om kluswerk te 

doen, zoals het verven van de toiletten. Om de thuiswerkenden en onze vrijwillige collega’s 

betrokken te houden bij het museum, stuur ik elke vrijdag een update met nieuws uit het museum. 

We hebben er ook meteen voor gekozen om onze activiteiten deels online te gaan doen. Het project 

‘Stip op de horizon’ ken je waarschijnlijk. Uitgaande van een sjabloon nodigen we iedereen uit tot 

een artistieke invulling. Wij plaatsen het kunstwerk dan op Instagram. Van alle bijdragen samen 

maken wij een Gesamtkunstwerk dat we gaan exposeren in het museum. Nieuw zijn ook onze 

museumvlogs. Op woensdag kunnen mensen op Facebook en Instagram stemmen op een van twee 

geselecteerde voorwerpen uit onze collectie of tentoonstelling. Op vrijdag vertellen conservatoren 

Jorien Soepboer en Ingmar Reesing of ik dan iets over het werk dat is gekozen.’ 

 

Tentoonstellingen 

‘Meteen speelde ook de vraag hoe we met lopende en beoogde tentoonstellingen om zouden gaan. 

Het mooie is dat we de tentoonstellingen Stilleven en Cold Case Gouda hebben kunnen verlengen 

tot 13 september resp. 25 oktober. Het was fijn te merken dat alle bruikleengevers ruimhartig 
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toestemmen met het langer ter beschikking 

stellen. Al snel werd duidelijk dat de 

tentoonstelling ‘Verzamelen´ die eind mei 

geopend zou worden, niet haalbaar was. We 

hadden daar hoge verwachtingen van, ook omdat 

er - dankzij de bijdrage van Ramsey Nasr – al twee 

keer aandacht aan was besteed in De Wereld 

Draait Door. 

De perspectieven zijn nu enorm veranderd. Het 

toeristenseizoen vanaf 1 april levert ons normaal 

flink wat extra bezoekers op. Dit jaar is er echter 

geen toeristenseizoen. Zeker de buitenlanders 

blijven weg. Dat betekent dat wij ons - en dat 

moet de Historische Vereniging aanspreken – extra 

richten op de Gouwenaars en op gezinnen. De 

vernieuwde maquettezaal, met een interactieve 

applicatie, nieuwe uitlichting, geluidsisolatie en 

levensgrote tijdlijn op de wanden, is daarvoor een 

trigger (zie artikel elders in dit nummer), maar 

ook Cold Case Gouda. Voor ‘Kaarslicht’, dat 

geprogrammeerd staat voor 9 oktober, staan alle 

seinen op groen. Maar daarna? Verder in de 

toekomst kijken is lastig, maar het ziet er niet 

rooskleurig uit. Een groot project is gepland voor 

het jubileumjaar Gouda 750, wanneer onze zestiende-eeuwse altaarschilderijen tijdelijk teruggaan 

naar hun plek in de Sint-Janskerk. Aan de voorbereiding daarvan wordt inhoudelijk onverkort 

doorgewerkt. Tegelijk kun je de ogen niet sluiten voor de economische crisis die eraan komt, 

waardoor culturele fondsen, en zeker ook het Fonds Geef Gouda door, te maken krijgen met lagere 

bijdragen van overheid en bedrijfsleven. Sint-Jan en wij zijn het erover eens dat dit een ‘once-in–

your-lifetime event‘ is, dat je niet half kunt doen. Het wordt heel spannend of we het in de vorm 

die we voor ogen hebben kunnen realiseren.’ 

 

De toekomst 

‘We moeten de vraag ook breder trekken. Hoe zal het met het museum in algemene zin gaan? 

Bedenk dat we geen inkomsten meer hebben, terwijl alle lasten gewoon door blijven gaan. Andere 

geldstromen, zoals uit de verhuur van de Gasthuiskapel of de schutterstukkenzaal vallen ineens 

weg. Heel positief ben ik over de snelle besluitvorming in het college van B&W van Gouda, waarbij 

werd afgesproken de culturele sector op enige manier te compenseren. De huurverplichtingen zijn 

voor enkele maanden opgeschort. Als ze voor een half jaar zouden worden kwijtgescholden,  

betekent dat een substantiële bijdrage. Samen met het gegeven dat het Museum een solide 

financiële basis heeft, hoeft er dan geen vrees te zijn dat wij op korte termijn ‘omvallen’, zoals 

onlangs bijvoorbeeld wel is gebeurd bij het Tassenmuseum in Amsterdam. 

Op de langere termijn zijn er wel zorgen. We ontkomen er niet aan om onze ambities terug te 

schroeven. We hebben in Museum Gouda museumzalen die bijna 25 jaar geleden zijn ingericht. Die 

zijn hard aan vernieuwing toe, en daar hebben we ook ideeën voor. Maar ik zie dat nu niet een-

twee-drie gebeuren. We zullen onze creativiteit en inventiviteit op een andere manier moeten 

inzetten. 

 

Van de andere kant: ik ben er van overtuigd dat de waarde van cultuur momenteel weer meer 

gezien wordt; inhoudelijk – ik denk dat veel mensen bezoek aan museum, schouwburg of bioscoop 

missen - én economisch: cultuur draagt wezenlijk bij aan de economie; horeca en winkeliers 

profiteren ervan als er een museum in de buurt zit, mensen willen graag in de buurt van cultuur 

werken en wonen, en er werken enorm veel mensen in de culturele sector. Ik hoop dan ook van 

harte dat we cultuur meer als een waardevolle voorziening gaan zien, die ook economisch rendeert. 

Die verschuiving zien we nu ook ten aanzien van de zorg en het onderwijs. Al die sectoren dragen 

bij aan onze maatschappij. En met de nadruk van de laatste jaren op marktwerking zijn we ons doel 

voorbij geschoten. Dat zijn we met z’n allen nu hopelijk gaan inzien. Kortom: de coronacrisis heeft 

flinke gevolgen voor de cultuursector en het museum, maar ik ben toch ook hoopvol gestemd.’ 
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Gouda750 
 
Stuurgroep Gouda 750 in beraad 

Op woensdag 6 mei is de 
stuurgroep Gouda750 bijeen 
geweest. De gevolgen van de 
coronacrisis vormden het 
hoofdthema van bespreking. 
Graag hadden wij nog melding 
gemaakt van conclusies of 
besluiten, maar het beraad kon 
niet worden afgerond. De 
stuurgroep wil nog nadenken 
en overwegen en komt daarom 
maandagmiddag 11 mei 
opnieuw bijeen. Dan valt er 
een besluit te verwachten en 
volgt daarover communicatie 
naar buiten 
 
 

Werk aan nieuwe boek over geschiedenis van Gouda vordert 
Op 21 april jl. is de redactie 

‘bijeen’ geweest van het 

nieuwe boek dat de 

Historische Vereniging Die 

Goude in het kader van 

Gouda750 gaat uitbrengen 

over de geschiedenis van de 

stad. Onder leiding van Eelco 

Beukers hebben de zes 

auteurs en enkele 

bestuursleden de stand van 

zaken doorgenomen. Centraal 

stond de bespreking van een 

soort proefhoofdstuk van 

Christiaan van der Spek over 

de periode 1700-1850. Een 

nuttig overleg over mogelijke overlappingen en over de toon en de inrichting van de hoofdstukken. 

Auteurs en bestuursleden zien het resultaat met vertrouwen tegemoet.  

Spijtig is dat er nog geen zekerheid is over het kunnen laten maken van zgn. 

reconstructietekeningen (zie Nieuwsbrief 107, blz. 9). Vóór de jaarwisseling is hiervoor een bijdrage 

aangevraagd bij het Fonds Gouda750. Bij mail van 31 maart 2020 laat voorzitter Hans de Leeuw van 

het bestuur van het fonds weten dat de aanvraag valt binnen de gestelde uitgangspunten om in 

aanmerking te komen voor een bijdrage. Het besluit tot toekenning is echter nog niet genomen in 

verband met de uitbraak van het coronavirus. Nog niet kan worden overzien welke financiële en 

maatschappelijke consequenties de coronacrisis zal hebben voor de viering van Gouda750. Het 

Fonds Gouda750 hoopt de komende maanden met de Stuurgroep Gouda750 meer inzicht te krijgen. 
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Het Streekarchief Midden-Holland in corona-tijd 
 

Op 28 april jl. sprak hoofdredacteur 

Gert Jan Jansen met Coretta Bakker-

Wijbrans, adjunct-directeur van het 

Streekarchief Midden-Holland. Wat 

heeft de coronacrisis teweeggebracht 

bij deze belangrijke professionele 

partner, niet alleen van Die Goude, 

maar van iedereen in de regio die aan 

historisch onderzoek doet.  

 

‘Het was zondag 15 maart, de 

persconferentie van Rutte, dat 

duidelijk werd dat de 

Chocoladefabriek en dus ook het 

Streekarchief direct te maken kreeg 

met de gevolgen van het coronavirus. 

Nog even bestond de gedachte dat we zouden kunnen inspelen op de regel dat er niet meer dan 100 

mensen tegelijk in het gebouw zouden zijn. Het aantal studieplaatsen werd beperkt. Al snel volgde 

daarop het besluit om op Klein Amerika helemaal dicht te gaan. SAMH kwam in een positie die het 

nog nooit had meegemaakt: tot nader order dicht voor het publiek. Misschien kwam de periode van 

de verhuizing van de Groeneweg naar onze huidige locatie nog het dichtste bij. Toen kon er een 

paar maanden uit het archief niets meer geraadpleegd worden, maar klantcontacten waren er nog 

wel. Voor deze situatie bestond geen protocol! 

Alle medewerkers zijn toen door Sigfried Janzing (directeur) en mij geïnformeerd. Globaal 

gesproken hebben we ons op de volgende thema’s gericht.  

 Hoe regelen we het thuiswerken, technisch en organisatorisch? 

 Hoe zetten we een soort nood-dienstverlening op zodat urgente vragen toch van een antwoord 

kunnen worden voorzien? Wat is daar in praktische zin voor nodig, met inachtneming van de 

afstandsregels en andere voorschriften? 

 Hoe maken we van corona een historisch thema dat wordt verankerd in het archief? 

Het Gouwedepot is ons hoofdkwartier 

geworden, van waaruit we die 

nooddienstverlening konden 

vormgeven. Aanvankelijk twee dagen, 

later drie dagen per week was er 

bezetting met een telefoondienst. 

Urgente vragen konden ook via de 

website of de mail van een antwoord 

worden voorzien. Waar mogelijk 

wordt dan een scan gemaakt, die per 

mail wordt toegezonden. Wat is 

urgent, wil je natuurlijk weten. Dan 

bedoelen wij informatie die een rol 

speelt in lopende procedures bij de 

gemeente, bijvoorbeeld een 

bouwtekening, maar het kan ook een 

illustratie zijn voor een artikel dat 

gepland staat. Als we vragen of het 

urgent is, wordt er eerlijk 

geantwoord, zo is onze ervaring. 

 

De corona is ook onze eerste officiële hotspot, al gebruiken we die naam naar buiten niet. We 

hebben het dan over gebeurtenissen die wij beoordelen als zo bijzonder dat we daarvoor extra gaan 

inzetten op het actief verzamelen van informatie. In de wettelijke archieftaak voor de 

deelnemende gemeenten kan dan worden afgeweken van de selectieregels wat voor vernietiging in 
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aanmerking komt en wat voor ‘eeuwig bewaren’. Cliëntendossiers van de sociale dienst bijvoorbeeld 

worden standaard geruimd. Met het oog op het vastleggen van de essentie van corona kunnen we 

gemeenten vragen van de selectieregels af te wijken. Daarnaast gaan we in overleg met 

sleutelpartijen buiten de gemeenten om zaken verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan de blogs die zijn 

gemaakt binnen het Groene Hart Ziekenhuis. Ook de bevolking hebben we hierbij betrokken. 

 

Ook al zijn er nog altijd nieuwe ontwikkelingen denkbaar, wij richten ons op heropenstelling per 

half mei of begin juni, zowel voor het Gouwedepot als voor de Chocoladefabriek. De 

brancheorganisatie helpt met richtlijnen die elders hun functie hebben bewezen. In het 

Gouwedepot moeten de medewerkers – vaak ook dossiervormers vanuit de gemeenten – voldoende 

bewegingsvrijheid hebben. In de Chocoladefabriek moeten de bezoekers elkaar niet in de weg 

lopen. Het aantal werkplekken gaat omlaag, ook voor studenten. Misschien gaan we met reservering 

werken, dat iemand een bepaalde tijd aanwezig mag zijn voor vragen en dossiers lezen. Ik spreek 

niet van het nieuwe normaal, want ik blijf het abnormaal vinden. Toch zie ik ook positieve prikkels. 

Het digitaal met elkaar communiceren, online werken,  zal een nieuw speerpunt worden. Ook de 

gemeentelijke broodheren ervaren nu het ongemak van het niet digitaal beschikbaar zijn van 

archiefinformatie. Dat betekent een grotere bereidheid om te investeren in apparatuur en 

menskracht om te scannen en om die scan beschikbaar te maken. Ik zie de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. Het streekarchief heeft daarbij het voordeel 100% gemeentelijke overheid te 

zijn. Op termijn is alles vloeibaar, maar op korte termijn hoeft hier niemand voor zijn of haar baan 

te vrezen.’  

 

Gouda begint hier! De nieuwe maquette in Museum Gouda 
 

‘Gouda begint hier’ is de uitstraling die Museum Gouda wil meegeven aan de vernieuwde 

presentatie van de Maquette Gouda 1562. Deze is – hopen we allemaal - vanaf 2 juni a.s. te zien in 

de Grachtzaal. “De vernieuwing kent twee verschillende onderdelen”, legt conservator Ingmar 

Reesing op 30 april jl. in een preview uit aan de hoofdredacteur van de Nieuwsbrief. “Samen 

vormen ze een moderne introductie op en samenvatting van de historie van Gouda in al haar 



14 
Nieuwsbrief nr. 110  Historische Vereniging Die Goude (mei 2020) 

facetten.” Helemaal nieuw is de tijdlijn die is aangebracht op de buitenmuur en – doorlopend - op 

een binnenmuur, rondom de stadsmaquette 1562. De maquette zelf is voorzien van een interactieve 

applicatie. Op twee beeldschermen, deels te sturen door de bezoeker, wordt Gouda langs 

verschillende lijnen in beeld gebracht met bewegende beelden, foto’s en teksten, vanuit 1562 

zowel kijkend naar het verdere verleden als in de richting van het heden. In de nieuwe presentatie 

opgegaan zijn de video van de ruimtelijke ontwikkeling (de groeikaart) en de minitijdlijn. De 

Grachtzaal is ook qua verlichting en aankleding aangepakt. In de wanden zitten voorzieningen om 

‘de galmbak’ akoestisch plezierig te maken. 

 

Op de nieuwe tijdlijn zie je diverse aspecten van ‘de ontwikkeling van Gouda’ in acht 

onderscheiden tijdvakken terug. Van ‘Ontstaan in het veen’ rond 1100 tot aan de ‘Moderne tijd’ 

1840 tot 20NU. Je ziet silhouetten van kenmerkende gebouwen naast de wijzigingen in de 

plattegrond. Het kenmerk van een periode is vastgelegd in een korte tekst, maar daarnaast zijn er 

cartoons van bijzondere gebeurtenissen en logo’s van producten die een grote rol spelen. Eigenlijk 

is het de kortst denkbare samenvatting van het nieuwe boek over de geschiedenis van Gouda dat 

nog moet uitkomen. Die gedachte is niet zo vreemd wanneer Ingmar het heeft over de mensen die 

inhoudelijk hebben bijgedragen aan het ontwerp: “Als je maar niet vergeet om dan de naam 

Henkjan Sprokholt te vermelden!” Binnen het museum zelf waren het Marc de Beyer en Ingmar zelf 

die er heel veel uren hebben ingestoken. 

 

Die inzet heeft ook betrekking op 

het andere onderdeel, de 

interactieve applicatie. Aan de 

maquette zelf is weinig veranderd. 

Alleen op de Turfmarkt zijn extra 

scheepjes ‘ingevaren’ en op de 

Gouwe zijn de zeilbootjes 

verbannen. De grote wijziging zit 

ernaast (in de beeldschermen en de 

geluidsapparatuur) en eronder. 

Beginpunt is een foto van de 

maquette geweest in een zeer hoge 

resolutie. Daarop kan worden 

ingezoomd en daarin zijn weer 

bewegende beelden geprojecteerd. 

De presentatie (in vijf talen 

waartussen onbeperkt kan worden 

gewisseld) kent een aantal 

onderdelen, waaronder het meer 

traditionele inzoomen op 50 

toplocaties in de stad. Spannender 

zijn de thema’s waarbij telkens 

een historisch figuur als ankerpunt 

dient, zoals bierbrouwer Dirk 

Cornelisz. van Reijnegom voor de 

handel en stadsdokter Boudewijn Ronsse voor de gezondheid. Terwijl links en rechts de rook 

omhoog kringelt bij de bierbrouwers of de pijpenmakers, switcht het beeld als bij een drone over 

de stad om dan bijvoorbeeld op de Markt te duiken waar net drie mannen een loterij houden. Een 

niet te nadrukkelijke voice-over zorgt voor toelichting. 

 

Heel veel denkwerk heeft erin gezeten, want ook de details moeten historisch kloppen en het moest 

technisch verpakt kunnen worden in bewegende beelden resp. op akoestisch vriendelijke panelen. 

Ingmar Reesing is tevreden over de stand van zaken. Deze bijzondere historische presentatie zal een 

extra prikkel worden om Museum Gouda - na de heropening in verband met corona - weer te gaan 

bezoeken. Op telkens anderhalve meter afstand, dat wel. Dat zullen in eerste instantie vooral 

belangstellenden uit Gouda en omgeving zijn, maar op termijn zullen ook de toeristen weer naar 

Gouda komen. Dan wordt ‘Gouda begint hier’ in de markt gezet, de oproep om het stadsbezoek bij 

de maquette te beginnen. Daarvoor komt een speciaal, goedkoper toegangskaartje. (GJJ) 
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Nog ‘vele handen’ welkom voor digitaal maken van 
bevolkingsgegevens 
Een oproep van Zübeyde Renda-Çavuşoğlu 

 

Let op genealogen! Als uw voorouders (voor een 

deel) woonachtig waren in Gouda of in de regio, is 

het project ‘Hallo Midden-Holland!’ voor u extra 

interessant. Afgelopen december is het 

Streekarchief Midden-Holland (SAMH) begonnen 

met het digitaal doorzoekbaar maken van de 

bevolkingsregisters van alle gemeenten in de 

regio. Foto’s van de startbijenkomst stonden op 10 

december op de Facebookpagina van Die Goude. 

Er zijn van de registers uit de periode 1825 tot 

circa 1930 ongeveer 100.000 scans gemaakt. De 

gegevens daarvan worden door vrijwilligers 

ingevoerd. Ongeveer 300 zijn er actief via de 

landelijke website van het platform ‘Vele handen’. 

Per 1 mei hadden zij ruim 60.000 scans verwerkt. 

Kijkend naar de verdeling per gemeente, blijkt dat 

de score voor Gouda relatief iets achter blijft bij 

die voor de andere gemeenten in Midden-Holland.  

 

 

Er is dus al veel werk verzet, maar er is ook nog heel wat te doen. Ook u kunt een bijdrage leveren. 

Dit zijn de stappen die gezet moeten worden: 

1. Ga naar de website www.velehanden.nl. 

2. Klik op aanmelden om een account aan te 

maken. 

3. Vul naam en emailadres in en geef een naam op 

waaronder u binnen het project bekend wilt 

zijn. Klik op aanmelden. U ontvangt dan per 

mail een link om het account te activeren. 

4. Klik na het inloggen op ‘projecten’ en zoek het 

project ‘Hallo Midden-Holland!’ op. 

5. Klik op ‘meedoen aan dit project’. 

6. Lees de informatie en de invoerinstructies onder 

‘projectinformatie’ zorgvuldig door. 

7. Klik op ‘invoeren’ om te beginnen met invoeren. 

 

Een scan wordt aangeboden aan twee verschillende 

invoerders. De gegevens die de invoerders hebben 

ingevoerd, worden automatisch met elkaar 

vergeleken. Is er een match? Dan wordt de invoer 

opgeslagen. Bij verschil in de invoer bepaalt een 

controleur welke versie wordt opgeslagen. Ook is er 

een forum waarop vragen, opmerkingen of tips 

geplaatst kunnen worden. Per ingevoerde scan 

ontvangt u drie ‘punten’. Bij een bepaald aantal 

punten kunnen ze ingewisseld worden voor een 

leuke aanbieding van SAMH. 

 

Voor meer informatie over het platform Vele Handen: zie https://velehanden.nl/berichten/faq. 

Voor meer informatie over de opzet van het SAMH-project: zie www.samh.nl/velehanden. 

  

Zübeyde Renda-Çavuşoğlu 

https://velehanden.nl/berichten/faq
http://www.samh.nl/velehanden
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De Spaansche Griep in Gouda 
Een bijdrage van Jan Lafeber 
 
Over de geschiedenis van het coronavirus hebben wij als historische vereniging nog weinig te 
melden. Anders ligt dat wellicht met een crisis die niemand van ons heeft meegemaakt, maar waar 
we wel van gehoord hebben: de zogenaamde Spaanse griep, die ruim honderd jaar geleden ons land 
in de greep had. Jan Lafeber, op Facebook actief met het duiden van artikelen in de krant van 
honderd jaar geleden, is nagegaan hoe de Goudsche Courant de inwoners heeft geïnformeerd over 
die pandemie. 
 

De Spaanse griep heerste in Europa op het 
eind en vlak na de Eerste Wereldoorlog. 
Waarschijnlijk hebben Amerikaanse soldaten 
het virus vanuit Amerika naar de slagvelden 
in Europa gebracht. Vandaar uit verplaatst 
het virus zich snel. Aangezien de eerste 
berichten erover in de Spaanse pers 
verschijnen, wordt gesproken van de 
‘Spaanse griep’. Op 4 juli 1918 schrijft de 
Goudsche Courant er voor het eerst over. De 
ziekte heerst in delen van Duitsland. Een 
paar dagen later worden gevallen in Engeland 
en Wales gemeld en op 13 juli wordt gewag 
gemaakt van uitbreiding naar Nederland, met 
name naar de Duitse grensstreek in Twente. 
De toon is nog niet alarmerend. Men kan er 
flink ziek van zijn, maar de ziekte heeft (15 
juli) ‘tot nog toe geen kwaadaardig 
karakter’. Dan wordt gemeld dat er in Sluis 
70 militairen lijden aan de Spaanse griep. 
Een dag later verschijnen de eerste adviezen 
in de krant over het dagelijks handelen: veel 
frisse lucht, geen stof doen opwaaien en 

aanraking van grieplijders voorkomen. De kranten die daarna uitkomen, maken duidelijk dat die 
ziekte snel om zich heen grijpt: een marineschip in Vlissingen met 36 lijders, 200 militairen in 
Roermond en 196 in Assen, een schoolklas in Rotterdam met 20 kinderen, militairen in het Leidse 
garnizoen en ambtenaren van het ministerie van Waterstaat, meldingen uit Haarlem, Halsteren, 
Hoek van Holland, Amsterdam, Den Helder, Delft en Limburg. Alle inwoners van Garderen lijden 
eraan. Op 22 juli 1918 blijkt dat de met verlof zijnde militaire artsen weer onder de wapenen zijn 
geroepen; vakantiekampen en legerdagen worden afgelast. De volgende dag wordt gemeld dat er 
een tekort aan zeep dreigt. Goudse huisvrouwen zijn aan het hamsteren geslagen. Daarna blijven 
berichten over uitbreiding een constante in de krant. Wel zouden de meeste patiënten met vier à 
zes dagen zijn genezen. Op 24 juli worden de eerste gevallen van Spaanse griep in Gouda gemeld: 

drie militairen worden in het hospitaal 
opgenomen. Op 30 juli 1918 gaat de 
Goudsche Courant inhoudelijk in op de 
Spaanse griep, waarbij vergelijkingen worden 
gemaakt met eerdere epidemieën, maar ook 
wordt gerefereerd aan een 
gelegenheidsgedicht met het advies ‘Drink 
met kleine snelle slokjes, ettelijke 
jenevergrokjes’, eindigend met ‘En juich   
vroolijk: hiep! hiep! hiep! Genezen van de 
Spaansche griep’ 
 
In augustus komt Gouda verder in de greep 
van de ziekte. Er worden geen exacte 
aantallen genoemd; het zou gaan om ‘een 
beduidend groot aantal’. In één gezin is 
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sprake van tien kinderen die aan de griep lijden. De drukkerij van de krant heeft ermee te kampen; 
driekwart van het personeel is ziek thuis en de omvang van de zaterdagkrant wordt beperkt. De 
krantenberichten worden alarmerender; er verschijnen berichten van sterfgevallen uit het hele 
land. Op 9 oktober 1918 wordt geschreven dat de Spaanse griep zich in Enschede zodanig heeft 
uitgebreid dat scholen en bibliotheken worden gesloten. De burgemeester raadt mensen af om op 
bezoek te gaan bij zieke mensen en dringt erop aan grote groepen mensen te vermijden. Op 23 
oktober 1918 worden 5000 tot 6000 zieken in Almelo gemeld en 33 sterfgevallen aldaar. In Enschede 
treft het vooral jonge mensen. In Amerika zouden er alleen al in de legerkampen 5 à 6.000 
slachtoffers zijn en op 21 december citeert de Goudsche Courant de Times. Er zouden in twaalf 
weken wereldwijd zes miljoen mensen aan overleden zijn. 
En de berichtgeving over Gouda? In de periode augustus tot en met december 1918 verschijnen 
regelmatig advertenties in de Goudsche Courant, waarin middeltjes worden aangeprezen die zouden 
helpen tegen de Spaanse griep. Over het aantal zieken of over sterfgevallen in onze stad wordt 
echter niet gesproken. Weinig harde cijfers dus. Ook in het (in 1920 uitgebrachte) gemeenteverslag 
van Gouda over 1918 wordt nauwelijks aandacht aan de Spaanse griep besteed. Er worden 444 
sterfgevallen gemeld. Het sterftepercentage heeft 1,68% bedragen: ‘een zeer gering percentage 
dus’.  
Dit is aanleiding om de overlijdensregisters van Gouda op dit punt te raadplegen. In bijgaande tabel 
worden de aangiftes over de jaren 1916 t/m 1920 onderling vergeleken. Dan valt op dat het totaal 
aantal sterfgevallen in 1918 (503) hoger lag dan in het gemeenteverslag vermeld. In de maanden 
oktober, november en december 1918 was sprake van een verhoogd sterftecijfer. Dat beeld lijkt te 
worden gesteund door het overzicht van de teraardebestellingen op de R.K-begraafplaats aan de 
Graaf Florisweg. In 1918 waren daar 172 begravingen: ruim 50 meer dan het jaar ervoor en het jaar 
erna. Het aantal doden in Gouda door de Spaanse griep zou wel eens flink hoger kunnen zijn dan het 
aantal dodelijke slachtoffers van het coronavirus. Iets anders valt op wanneer we kijken naar de 
verdeling van de sterfgevallen in het najaar van 1918 over leeftijdscategorieën. Dan blijkt dat de 
leeftijdsgroep tussen 16 en 45 jaar relatief sterk vertegenwoordigd is. Anders dan bij covid-19 lag 
het risico op overlijden niet in hoofdzaak bij ouderen met een al of niet ‘onderliggende ziekte’. 
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75 jaar vrijheid en Major Volkmann 
 

De viering van ‘75 jaar 

vrijheid’ gaat door de 

coronacrisis anders verlopen 

dan verwacht. Diverse 

bijeenkomsten worden 

afgelast of verschoven. Bij 

de redactie van Nieuwsbrief 

en Facebookpagina van Die 

Goude kwam het thema op 

een andere manier boven toen Hans-Jörg Volkmann uit het Duitse Verden contact opnam. Hans-Jörg 

(*1957) is praktiserend tandarts en (belangrijker) amateurhistoricus. Bij hem thuis liggen fotoalbums 

van grootvader Hans Volkmann, een man die hij nooit heeft gekend. ‘I have some Photos of my 

grandfather Hans Volkmann (1896-1944), who makes a 

speech on the market place of Gouda in the year 1941. 

At that time my grandfather was commander of a signal 

regiment of the Deutsche Wehrmacht, the 

Nachrichtenabteilung 45 (NA45).’ Zich bewust van de 

mogelijkheid dat er terughoudend gereageerd wordt op 

foto’s van de Goudse Markt vol met hakenkruisbanieren, 

stuurt Hans-Jörg ze toe. Is er meer bekend van zijn 

grootvaders optreden in Gouda? Hans-Jörg weet weinig 

meer dan dat zijn grootvader in augustus 1944 in 

Roemenië als vermist is opgegeven. Dat is het laatste 

teken.  

De redactie heeft de foto’s doorgestuurd naar WOII-

kenner Erik Kooistra, die aangeeft dat het unieke 

beelden zijn. Het is een zwart gedeelte in de historie 

van Gouda waar nauwelijks foto’s van zijn. In onze 

geschiedschrijving krijgen de wandaden van de Duitsers en hun NSB-aanhangers doorgaans aandacht 

vanuit de Jodenvervolging en het verzetswerk. Voor de organisatie van de bezetter en voor de rol 

van personen daarbinnen is weinig interesse. Dat manifesteert zich o.a. in de moeizame zoektocht 

naar de namen van de Ortskommandanten in Gouda en het feit dat wij al jaren (o.a. in Gouda in de 

Tweede Wereldoorlog) bij een foto van een SS-Unterscharführer zetten dat het om de laatste 

Ortskommandant Schmidt gaat.  

Een andere prikkel om 

in te gaan op de vraag 

van Hans-Jörg 

Volkmann was de 

overweging dat het 

gebruikelijk is om 

beschouwingen over ‘75 

jaar Vrijheid’ te 

illustreren met foto’s 

van de bevrijding in 

1945. Dankzij de 

schenking en de 

digitalisering van de 

collectie-Daems 

beschikken Die Goude 

en het Streekarchief 

Midden-Holland sinds 

een jaar zelfs over 

foto’s die niet eerder 

zijn gepubliceerd. 

Vrijheid wordt echter 

Hans-Jörg Volkmann 
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nog directer in beeld gebracht door onvrijheid te tonen. Bezet Gouda kan nauwelijks beter worden 

uitgedrukt. 

 

Met die twee overwegingen zijn Hans-Jörg Volkmann en wij gaan speuren naar de activiteiten van 

Major Volkmann. Ook hebben we afgesproken van de contacten verslag te doen. Hans-Jörg 

Volkmann schrijft: ‘Es hat für mich doch etwas sehr Berührendes, wenn die Verbindung "Gouda-

Volkmann" nicht nur mit Krieg und Besatzung sondern auch mit Versöhnung und vielleicht sogar 

Freundschaft in Zusammenhang steht.’ 

 

 

Wat hebben Erik en Hans-Jörg inmiddels gevonden? Nachrichtenabteilung 45 viel onder het vijfde 

Duitse legerkorps, waarvan de staf zich op 20 september 1940 in Den Haag bevond, nadat het had 

deelgenomen aan de inval in Frankrijk. Dankzij inkwartieringsbewijzen is het aannemelijk dat de 

NA45 vanaf midden november 1940 tot mei 1941 in Gouda gelegerd was. Van enkele data in die 

periode zijn gegevens bekend.  

Op 12 februari 1941 wordt in Gouda het commando van NA45 overgedragen. Vanaf 1938 was 

Oberstleutnant Hans Anthoni kommandeur. Die functie gaat dan over op Major Hans Volkmann.  

Op vrijdagavond 28 februari 1941 wordt Major Volkmann in De Beursklok door Ortsgruppenleiter E. 

Schwarze welkom geheten op een propaganda-avond van de National Sozialistische Deutsche 

Arbeiter Partei (NSDAP), zo meldt de Goudsche Courant. 

Op zondagmiddag 9 maart 1941 organiseert het steunpunt Gouda van de NSDAP in zaal Kunstmin 

voor de vijfde keer die winter een zgn. Eintopfessen voor de Duitse Wehrmacht in Gouda. De 

Goudsche Courant doet verslag en meldt o.a. dat Ortsgruppenleiter Schwarze in het bijzonder 

Abteilungskommandant Major Volkmann heeft welkom geheten.  

Op 16 maart 1941 heeft op de Markt de viering plaats van de zogenaamde ‘Heldengedenktag’, de 

nazivorm van de Volkstrauertag. Aangezien het hier – in termen van het ‘Derde Rijk’ - gaat om een 

overheidsbijeenkomst, hangen hier de ‘Hakenkreuzfahnen’. (GJJ) 
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Cor Revet spoort oorkonde op uit 1243 waarin Dirk van der 
Goude wordt genoemd 
 

Cor Revet, docent Goudologie, 

was voor zijn les over de 

politieke geschiedenis van Gouda 

o.a. op zoek naar documenten 

over Dirk van der Goude. In het 

boek Oorkonden van Holland en 

Zeeland tot 1299 kwam hij diens 

naam drie keer tegen. Het meest 

intrigerend vond Cor de 

vermelding van de overeenkomst 

van 17 augustus 1243 die mede 

door heer Dirk van der Goude 

(‘dominus Theodoricus de 

Gouda’) van een zegel zou zijn voorzien. In de oorkonde verleent de graaf van Holland rechten aan 

kooplieden uit de Hanzesteden Hamburg en Lübeck. Zij krijgen – onder bepaalde voorwaarden - 

binnen het gebied van het graafschap Holland bescherming en geleide voor personen en goederen. 

Zou dit het oudste document zijn, waarin het bestaan van een Heer Van der Goude wordt bevestigd?  

 

Het bestaan van de akte was bekend, zie bijvoorbeeld blz. 21 van Duizend Jaar Gouda, maar 

niemand in Gouda had hem ooit gezien. Volgens het oorkondenboek zou de originele akte zich in 

Potsdam bevinden, in het Zentrales Staatsarchiv, maar dat bestaat niet meer. Cor ging verder naar 

het Bundesarchiv in Koblenz. Sabine Herrmann van het Bundesarchiv kon hem verder helpen. Zij 

wist dat de oorkonde weer terug is in Lübeck en zich daar bevindt in het Stadtarchiv. Sterker nog, 

‘da ist sogar ein Scan der Urkunde bereitgestellt’: https://www.stadtarchiv-

luebeck.findbuch.net/php/main.php#30372e312d332f3032x3092. 

Wat zien we: een document met de maten ca. 120 + ca. 28 x ca. 280 mm. De pliek bedekt de 

laatste regel. Door de pliek zijn veertien dubbele sneden te zien met, elk aan een dubbele staart, 

de veertien zegels, waaronder (nr. 2.) die van gravin-weduwe Machteld van Holland en als nummer 

9 (in witte was) heer Dirk van der Goude.   

https://www.stadtarchiv-luebeck.findbuch.net/php/main.php#30372e312d332f3032x3092
https://www.stadtarchiv-luebeck.findbuch.net/php/main.php#30372e312d332f3032x3092
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Hoeveel ANWB-monumentenbordjes hangen er in Gouda en 
wie onderhoudt ze? 
 

In Gouda hangen – net als elders in 

ons land – bij een flink aantal 

monumentale panden of locaties 

ANWB-informatiebordjes. Meestal 

zijn ze bruin en hebben ze witte 

letters. Toeristen, maar ook 

inwoners van Gouda, krijgen zo een 

toelichting op de historie of op 

andere wetenswaardigheden. Die 

Goude heeft o.a. als doel om de 

verspreiding van de kennis van de 

historie en monumenten van Gouda 

te bevorderen. Dat doen de ANWB-

bordjes ook. Maar hebben wij ons 

al eens afgevraagd hoeveel van die 

monumentenbordjes er zijn in 

Gouda? Hoe komt zo’n bordje 

eigenlijk tot stand? Wie houdt er bij 

of de tekst nog klopt en wie zorgt 

voor het onderhoud? Krijgen ze 

speciale aandacht met het oog op 

Gouda750? Zinnige vragen voor een 

speurtocht in coronatijd. Niet alle 

vragen blijken in een handomdraai 

te beantwoorden, zo leert contact met ANWB en de gemeente Gouda.  

 

Hoeveel ANWB-bordjes zijn er in Gouda? 
Alle borden hebben van ANWB een uniek nummer gekregen, maar helaas is deze registratie verloren 

gegaan bij de migratie van systemen van de afdeling ANWB bewegwijzering naar de Nationale 

bewegwijzeringsdienst (NBD). Door de gemeente Gouda is in 2017 een foto-overzicht gemaakt dat 

ook bij ANWB bekend is. Het overzicht blijkt 74 monumentenborden te omvatten en één 

recreatiebord. Aan elk bord is een kwalificatie gegeven van de staat van onderhoud: goed, matig, 

slecht, bekrast maar redelijk en dergelijke. 

Helemaal bevredigend was de lijst niet, want al op het eerste oog bleek een aantal locaties te 

ontbreken. Half april heeft Gert Jan Jansen zijn dagelijkse corona-wandeling een concreet doel 

gegeven. Hij is de stad gaan doorkruisen om zoveel mogelijk ANWB-monumentenbordjes te 

fotograferen. Hij heeft een excelbestand aangelegd, waarin ook andere kenmerken zijn vastgelegd, 

zoals registratienummer, locatie, onderwerp en aanwezigheid van eventuele logo’s. De foto’s geven 

uitsluitsel over de staat van onderhoud. Per 5 mei 2020 omvat de Goudse lijst 120 bordjes. 

Zekerheid dat ze dit allemaal zijn, is er niet. Aan de systematiek van de (niet opvolgende) 

nummering te zien, zouden er nog zo’n tien bordjes meer kunnen zijn (geweest). 

 

Algemene beschrijving van de 120 Goudse bordjes 
De ANWB-monumentenborden in Gouda kennen verschillende formaten: van 20 x 30 cm. tot 60 x 80 

cm. Ze zijn uitgevoerd in de kenmerkende donkerbruine kleur met witgeschilderde uitgestanste 

letters. Het bord op de Bogen is qua kleur een twijfelgeval. Het kan zijn dat hier sprake is van 

verkleuring door weersinvloeden. Het is in elk geval moeilijk leesbaar. Alleen grotere borden 

kennen naast tekst ook tekeningen, bijvoorbeeld van de Grote Volmolen of het Amsterdams Verlaat.  

 

Alle borden dragen een registratienummer, zeg maar een kenteken, op twee na: het bord bij de 

Barbaratoren en het bord aan het (voormalige) woonhuis van Bruns op de Lage Gouwe. Soms is een 

registratienummer twee keer toegekend aan een (verschillend) bord. Zo is 35204/007 zowel het 
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nummer van het bord bij het voormalig postkantoor op de Westhaven als dat van het bord aan De 

Punt van ‘Het kasteel van de Heren van Blois’. Dat is ook gebeurd bij de borden van  

a) de Waag en het Woonhuis van De Lange van Wijngaarden; 

b) de Asschuur en de IJsfabriek Willem Barendsz; 

c) het Tapijthuis en de Kazerne; 

d) “de Nieuwe Veerstal en Bolwerk De Punt” en “Het IJsselfront kort na 1600”; 

e) het Reeuwijks Verlaat en de Mallemolen. 

 

Alle borden tonen één of meer 

logo’s. Het logo van de ANWB 

staat er altijd op; in zeker 80% 

van de  gevallen aangevuld met 

‘ANWB-Fonds’. Het is 

aannemelijk dat het dan 

borden betreft waarvan de 

ANWB een deel van de 

bekostiging op zich heeft 

genomen, maar dit is van 

ANWB-zijde niet bevestigd. Op 

ruim 60% van de borden is (ook) 

het logo van de provincie Zuid-

Holland te zien. Het logo van 

Croda is op 12 borden 

geplaatst. Kleiner in aantal 

komen de logo’s voor van 

Schutten & Maelen (5x), 

Erasmusgenootschap (2x), 

Zimmermanfonds (1x) en 

Wijkteam Nieuwe Park (1x). Op 

één bord (Molen de Korenblom) staat een QR-code. Dan zijn er 11 (iets grotere) borden waarop aan 

de zijkant www.lete.nl staat vermeld. Dat is de website van een inmiddels opgeheven bedrijf voor 

Sociale Werkvoorziening in Vlissingen, overgegaan in Orionis Walcheren. Die naam komen we een 

keer op een ander bord tegen. 

 

Een bijzonderheid is het bord ‘Bolwerk en Koningshof’ aan de Kostverloren, dat uitkijkt op een pas 

ontwikkelde buurttuin, waar zich het monument bevindt ter nagedachtenis van Mariëlle de Geus. 

Het comité van de buurttuin heeft het ANWB-bord als aanplakbord in gebruik genomen. Tenslotte 

nog een aanmerking vanuit het oogpunt van zichtbaarheid vanaf de openbare weg. Wie het bord van 

de Julianasluizen (35156/001) wil lezen, moet zich niets aantrekken van borden ‘verboden toegang’ 

of van het Wegenverkeersreglement. Drie borden aan de Bosweg zijn tijdelijk verwijderd in verband 

met onderhoud van de buitenmuur van Croda. 

 

Hoe komt een ANWB-monumentenbord tot stand? 
Een ANWB-informatiebord kan door iedereen worden aangevraagd en besteld. Dat staat op de 

website van ANWB. Via https://www.anwb.nl/eropuit/monumentenborden kom je op een digitaal 

aanvraagformulier. Een ANWB-bordje kost, afhankelijk van afmeting en aantal tekens, tussen de 

€300,= en de €1200,= (inclusief BTW en verzendkosten, exclusief plaatsing). Tekst en eventuele 

illustraties of logo’s worden door de opdrachtgever aangeleverd. ANWB zorgt voor de vormgeving. 

De fabrikant geeft tien jaar garantie op het materiaal en het lakwerk van het gegraveerde 

informatiebord. De levertijd van een bord bedraagt, na goedkeuring van het ontwerp, circa vier tot 

zes weken. Het wordt met de benodigde bevestigingsmaterialen geleverd en is eenvoudig aan een 

muur te bevestigen, aldus ANWB. 

De site zo lezend lijkt het of de kosten van aanschaf en onderhoud altijd bij de aanvrager liggen. Bij 

navraag blijkt de mogelijkheid te bestaan van (gedeeltelijke) bekostiging door ANWB. Dat kan via 

het ANWB-Fonds; geen aparte stichting, maar een ‘productnaam’ van ANWB B.V. Als het ANWB-

fonds positief besluit op een aanvraag, neemt het doorgaans tot circa 50% van de kosten voor zijn 

rekening. 

https://www.anwb.nl/eropuit/monumentenborden
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Van de zijde van de gemeente Gouda wordt aangegeven dat de gemeente de tekst van de bordjes 

ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Bijna alle teksten zijn opgesteld of begeleid door Gisterra van 

Henkjan Sprokholt. 

 

Eigendom en onderhoud 
De technische staat (leesbaarheid) 

van de bordjes is over het 

algemeen goed. Uitzonderingen 

zijn het bord op De Bogen en het 

bord bij de Uiterste Brug. Ook het 

bordje ‘Watersnood’ op de 

havendam behoeft een beurt, net 

als het bord aan de Gouwekerk en 

dat op de IJsselkade. 

Of de bordjes inhoudelijk actueel 

en/of correct zijn, vraagt iets meer 

tijd. Gezien de betrokkenheid bij 

de tekst gaat men er bij de 

gemeente Gouda vanuit dat er geen 

sprake is van grote missers. 

Functiewijziging van een pand kan 

ertoe leiden dat de tekst niet 

volledig actueel is. Denk aan de 

Kazerne waarin inmiddels geen 

bioscoop meer is ondergebracht, of 

de Moriaan die geen museum meer 

herbergt. Toch zou het goed zijn ze 

allemaal nog eens langs te lopen. Is 

het niet verwarrend om de 

Gouwekerk tevens aan te duiden 

als O.L.V. ten Hemelopneming? Is het juist dat het Goudse bataljon Wielrijders in 1841 in de 

Kazerne werd gehuisvest? De fiets werd toch pas rond 1870 uitgevonden? 

Bij wie moeten we zijn als we zien dat een ANWB-bordje niet meer goed leesbaar of actueel is? Een 

simpele vraag die echter niet meteen van een sluitend antwoord kan worden voorzien. Je zou 

zeggen: de eigenaar zorgt voor het onderhoud. Daar kom je in dit geval niet ver mee. ANWB ervaart 

hier wel een medeverantwoordelijkheid. Denk aan de actie ‘vervanging toeristische 

informatieborden’ die in 2017 werd ingezet (zie Erfgoedstem van 2 mei 2017 nr. 17). Sommige 

panelen waren door de tand des tijds zo verweerd dat ze onleesbaar werden. De bond ontving 

hierover al langer klachten van leden. In het kader van die actie heeft ANWB ook de gemeente 

Gouda benaderd. Ons gemeentebestuur heeft toen besloten een aantal borden te laten opknappen. 

Van de mogelijkheid vervangende borden te plaatsen is geen gebruik gemaakt. ANWB heeft van het 

opknappen 50% van de kosten voor haar rekening genomen. Maar als de vraag gesteld wordt van wie 

de bordjes zijn, dan is de reactie van de ANWB: “Die zijn van de gemeente”.  

Enerzijds ervaart de gemeente hier een taak, zoals blijkt uit de inventarisatie (door een vrijwilliger) 

in 2017, gevolgd door het opknappen van een aantal borden. Ook maakte het onderhoud van de 

bordjes deel uit van het contract dat de gemeente een aantal jaren met Cyclus had gesloten voor 

andere taken dan de huisvuilinzameling. Dat contract is echter niet verlengd. Anderzijds wordt de 

stelling dat de bordjes van de gemeente zijn, niet bevestigd. De suggestie dat de gemeente ervoor 

zal zorgen dat de ANWB-bordjes er in het jubileumjaar Gouda750 actueel en netjes bij hangen, 

mogen we niet ventileren, maar: “Het is een interessante vraag, die u stelt”. De volgende keer 

meer? (GJJ) 

 

Voor het schrijven van dit artikel is er contact geweest met Nancy Trentelman (ANWB), Dorothee 

Posthumus Meyjes, Jan-Jaap de Bart, dhr. Schouls (allen gemeente Gouda), Karen Waroux (Croda), 

Henny van Driel (Van den Heuvel Advocatuur) en Henkjan Sprokholt (Gisterra). Laatstgenoemde 

heeft informatie toegezonden die niet meer in dit nummer verwerkt kon worden.  
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Melkontvangstation De Galak in Stolwijkersluis 
 

Aan De Wijk, de zijtak van de Hollandsche IJssel die als 

(toevoer)haven voor Stolwijkersluis dient, was – volgens de 

Goudsche Courant en de Zuiveljaarboeken – van 1929 tot 

1951 melkontvangstation De Galak actief. Overigens 

behoorde dit gebied toen tot de gemeente Haastrecht, pas 

in 1964 kwam het officieel aan Gouda. Stolwijkersluiskenner 

Rinus Anker stuurde onze redactie enig materiaal over dit 

aan de Oudebrugweg 7 gelegen bedrijf. 

De melk wordt in bussen vanuit de hele provincie, en zelfs 

van voorbij Utrecht richting Hilversum, door een tiental 

melkrijders aangevoerd. In Stolwijkersluis wordt zij 

voorbewerkt en met name gepasteuriseerd om daarna per 

schip te worden afgevoerd naar de NV Galak Condensed Milk 

Co. aan de Persoonshaven in Rotterdam-Zuid. Vóór de 

Tweede Wereldoorlog gaan de melkbussen als deklading 

mee op een boot, die tweemaal per dag afvaart, om 12.00 

uur en om 23.00 uur. Oude Gouwenaars kunnen zich dit 

wellicht nog herinneren. Na de oorlog wordt de melk met 

een tankschip vervoerd. Piet Holthuizen heeft er dan de leiding. 

 
De NV Galak Condensed Milk Co. 

wordt in 1911 opgericht, gaat op 1 

april 1912 aan de Rotterdamse 

Piekstraat van start en produceert 

gecondenseerde melk voor 

(sub)tropische markten. Later komt 

daar zuigelingenvoedsel op basis van 

melkpoeder bij. Zij krijgt tijdens 

WO1 een rol in de melkdistributie, 

maar vervult deze soms op dubieuze 

wijze (verkoop boven de 

maximumprijs) waardoor de overheid 

tot tweemaal toe besluit duizenden 

liters melk in beslag te nemen. In 1919 start het bedrijf een bescheiden samenwerking met het 

Zwitserse Nestlé.  

Galak betrekt o.a. melk van de Goudsche Melkinrichting aan de Turfsingel, die in 1920 zelfs wordt 

uitgebreid om aan Galaks wensen te voldoen. Op 1 oktober 1924, bij de viering van het 12,5-jarig 

jubileum, biedt het personeel van deze melkfabriek een wandbord van Gouds plateel aan de 

directeur H.J. Knijp aan. De Galak-directie 

besluit kort daarna echter eigen 

melkontvangstations te bouwen, in 

Stolwijkersluis (1929) en in Amerongen 

(1930). ‘Stolwijkersluis’ krijgt al snel met 

tegenslag te kampen, want in november 

1930 overstroomt de machinekamer door 

storm en hoogwater. 

De Galak fuseert in 1939 met het 

Vlaardingse Koninklijke Hollandia, maar 

blijft nog lange tijd de eigen naam voeren. 

De faciliteit in Stolwijkersluis blijft in elk 

geval tot 1951 en mogelijk zelfs nog wat 

langer onder de naam De Galak actief. 

Uiteindelijk zal Hollandia incl. Galak in 1971 

opgaan in het Nestléconcern. (JPvdZ) 
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Esso-tankstation Stolwijkersluis in de jaren vijftig 
 

Het Esso-tankstation in 

Stolwijkersluis, vlakbij het 

verkeersplein aan de 

Schoonhovenseweg 2, heeft 

een voorgeschiedenis van 

enkele decennia. Volgens Rinus 

Anker was dit station in de 

jaren vijftig van fietsenmaker 

Adrianus Wouter (Janus) Soet. 

Deze woonde aan de (Oude) 

Brugweg nr. 10 of 12 en had 

behalve genoemd tankstation 

ook het bijbehorende depot 

voor gas en petroleum in 

eigendom of beheer. Volgens 

Anker kwijlde Janus nogal, 

mogelijk een gevolg van het 

bandenplakmiddel waarmee hij 

tijdens de oorlog vele 

fietsbanden had gerepareerd. 

De Esso heette in Nederland 

oorspronkelijk, vanaf 1891, 

American Petrol Company 

(APC), en werd in 1938 

omgedoopt in Standard 

Amerikaansche Petroleum 

Maatschappij (SAPC). In 

datzelfde jaar werd de 

merknaam waaronder de 

benzine werd verkocht, 

Standard, vervangen door Esso, een woord dat bij het uitspreken de beginletters van de Standard 

Oil Company doet klinken. In de Tweede Wereldoorlog lag de verkoop van Esso-olie en -benzine in 

ons land stil, maar daarna werd deze weer opgepakt. In 1948 werd de naam SAPC ingeruild voor 

Esso Nederland. 

Stolwijkersluis had toen een brandstofdepot en ontsnapte op 28 september 1950 aan een ramp. Die 

avond brak er namelijk brand uit in de kronen- en meubelfabriek van v.d. Bosch en Steehouwer. Het 

werd een grote uitslaande brand doordat er ook veel materiaal van de aannemers Gebr. Den Ouden 

lag. De brandweer van Stolwijkersluis moest de korpsen van Stolwijk, Gouda, Ouddorp en 

Haastrecht om hulp vragen. Slechts op drie meter afstand van de vuurzee lag het Esso-depot, 

tegenover huizen aan de Gouderaksedijk. Dit depot bevatte 120.000 liter olie en 2.000 liter 

benzine, terwijl voor de kade nog een volle tankboot lag afgemeerd. De brandweer wist het vuur 

echter te beperken tot de meubelfabriek. Hierdoor bleef de Stolwijkersluizers een enorme 

catastrofe bespaard. 

Op 10 maart 1954 werd de nieuwe Haastrechtse brug met aan beide zijden brede toegangswegen 

geopend, ter vervanging van de smalle ophaalbrug over de Hollandsche IJssel die op de (Oude) 

Brugweg uitkwam. Aan het verkeersplein aan Haastrechtse zijde werd toen nog gewerkt. Soet kon 

aan weerszijden van de nieuwe weg zijn Esso-tankstation bouwen. Aan de westkant kwam het 

gebouwtje: een van de 112 tankstations die architect Willem Dudok in de periode tussen 1953 en 

1967 voor Esso ontwierp. De foto die Rinus Anker meestuurt is van een 80 x 70 cm. groot 

olieverfschilderij. Betreft het (suggestie van Eva Kosto op onze Facebookpagina) een werk van de 

kunstenaar Araun Gordijn? Zie https://youtu.be/hdQo16gCCeg. Van de tankstations van Dudok 

zouden er nu nog slechts twee in ons land bestaan. De getoonde Studebaker was eigendom van Poul 

Pels, de toenmalige directeur van stoomzagerij en houthandel De Hoop, eveneens gevestigd in 

Stolwijkersluis. (JPvdZ) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhdQo16gCCeg%3Ffbclid%3DIwAR1MhwkhpH2QzdjoaWvbhlOnBxsI97rEvXY7ALgKDRox8FFud4BO1Yab6E8&h=AT0an8uaCBlwyaBK5r7qxjXlEVgiIjt3Nsadz1DxxmB-V144bhpo_STg_uNFBqUc7qdLNnYmWz5qTfGu5MytNty3vMviYAQwyhyeHdUDJ-HrNJOsrPitTAwdgim1De5NI-kMExQgVzquR8-A0A
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Herinneringen aan de Goudsche Machine Fabriek (IV) 
door Willem den Boer, gebruikmakend van het personeelsblad GMF-Focus 

 

De bok  
 

Bijgaande foto is niet gemaakt 

als reclame voor een 

Volkswagen Kever. Het gaat om 

de ‘bok’ aan de waterkant. In 

1956 lagen er nog regelmatig 

vrachtschepen aan de kade van 

de Kattensingel. Die voerden 

niet alleen zand en grind aan 

voor Nederhoff, maar ook 

walsen en andere materialen 

voor de fabriek van Hupkes, de 

GMF. Het zien van zo’n foto riep 

bij gepensioneerden 

herinneringen op. Laten we Jo 

Monster als voorbeeld nemen. U 

kent hem nog van zijn Gouwe Verhaal in Tidinge 2012 (zie https://www.diegoude.nl/wp-

content/uploads/2015/08/Tidinge-augustus-2012.pdf). Jo Monster was een prominent figuur bij de 

GMF: bankwerker, monteur, later tekenaar-constructeur en altijd vol verhalen. In 1988 ging hij met 

de VUT, maar er bleef contact tot hij in november 2016 in de Ronssehof overleed. Toen Jo Monster 

de foto zag, dacht hij meteen terug aan de tijd dat hij met Chiel Rabouw van de Ambachtsschool 

kwam en bij de GMF ging werken. Dat was in 1943. Er werkten toen ongeveer 35 mensen. De GMF 

maakte melkpoedermachines in verschillende groottes: Ø600 x 1200, Ø600 x 1800 en Ø700 x 2000. 

Daarnaast kaaspoetsmachines en ronde kannenwasmachines (voor melkbussen). Ook werden 

reparaties van de machines in de Goudse wasserijen verzorgd. In het laatste oorlogsjaar schakelde 

de GMF over op de productie van allesbrandertjes - noodkacheltjes - want er was bijna geen eten en 

geen brandstof meer.  

Maar nu de bok. In 1944 wilden de Duitsers hier een schip laden met machines, zoals draaibanken, 

die waren gevorderd voor de oorlogsindustrie in Duitsland. Daarvoor gebruikten ze de bok. Toen het 

schip vol was, kwam er een Duitser de fabriek in. Hij wilde een fles lucht hebben om de dieselmotor 

van het schip op gang te krijgen. Baas Arie Slingerland zei dat ze die niet hadden. Toen zei de 

Duitser: ‘Geef dan maar een fles zuurstof’. Met 

tegenzin werd zo’n fles tevoorschijn gehaald. De man 

zei dat hij wist wat hij deed, maar Slingerland 

dirigeerde iedereen snel naar de achterwand van de 

fabriekshal. Geen seconde te vroeg. Met een grote knal 

barstte de scheepsmotor uit elkaar. EHBO-er Jaap 

Maree moest naar het schip, de machinekamer in en Jo 

Monster moest als broekie van 15 jaar mee. Al kotsend 

hebben ze de verminkte lichamen van de Duitser en 

twee opvarenden weggehaald. 

In die tijd lag er naast de bok ook nog een klein dok in 

het water. Daarmee konden schepen van rederij De 

IJssel worden gerepareerd. Met de hand werd het 

achterschip omhoog gedraaid zodat de scheepsschroef 

kon worden verwisseld. Op de foto zijn ook een paar 

walsen te zien. Die kwamen vroeger niet alleen per 

schip, maar ook per trein. Ze werden aan het station op 

een paard-en-wagen geladen. Met behulp van de bok 

werden ze dan van de wagen afgeladen en in rijen op 

de kade gelegd. Vervolgens werden ze dan over de 

straat gerold, de fabriek in. 

  

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2015/08/Tidinge-augustus-2012.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2015/08/Tidinge-augustus-2012.pdf


27 
Nieuwsbrief nr. 110  Historische Vereniging Die Goude (mei 2020) 

Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (aflevering III)  
Marlou Schijlen  
 
In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. In de 

eerste afleveringen kwamen Sander Spek (*1897-†1988) en Ko Verhulst (*1936) aan bod. Hoog tijd 

voor een schilderij van een vrouw: Marlou Schijlen. Carla heeft er diverse van haar gemaakt. Alleen 

al in het boek Carla Rodenberg Terugblik is Marlou vier keer te zien. We kiezen voor het portret uit 

2002 waar – gedrapeerd in een Mexicaanse jurk – haar levenslust je tegemoet straalt.  

 

Een gesprek met de geportretteerde biedt gelegenheid om na te gaan of de uitstraling die Carla 

Rodenberg heeft willen meegeven aan haar portret ook achttien jaar na dato zichtbaar is. Helaas 

wordt die waarneming deze keer door de coronacrisis beperkt. Het gesprek moet telefonisch 

worden gevoerd. Dat is voldoende om uit te komen op de kernbegrippen cultuur en kinderen, 

schoonheid en enthousiasme. 

Marlou Schijlen wordt ‘heel lang geleden’ (‘Je gaat toch mijn leeftijd er niet bij zetten?’) in 

Maastricht geboren als Marie-Louise Egbers). In die stad groeit ze op, vaak bezig met tekenen en 

piano spelen. Ze wil naar de kunstacademie, maar haar vader vindt het onderwijs een betere keus: 

‘Een vrouw moet altijd haar eigen geld kunnen verdienen’. In ‘Mestreech’ vindt Marlou haar man. 

Frans Schijlen, uit het rijke (17 kinderen) Roomse gezin van gemeentesecretaris Gerard Schijlen. De 

interesse voor kunst en reizen delen ze. Door Frans’ studie planologie en opvolgende banen komen 

ze steeds noordelijker terecht: Eindhoven, Helmond en Amsterdam. Marlou is er onderwijzeres, 

steeds vaker in het speciaal onderwijs. In 1974 worden ze inwoners van Gouda. Maximaal twee jaar, 

zo schat Marlou in, als ze in de Hoevenbuurt woont. Gouda is cultureel gezien niet te vergelijken 
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met Amsterdam of Maastricht. Toch wordt het een blijvende vestiging in Gouda, zeker wanneer ze 

zelf gaan bouwen aan het eind van de Ridder van Catsweg: het huis met de rode boeiboorden. Een 

mooie locatie met zicht op de oostkant van de Bloemendaalseweg. Kleinkinderen zorgen ook voor 

binding aan Gouda. Ondertussen heeft ze na meerdere kunstopleidingen ook de Vrije Academie in 

Den Haag gedaan. In Gouda wordt Marlou lerares tekenen en maatschappijleer aan de L.E.A.O. aan 

de Groenendaal. Ook op het Crabethcollege en in het KMBO geeft ze les. ‘Ik denk dat ik door mijn 

enthousiasme geliefd was bij leerlingen; misschien ook omdat ik hoge cijfers gaf. Als oud-leerlingen 

me zien, stappen ze vaak op me af.’ Ze voelt zich inmiddels meer beeldend kunstenares dan 

lerares. De vriendschap met Carla Rodenberg en Gerard Bakker dateert praktisch vanaf de entree in 

Gouda. De ontmoeting heeft plaats in de Werkschuit waar Carla les geeft. Werk van Marlou is te 

zien op de kunstmarkt in Bergen (N.H.). Ze exposeert o.a. in het Kaasmuseum in Alkmaar en is 

gastexposant tijdens de Goudse Hofstedendagen. Marlou heeft niet alleen kwaliteiten als actief 

kunstenares, maar ook als model, als passief kunstenares zou je kunnen zeggen. Het brengt Carla 

Rodenberg tot zeker tien portretten; soms spontaan tot stand gekomen na de roep ‘Blijf even zo 

staan……..’ Wij mogen meekijken. (GJJ) 

 

 

 

Boek “De Glazenkast” weer te koop 
 

Het boek De Glazenkast, een buitengewoon buurtje is weer te koop. Nadat 

het vorig jaar uitkwam, was het al snel uitverkocht. Daar er regelmatig vraag 

naar was, is er – in kleine oplage – een tweede druk gemaakt, zo meldt 

Jacques van der Heijden, een van de initiatiefnemers. Om de prijs te 

drukken is het nu als paperback uitgebracht. Verder is er geen verschil. Het 

boek is voor € 20 te koop bij Boekhandel Verkaaik. 
 

 
 
 

Fotoverantwoording en colofon 

Nico J. Boerboom: blz. 1, 2, 3, 4, 27 en 28 Gert Jan Jansen: blz. 9, 10, 11(m) 12-15(b), 13 

en 21-23 

Collectie-de Vries: blz. 5 www.gouda.nl: blz. 6, 8 en 24(b) 

Paul van Horssen: blz. 11(o) Collectie-SAMH: blz. 15(o) en 16 

Jan Lafeber: blz. 17 Collectie-Volkmann: blz. 18 en 19 

Stadtarchiv Lübeck: blz. 20 Collectie-Anker: blz. 24 (m+o) en 25 

Collectie-den Boer/GMF: blz. 26  

Logo’s van betreffende website  

(b)= boven; (o)= onder; (m)=midden.  
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