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Artikelen voor Nieuwsbrief 112 graag aanleveren vóór 16 september

Afwikkeling Algemene Ledenvergadering 2020
Als lid van Die Goude hebt u van ons een voorstel ontvangen tot afwikkeling van de Algemene
Ledenvergadering 2020, die door de coronacrisis niet tijdig op een normale manier kon worden
gehouden. Via Nieuwsbrief 110, op de website en via Facebook hebben wij gevraagd om vóór 1 juni
jl. aan te geven of u bezwaar hebt tegen één of meer van de voorgelegde ontwerpbesluiten. Als
bestuur zouden wij daarop een standpunt bepalen en vervolgens op 24 juni een pro forma Algemene
Ledenvergadering houden. In onze vergadering van 6 juni jl. hebben wij vastgesteld dat geen enkel
lid van de vereniging bezwaar heeft gemaakt tegen een ontwerpbesluit. Wij prijzen ons daarmee
gelukkig.
Het voorgaande betekent dat de Algemene Ledenvergadering van Die Goude op 24 juni jl. conform
voorstel heeft besloten:
1. het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019 vast te stellen;
2. de jaarrekening 2019 en de balans per 1 januari 2020 vast te stellen, waarbij - gehoord het
advies van de Kascommissie - het financiële beleid is goedgekeurd en aan het bestuur decharge
wordt verleend;
3. het Activiteitenverslag 2019 vast te stellen;
4. als lid van de Kascommissie 2021 te benoemen: Fred de Mooij, William Bik en Harry van Os;
5. de Begroting 2020 vast te stellen;
6. het Beleidsplan 2020-2023 vast te stellen;
7. dank te zeggen aan de aftredende bestuursleden Marian Heeringa en Bart Pors (vanwege het
aflopen van hun tweede bestuurstermijn niet herbenoembaar) en Arie Dullaart (om persoonlijke
redenen);
8. Anja Roelofs en Marc Couwenbergh te benoemen als nieuwe bestuursleden.
Het bestuur bestaat per 25 juni 2020 uit:
Gerard van Ham (voorzitter), Eric Boers (secretaris en Stadhuisdienst), Hans Hoogenraad
(penningmeester), Gert Jan Jansen (vice-voorzitter, Nieuwsbrief), Bianca van den Berg (Gebouwd
Erfgoed), Marc Couwenbergh (Gouda op Schrift), Jan Willem Eelkman Rooda (Watergilde en
Sluiswachtersgilde), Jan de Haan (Ruimte en Excursies), Paul van Horssen (Tidinge, Oud Gouda,
Geschiedenisprijs), Marilou Remmelts (Gouda Tijdmachine) en Anja Roelofs (Lezingen en
evenementen).
Het bestuur,
de voorzitter
Gerard van Ham

de secretaris
Eric Boers
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‘Leermonumenten in Gouda’, lezing maandag 7 september
met OMD Gouda
Traditioneel wordt Open Monumentendag in Gouda ingeluid met een gezamenlijke lezing van Die
Goude (Lezingencommissie) en de Stichting Open Monumentendag Gouda. De lezing kan – met
inachtneming van de actuele coronaregels – doorgaan, zoals ook Open Monumentendag zelf (op
zaterdag 12 september a.s.) in een gewijzigde opzet doorgaat (zie blz. 4)!
Het nationale thema van Open Monumentendag 2020 is: Leermonument. Aan vier
eigenaars/gebruikers van een Gouds monument is gevraagd wat het onderzoek naar de bouw en de
geschiedenis van hun pand hen heeft geleerd. Die kennis dragen zij graag over. Aan de orde komen:

1.
De Moriaan, Westhaven 28, met zijn voorgevel in de
Hollandse renaissancestijl, kennen velen nog als museum. Martijn
Junte, remonstrants predikant in Waddinxveen, geeft een
toelichting;
2.
Westhaven 12, de patriciërswoning, waar in de vorige
eeuw ziekenhuis De Wijk en de Muziekschool gevestigd waren en
waar nu Mandeville Academy is gehuisvest. Directeur-bestuurder
Harry Veenendaal legt uit welke 18e-eeuwse bewoner
wereldberoemd is geworden;
3.
Westhaven 18, Marilou Remmelts, bouwkundige,
bouwhistorica en bestuurslid van Die Goude, gaat met name in
op de bouwhistorie van het eind van de 19e eeuw;
4.
De Eenhoorn, Wijdstraat 20, het huis waar diverse Goudse
regentenfamilies woonden tot koekenbakker Dirk van
Vreumingen het pand in bezit kreeg. Nazaat Loet van
Vreumingen, landschapsarchitect en tabakswinkelier, vertelt
over de historie.
Mochten de regels in verband met het coronavirus vóór 7 september zodanig zijn aangescherpt dat
het houden van de lezing niet mogelijk is, dan vermelden zowel de stichting OMD
(monumentenstad.nl) als Die Goude (www.diegoude.nl) dat terstond op hun website. Wie zich reeds
heeft aangemeld, krijgt ook per mail bericht.
LET OP: de lezing wordt op maandag 7 september a.s. gehouden in de Sint Jan (dus niet in
sociëteit Concordia!). Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Belangrijk: u dient zich vooraf
aan te melden!! Dit kan tot 6 september via de site van de stichting OMD:
monumentenstad.nl/lezingenavond.html.
De lezingen zijn ook per livestream te volgen. Hoe dat gaat, leest u binnenkort ook op de beide
websites.
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Open Monumentendag 2020
Het bestuur van de Stichting
Open Monumentendag Gouda
heeft het programma bekend
gemaakt voor Open
Monumentendag 2020. Het gaat
door!! Wel moest het programma
in verband met
coronamaatregelen beperkt
worden. Zo is het dit jaar alleen
op de zaterdag, op 12 september
a.s. dus. Ook is het aantal
opengestelde monumenten
kleiner dan gebruikelijk en moet
voor een aantal panden het
bezoek worden gereserveerd.
Dat kan via een link bij het
betreffende pand in het
programma zoals het op de
website staat. Denk hierbij aan
het Stadhuis, het Moreau-orgel
(van dichtbij), het Willem
Vroesenhuis, de Jeruzalemkapel
en de Doelen. Klikt u in het
programma op de aanduiding van
een monument dan ontvouwt
zich een pagina met specifieke informatie over dat pand. Zie:
https://monumentenstad.nl/programma.html. In een aantal gevallen krijgt u zo ook toegang tot
een kort filmpje, gemaakt door Kees Brinkers en Bas van Beukering, zoals:
a) Rondleider Willem den Boer over de schouw in het Stadhuis: https://youtu.be/9CiYNzYWRPo
b) Stadsorganist Gerben Budding over het Moreau-orgel: https://youtu.be/ZYopcLi4gOo
c) Molenaar Niels Aalberts over Molen ’t Slot: https://youtu.be/hgkxBSUtBKI
d) Stichtingsvoorzitter Donald Pagrach over het Metaheerhuis: https://youtu.be/Blwo0z6inzA.
Het landelijke thema voor Open Monumentendag 2020 is ‘Leermonument’. Over elk monument valt
wel wat te leren, alle opengestelde monumenten zullen dit jaar dan ook leermonumenten zijn, zo
geeft de Stichting OMD Gouda aan.

Concert met verhalen over de Oude Hollandse
Waterlinie in Gouda
Op Open Monumentendag organiseert de Stichting Oude Hollandse
Waterlinie een klassiek concert dat wordt afgewisseld met
verhalen over de rol van Gouda in de geschiedenis van de Oude
Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672. Het concert wordt
uitgevoerd door het zes musici tellende Barok-ensemble
Camerata Capelle, onder leiding van Boudewijn Bruil. Soliste is
Christa Lips, sopraan. Op het programma staan werken van
Sammartini, Purcell, Dowland, Telemann en Sarri. De
verhalenverteller is theatermaker Michiel van de Burgt, ook
bekend als ‘Wouter van de Waterlinie’. Het concert wordt
gehouden op zaterdag 12 september van 15:30 tot 16:30 uur in de
Gasthuiskapel van Museum Gouda. Toegang (i.v.m. corona) via
Achter de Kerk 14. De toegang is gratis. Zie verder
www.oudehollandsewaterlinie.nl of
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-tezien/activiteiten/37/open-monumenten-dag.

Nieuwsbrief nr. 111 Historische Vereniging Die Goude (september 2020)

4

(Overig) nieuws van de Lezingencommissie: lezingen en
filmpjes
De Lezingencommissie laat weten dat de lezingen die voor 2020 nog op de kalender staan, in
beginsel doorgaan! Uiteraard houden we ons aan de dan geldende regels van het RIVM in verband
met het coronavirus. Zoals het nu staat, lijken de lezingen van 12 oktober en van 23 november in
sociëteit Concordia en het symposium op 31 oktober in de Sint Jan gegeven te kunnen worden, maar
moeten er wellicht aanvullende afspraken worden gemaakt. Wij berichten u hierover op de website
van Die Goude en in de volgende Nieuwsbrief.

Op de website en via Facebook hebben wij eerder aangegeven bezig te zijn met het maken van
filmpjes over historische Goudse thema’s die kunnen dienen als vervanging voor lezingen die
inmiddels moesten vervallen door corona. Op de website staat al de presentatie ‘Toen en Nu’ van
Nico Boerboom: https://www.youtube.com/watch?v=AaZSNLjQkT0&feature=youtu.be.
Nu is ook het tweede filmpje klaar, getiteld ‘Het verborgen monument in de Willem Vroesentuin’.
Het gaat over ds. Joannes Hermannus Krom. We horen u nu denken dominee Krom? Deze dominee
heeft veel gedaan voor de arme bewoners van Gouda en misschien herinnert u zijn naam uit het
boek over Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. Jean-Philippe van der Zwaluw weet meer over
deze dominee en vertelt erover. Verder verklappen we niets: reden te meer om de website van Die
Goude te raadplegen en het filmpje te bekijken. Dit is de link https://youtu.be/Lvn6AJ-BbSQ.Veel
plezier!
De Lezingencommissie: Anja Roelofs, Bas Weenink, Clemens Imholz en Marian Heeringa.

Excursie zaterdag 3 oktober naar Oudenbosch blijft in de
planning
De Excursiecommissie laat – na overleg met Historizon – weten dat de voor zaterdag 3 oktober
geplande excursie naar Oudenbosch nog steeds op het programma staat. Onder de
coronamaatregelen zoals ze sinds 1 juli gelden, is het in beginsel mogelijk. Daarom blijft de
excursie in de planning, maar onder het voorbehoud dat dit tegen die tijd kan. Mocht het
programma niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen, dan zijn er geen kosten aan verbonden
voor leden die zich hebben aangemeld. Historizon en Die Goude nemen geen risico en zullen het
programma alleen uitvoeren als dit verantwoord is. Het volledige programma staat op de website.
Natuurlijk moeten er ook voldoende aanmeldingen zijn. Aanmelding graag via info@historizon.nl.
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Roemruchte Gouwenaars op zee: symposium op 31 oktober
Op het symposium ‘Bekende
Gouwenaars van de Sint-Jan’ staan
dit jaar twee roemruchte
Gouwenaars op zee centraal:
admiraal Johan (of Jan) den Haen
(1630-1676) en viceadmiraal
(Adriaen) Roemer Vlacq (1712-1774).
In de Hollandse Oorlog, die begon in
het Rampjaar 1672, voer Den Haen
in dienst van de Admiraliteit van
Amsterdam zij aan zij met Michiel
de Ruyter bij de bekende zeeslagen
van Solebay en Schooneveld. Niet
alleen worden leven en werk van de
zeehelden toegelicht; gelet op het
thema van de Maand van de
Geschiedenis 2020 (Oost/West), zal
er speciale aandacht zijn voor de
bescherming van de handelsstromen
tussen de Oost en West-Europa en
voor de expedities van Vlacq naar de
Caraïbische Zee. Het markante
Admiraalshuis aan de Turfmarkt
(foto links) werd in de zeventiende
en achttiende eeuw zowel bewoond
door admiraal Jan den Haen als door
viceadmiraal Adriaen Roemer Vlacq.
In de Sint-Janskerk herinnert slechts
een eenvoudig grafbord aan de
admiraal. Plannen voor een praalgraf
gingen onder druk van de StatenGeneraal niet door. De grote
rouwkas, die ooit voor Adriaen
Roemer Vlacq werd gemaakt, is ook
vervangen door een eenvoudig bord.
Marc van Alphen, maritiem historicus verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie,
gaat in op het leven en werk van deze Gouwenaars. Daarbij gaat hij speciaal in op oost-westaspecten. Frank Marcus, kapitein ter zee b.d., licht de recente geschiedenis van de Koninklijke
Marine toe. Daarbij komen zowel de Koude Oorlog met de communistische Sovjet-Unie aan de orde
als de ontwikkelingen in het begin van de eenentwintigste eeuw. Zo was de marine eerder dit jaar
in het kader van een Europese veiligheidsmissie met Zr. Ms. De Ruyter actief in de Straat van
Hormuz.
Na de twee lezingen is er gelegenheid om vragen te stellen en om de overeenkomsten en verschillen
tussen de beide onderwerpen nader te bespreken.
Het symposium wordt gehouden op zaterdag 31 oktober van 14.00 tot ca. 15.30 uur in de SintJanskerk. Voor het bijwonen van het symposium volstaat de aanschaf van een entreekaart. De SintJanskerk is gratis te betreden met o.a. een Museumkaart of Rotterdampas.
Reserveren is niet nodig, maar mogelijk is het maximale aantal bezoekers beperkt vanwege
maatregelen tegen het coronavirus. Op de website sintjan.com vindt u de meest actuele informatie
over een bezoek aan de Sint-Janskerk.
Dit is het zesde symposium in de reeks Bekende Gouwenaars van de Sint-Jan, georganiseerd door de
Stichting Goudse Sint-Jan en de Historische Vereniging Die Goude.
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Oproep nieuwe bestuursleden per april 2021
Gouda heeft een rijke geschiedenis waar we trots op mogen zijn. Historische Vereniging Die Goude
zet zich in om die geschiedenis op vele fronten tot leven te laten komen, zichtbaar te maken en
ook de kennis daarvan over te dragen aan de Gouwenaars en andere belangstellenden.
Zo luidt het motto van het nieuwe beleidsplan 2020-2023.
Een enthousiast
onbezoldigd
vrijwilligersbestuur
stuurt en begeleidt
een veelheid aan
activiteiten van de
vereniging die
ongeveer 900 leden
telt. Ze worden
uitgevoerd door
werkgroepen,
commissies, gildes,
redacties en
dergelijke. Het
bestuur telt elf leden, onder wie de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De meeste
bestuursleden zijn contactpersoon van een van die commissies of werkgroepen, die betrekkelijk
zelfstandig opereren.
Bij Die Goude treedt een bestuurslid uiterlijk na twee benoemingstermijnen (acht jaar) af. In het
voorjaar van 2021 zijn er drie bestuursleden die niet kunnen worden herbenoemd, onder wie
voorzitter Gerard van Ham en penningmeester Hans Hoogenraad. Het gaat hierbij om cruciale
functies voor een vereniging. Daarom heeft het bestuur nu al een profielschets opgesteld voor de
twee volgende functies.

Profiel voor een voorzitter van Die Goude:
De voorzitter heeft duidelijke belangstelling voor de stad Gouda en kent de geschiedenis van de
stad. Hij of zij herkent en steunt de cultuur-historische belangen van Gouda. De voorzitter is een
teamspeler met gezag die in staat is bindend en stimulerend op te treden, zich baserend op een
ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring die toepasbaar is in een organisatie die volledig uit
vrijwilligers bestaat. De voorzitter heeft een netwerk in Gouda en laat zich op de belangrijke
momenten binnen en buiten de vereniging zien. De voorzitter is energiek en doortastend, is
contactueel en verbaal sterk, heeft gevoel voor humor en kan relativeren. Ook heeft hij of zij
voldoende tijd voor de functie. De kandidaat-voorzitter is lid van de vereniging, of bereid dat te
worden.

Profiel voor een penningmeester van Die Goude:
De penningmeester is het financiële geweten van Die Goude. Hij of zij bewaakt dat inkomsten en
uitgaven structureel met elkaar in evenwicht blijven. Daar horen het opstellen van een begroting,
het bijhouden van de financiële administratie en de verslaglegging bij, maar ook het beoordelen van
offertes en begrotingen van werkgroepen en de verantwoordelijkheid voor de inning van de
contributie en de ledenadministratie, die door een aparte ledenadministrateur wordt verzorgd.
Enige financieel-administratieve ervaring is vereist, inclusief handigheid met een digitaal
boekhoudpakket of excel. Inhoudelijke kennis van de historie van Gouda staat niet voorop, maar
cultuurhistorische belangstelling is van belang. De penningmeester is als zodanig
medeverantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de vereniging.

Reacties
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die prima in een van beide profielen zou passen, laat het
dan weten aan onze secretaris, Eric Boers. Dat kan via het mailadres secretaris@diegoude.nl
of via ons postadres: Postbus 307, 2800 AH Gouda.
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Marjan Veerman nieuw redactielid
Met genoegen kunnen wij melden dat
Marjan Veerman is toegetreden tot de
redactie van de Nieuwsbrief. Zij neemt de
plaats in van Maria ten Tusscher. Marjan
Veerman is van geboorte een Drentse.
Haar werkzame leven heeft zij gewijd aan
het onderwijs in de biologie, met name bij
het Voortgezet Onderwijs in Zwolle. Zij is
dus geen geboren Gouwenaar, maar woont
inmiddels al heel lang in het Goudse.
Inmiddels gepensioneerd, heeft zij ruimte
(in het hoofd) en tijd om zich te verdiepen
in de boeiende geschiedenis van stad en
‘ommelanden’. Zo kwamen het
vrijwilligerswerk bij Museum Gouda en Die
Goude op haar pad. Daarnaast loopt zij
graag door de stad, maar ook door de
polders van Midden-Holland om – met de
vereniging voor Natuurstudie KNNV - de
stand van de natuur te inventariseren en niet in de laatste plaats - om er gewoon
van te genieten. Marjan hoopt haar bijdrage te kunnen leveren aan de Nieuwsbriefredactie en
verheugt zich op de samenwerking. (red.)

Hoe ver is het nieuwe geschiedenisboek over Gouda?
Om het begin even in
herinnering te brengen: In 2016
besloot het bestuur van Die
Goude in het kader van
Gouda750 een nieuw boek over
de Goudse geschiedenis uit te
geven. Na voorbereidende
gesprekken is besloten om met
Uitgeverij Verloren in zee te
gaan en de redactionele leiding
in handen te geven van Eelco
Beukers. Bekende Goudse
historici als Paul Abels, Bianca
van den Berg, Christiaan van
der Spek, Henkjan Sprokholt,
Marianne van der Veer en
Ronald van der Wal (zie foto
rechts) zijn als auteur aan de slag gegaan. Begin juli heeft de redactie vastgesteld dat de
ontwerpteksten voor het grootste deel gereed zijn. De eindtekst gaat in het voorjaar van 2021 naar
de drukker. Uitgangspunt is dat het boek toegankelijk is voor een groot publiek dat geïnteresseerd is
in de Goudse historie. Het boek zal een chronologisch-thematische opzet hebben en er zullen vele
originele afbeeldingen in staan. Museum Gouda en het Streekarchief maken deel uit van de
beeldredactie die in september op basis van de teksten aan het werk gaat.
In juni hebben we nog een keer overleg gehad met Marien Brand en Ronald van Rossum van
Gouda750. Zoals het er nu naar uitziet, maken we een grote kans op een financiële bijdrage voor
het laten maken van reconstructietekeningen.
Hoewel de feestelijkheden rond Gouda750 jaar stadsrechten waarschijnlijk een
kortere periode zullen beslaan (april-sept. 2022), zal naar verwachting het eerste
exemplaar van het boek als voorbereiding van het jubileumjaar in november 2021
worden uitgereikt. (Paul van Horssen)
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Tidinge 2020 nummer 3 komt uit
Het nieuwe nummer
van Tidinge van Die
Goude ligt binnenkort
bij de leden van de
historische vereniging
op de mat. In zijn
redactionele inleiding
kondigt hoofdredacteur
Paul van Horssen vijf
artikelen aan, die
samen 750 jaar Goudse
geschiedenis omvatten.
Twee artikelen in deze
Tidinge geven extra
cachet aan
monumenten die de
komende Open
Monumentendag 2020
zijn opengesteld: het
Moreau-orgel in de Sint
Jan en het
Metaheerhuis aan de
Oosthaven. In totaal
zijn er vijf artikelen.
Jan Willem Klein opent
een reeks artikelen
over de Goudse
boekcultuur tot 1600
met de bijdrage ‘Het
begin en de Collatiebroeders’. ‘Het Moreau-orgel in de Sint-Janskerk’ is het thema van een artikel
dat Dick den Hertog en Henny van Dolder-de Wit schreven. Geert Post gaat onder de titel ‘Fatsoen
koop je bij de silversmit’ na hoe het zit met de verdwenen gevel van Peperstraat 108. De titel van
het artikel ‘De restauratie en de nieuwe bestemming van het Metaheerhuis aan de Oosthaven in
Gouda’ van Sjaak Ouweneel spreekt voor zich. Het nummer wordt zoals gebruikelijk afgesloten met
een Gouwe Verhaal, waarvoor Gert Jan Jansen Gouwenaars interviewt die de leeftijd van tachtig
jaar gepasseerd zijn. Gerard Bakker is deze keer de hoofdpersoon. Hij introduceert u in het
kunstenaarsleven in Gouda.

Secretaris Eric Boers op TV West
https://www.omroepwest.nl/media/32329/Hoe-een-circustent-in-1919-instortte-op-de-Markt-inGouda is de link naar een recent
optreden van secretaris Eric Boers op TV
West.
Nog maar net in functie, werd hij eind
juli danig aan de tand gevoeld over zijn
historische kennis van de stad Gouda.
Hij bleek - met Henkjan Sprokholt als
'souffleur' - veel te weten van het
instorten van de tent van circus Wilke op
de Markt in 1919. Het filmpje staat nog
(voorafgegaan door reclame) op
internet.
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Veel oude artikelen van Die Goude nu digitaal
Nico Boerboom heeft weer een grote klus
geklaard. Hij heeft de service van de
Historische Vereniging Die Goude via de
website uitgebreid met digitale versies van
boeken die in vroeger jaren zijn uitgegeven,
maar die niet meer te koop zijn. We hebben
het dan over de oudste boeken in de reeks
‘Verzameling Bijdragen van Die Goude’; een
reeks die begon in mei 1934. Ook in die
beginperiode kende de vereniging
gerenommeerde onderzoekers die graag de
uitkomst van hun werk op papier vastlegden.
Tot 1952 was het de gewoonte om die
artikelen te bundelen in een boek, zodra er
voldoende klaar lagen. De vereniging kende
toen nog geen Tidinge of Nieuwsbrief. Op de
site www.diegoude.nl komt u ze tegen onder
‘Publicaties’ en ‘Boeken’. Op 1 augustus jl.
was de stand van zaken als volgt.
Als nummer 1 tot en met 6 treft u de
gelijknamige verzamelingen aan; bundels
artikelen over uiteenlopende thema’s. Ze
kwamen uit tussen 1934 en 1949. Daarna volgt
uit 1952 nr. 7, een ‘special’ over de
geschiedenis en de restauratie van het
Stadhuis.

De volgende boeken die Nico Boerboom heeft
gedigitaliseerd, zijn Het dialect van Gouda door
A.P.M. Lafeber (verzameling 14) en Gouda zeven
eeuwen stad (nummer 15). Die Goude bracht dat
laatste in 1972 uit als bijdrage aan de viering van
Gouda700. Het is geen volledige stadsgeschiedenis.
De belangrijkste thema’s van de geschiedenis van
onze stad zijn beschreven door de tien Goudse
topauteurs van dat moment, ingeleid door
burgemeester P. van Dijke. Het boek telt 444
bladzijden.
In alle gevallen heeft Nico Boerboom het boek niet
als één blok op de site gezet, maar – voorafgegaan
door de inhoudsopgave – hoofdstuksgewijs. Het
laatstgenoemde boek vindt u ook via
https://www.diegoude.nl/publicaties/boeken-enboekenmarkten/gouda-zeven-eeuwen-stad/
Op de rol om te digitaliseren staat nu nog
Burgemeesters van Gouda, Verzameling Bijdragen
van Die Goude nummer 12, uitgekomen in 1963,
voorzien van tekeningen die burgemeester K.F.O.
James heeft gemaakt. (GJJ)
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Kroniek van Gouda uitgebreid tot 2020: een voorzet
Enkele jaren terug heeft Nico Boerboom het boek Kroniek van Gouda
gedigitaliseerd. De heer G. Kooijman had het in 1984 samengesteld als
geschiedenisboekje van Gouda aan de hand van jaartallen. Die Goude heeft
het boekje met financiële steun van Makelaardij Van ’t Hof uitgegeven.
Nico heeft het – verdeeld over zes achtereenvolgende tijdvakken – op de
website gezet. U vindt het onder de knop ‘Historie Gouda’ en dan ‘Kroniek
Gouda’. Uit de statistiek van het gebruik van onze website blijkt dat dit
een van de meest geraadpleegde informatiebronnen op onze website is.
Dat stemde Nico Boerboom tot tevredenheid, maar tegelijk vond hij het
jammer dat de kroniek eindigt in het jaar 1975, terwijl we inmiddels bijna
een halve eeuw verder zijn. De heer Kooijman was echter overleden. In
Nieuwsbrief 90 (van september 2017) stelden wij daarom de vraag wie het
zou aandurven om de reeks door te trekken naar het heden.
De animo bleek aanvankelijk niet groot. Er zit natuurlijk nogal wat werk
aan vast. Het maken van een historisch verantwoord en leesbaar overzicht vraagt om het vaststellen
van criteria, waarvoor je niet zomaar kunt terugvallen op de uitgangspunten uit de jaren tachtig,
zeker niet als het gaat om het recente verleden dat al onze leden zelf hebben meegemaakt. Als je
dat goed wilt doen, zou er eigenlijk een werkgroep ingesteld moeten worden. In een periode dat er
ook – ter voorbereiding op Gouda750 - druk wordt gewerkt aan een nieuw boek over de geschiedenis
van Gouda, heeft dat niet de hoogste prioriteit.
Toch ligt er nu een uitbreiding van de Kroniek en
dat danken we aan Jean-Philippe van der Zwaluw.
Ook noemen we in dat verband een ander Die
Goude-lid, Ernst Stolle, die eerder een overzicht
‘Gouda in jaartallen’ maakte, waarmee we
mochten doen wat we wilden. Dat is gebeurd. Met
als startpunt het werk van Ernst Stolle is JeanPhilippe ervoor gaan zitten. Hij heeft de recentste
55 jaar Goudse historie in jaartallen samengevat.
Deze reeks is door Nico Boerboom in twee delen op
de website gezet. Ook is hij bezig er foto’s bij te
zetten (zie voorbeeld rechts). De links naar de
twee delen zijn:
https://www.diegoude.nl/historie-gouda/gouda1966-1980/ en
https://www.diegoude.nl/historie-gouda/gouda1991-2020/.
Jean-Philippe maakt een kanttekening. Bij de
selectie van onderwerpen is de lijn van Kooijman
in principe doorgezet, maar er is altijd sprake van
persoonlijke belangstelling en inkleuring. Zijn
oogmerk was een stevige basis te leggen van bouwen cultuurhistorische feiten en ontwikkelingen. Bij
zijn speurtocht heeft hij zich niet gefocust op
terreinen als politiek, cultuur en sport. ‘Daarvan
vind ik dat ze beter door deskundigen op die
gebieden kunnen worden uitgezocht en
ingebracht’, aldus Jean-Philippe van der Zwaluw.
Het is een voorzet. Commentaar en suggesties tot aanvulling zijn welkom. U kunt dit ook lezen als
een oproep om de nieuwe hoofdstukken van de Kroniek met extra interesse te lezen en daarop
terug te koppelen. Stuur uw opmerkingen en suggesties voor aanvulling naar info@diegoude.nl. De
fundamentele aanpak via een werkgroep met mensen vanuit diverse disciplines kan dan in een
volgende fase tot een definitief overzicht leiden. (GJJ)
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Biografie over De Lange van Wijngaerden verschenen
De Lange van Wijngaerden is een grote naam in
de historie van Gouda. Dat er nooit eerder een
biografie over hem verschenen is, mag enige
verwondering oproepen. Op 6 augustus jl. was
het zover. Jean-Philippe van der Zwaluw, actief
lid van Die Goude en o.a. redacteur van de
Nieuwsbrief, bracht de biografie De Lange van
Wijngaerden – De patriot die geschiedenis
schreef uit. Hij doet dat in eigen beheer bij
Uitgeverij Elikser. Het bestuur van Die Goude
heeft het belang van de studie onderstreept
door het boek – als 43e uitgave – op te nemen in
de reeks Verzameling Bijdragen van Die Goude.
Velen weten dat Cornelis Joan de Lange,
Vrijheer van Wijngaerden en Ruygbroek, een
voorman van de Goudse patriotten was die als
commandant van het lokale vrijkorps op 28 juni
1787 bij de Vlist prinses Wilhelmina van Pruisen
liet aanhouden. Sommigen weten ook dat hij in
de burgemeesterswoning op Westhaven 52
woonde en op latere leeftijd allerlei
documenten over de oude geschiedenis van
Gouda heeft verzameld en heeft bewerkt en
gebundeld tot een tweedelige
stadsgeschiedenis. Maar wie was hij eigenlijk,
wat was zijn achtergrond, wat deed hij na de
inval van de Pruisen en in de Franse tijd?
Auteur Jean-Philippe van der Zwaluw deed voor zijn
biografie jarenlang onderzoek in vele archieven, zowel in
Nederland als daarbuiten. Hij schetst in dit boek een
gedetailleerd portret van leven, activiteiten en
opvattingen van een man die in orangistische kringen
altijd is verguisd, maar die zich zijn leven lang loyaal
inzette voor de door hem zo gekoesterde republikeinse
idealen. Vaker dan eens speelde hij een belangrijke rol in
politiek en bestuur.
De Lezingencommissie heeft Jean-Philippe gevraagd om
volgend jaar een lezing te verzorgen over De Lange van
Wijngaerden. U leest dat in het programma voor 2021 dat
dit najaar bekendgemaakt wordt.
Aangezien Die Goude het 554 pagina’s tellende boek in
haar publicatiereeks heeft opgenomen, kunt u het als lid
met korting kopen (€ 35). Er liggen exemplaren gereed
bij de lezingen van Die Goude en op zaterdag in het
Stadhuis wanneer onze Stadhuisdienst voor openstelling
zorgt. U kunt het boek ook rechtstreeks bestellen bij
uitgeverij Elikser (zie https://www.elikser.nl/de-langevan-wijngaerden.htm) of kopen bij boekhandel Verkaaik
(ISBN 978 94 6365 249 0). De reguliere winkelprijs
bedraagt € 39,95. (GJJ)

Nieuwsbrief nr. 111 Historische Vereniging Die Goude (september 2020)

12

Bart Pors ziet terug op 9 jaar secretarisschap Die Goude
Betrekkelijk geruisloos
(tijdens de virtuele
Algemene
Ledenvergadering, zie
blz. 2) kwam er op 24
juni jl. een eind aan de
periode dat Bart Pors
secretaris was van Die
Goude. Hoe kijkt hij
terug op die negen
jaar?
Bart Pors werd op de
Algemene
Ledenvergadering van
2011 benoemd tot
bestuurslid en volgde
toen meteen Henk
Snaterse als secretaris
op. Hij was op advies
van oud-voorzitter Nico
Habermehl door het
bestuur benaderd. Ze
kenden elkaar uit het
Haagse circuit, waar
Bart werkte bij de
beleidsdirectie
cultureel erfgoed van
het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Bart had toen al aan de zijlijn meegedraaid, met name voor het opzetten van het
eerste beleidsplan van Die Goude. Na pensionering geheel ontspannen, begon hij aan de klus van
secretaris.
De functie heeft een vaste ritmiek. Het jaarlijkse schema van bestuursvergaderingen, contacten
met werkgroepen en de distributie van de periodieken lijkt in grote lijnen op het vorige, maar als je
na negen jaar omkijkt, blijkt er heel wat veranderd. Het aantal werkgroepen is flink uitgebreid,
o.a. met het Sluiswachtersgilde, Gouda Op Schrift en de Geschiedenisprijs. Facebook en Oud Gouda
zijn erbij gekomen en de Nieuwsbrief en de website hebben een heel andere opzet gekregen. Niet
dat hij daarbij steeds initiator was, maar als secretaris had hij er wel mee te maken. Wat echt tot
een andere werkwijze heeft geleid is de digitalisering die in 2011 nog in de kinderschoenen stond.
Momenteel ontvangt 95% van de leden de Nieuwsbrief op de computer.
Een belangrijk thema in het werk van Bart werden ‘de boeken’. Het uitgeven van boeken is naar
zijn oordeel terecht een kerntaak van Die Goude. Met genoegen stelt hij vast dat er behoorlijk wat
werken zijn uitgegeven. Stad van de Gouwenaars was een enorm project, maar hij denkt ook aan
Herman Herbers, De Sint-Janskerk in Gouda, Goudse sluizenroute en De Kroon van Gouda.
Inhoudelijk sta je daarbij als secretaris niet vooraan, maar aan de zakelijke kant komt heel wat
kijken. ‘Twee dingen heb ik geleerd’, zegt Bart. ‘Het bepalen van de oplage moet je nooit alleen
aan de auteurs overlaten. De vraag voor wie een boek geschreven wordt, moet niet uit het oog
verloren worden.’
Het woord ‘Stadhuis’ is bij Bart ook goed voor een aantal opmerkingen. Toen hij begon, had Die
Goude een contract met de gemeente Gouda over gebruik van het Stadhuis als vergaderruimte,
opslag van boeken en openstelling op zaterdag. Dat werkte prima, ook voor de onderlinge
contacten, want vergaderingen werden meestal informeel voortgezet in een nabijgelegen café.
Rond 2012 werd het hele stadhuis door de gemeente verhuurd. Met de nieuwe exploitant kon
overeengekomen worden dat we het stadhuis op zaterdagen blijven openstellen wanneer het niet
voor andere activiteiten bezet is. Het bestuur kon voortaan vergaderen in het Huis van de Stad. Met
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de gemeente werd een vervangende opslagplaats gevonden voor de boeken. Toen de
boekenvoorraad na een paar jaren opnieuw moest verhuizen, lukte het dankzij goede contacten
met de gemeente een ruimte op de zolder van de vroegere Rijks-HBS te vinden.
De boekenmarkt was op initiatief van Thea van Wordragen gestart en is een groot succes geworden.
Bij ‘boeken’ hoort ook het leveren op bestelling, o.a. aan de boekhandel. ‘Ik vond dat we het niet
konden maken om Thea steeds met die boeken te laten sjouwen; dus heb ik die rol overgenomen.
Dat hoorde niet bij het takenpakket van de secretaris en ik ben dan ook blij dat dit nu weer apart is
belegd bij Gerard van Halem.’
Barts secretariaat viel samen met een bijzondere periode in zijn leven. De ziekte en het overlijden
van Dorien waren een zware tijd. ‘Wij hadden het ons in het nieuwe huis aan de Ronsseweg iets
anders voorgesteld. Ik denk dat ik haar naar vermogen heb bijgestaan, terwijl ik het werk voor Die
Goude steeds heb voortgezet. Dat ik daarna binnen de vereniging in Trudie weer een vriendin heb
gevonden, mag ook bijzonder worden genoemd.’
Iets ‘meegeven’ voor de toekomst ligt niet in Barts aard. Hij is blij dat hij een rol kon spelen bij het
vinden van een opvolger, Eric Boers. Wel vraagt hij te blijven bedenken dat Die Goude een 100%
vrijwilligersorganisatie is, waarin het vasthouden aan strikte organisatieprincipes averechts kan
werken. Van belang is om voldoende mensen actief te hebben die ook dingen willen doen die strikt
genomen niet tot hun taak horen, die buiten de lijntjes durven kleuren.
Bart ziet met genoegen terug op zijn rol binnen Die Goude, die natuurlijk niet helemaal ophoudt.
Binnen de Werkgroep Gebouwd Erfgoed blijft hij actief en als dat nodig is, wil hij ook ad hoc
inbreng leveren als zich weer nieuwe boeken aanbieden die een plaats verdienen in de Verzameling
Bijdragen van Die Goude. (GJJ)

Geschiedenisprijs 2020 van Die Goude uitgereikt
De Geschiedenisprijs 2020 voor
leerlingen van Goudse
middelbare scholen is donderdag
2 juli jl. uitgereikt aan Timon van
den Bosch (5 havo, Driestar
College). Namens de jury
gebeurde dat door Sander
Enderink; niet – zoals in
voorgaande jaren - voorafgaand
aan de Algemene
Ledenvergadering van Die Goude,
maar tijdens de diplomauitreiking op de school van de
winnaar. Ook hier had de
coronacrisis haar uitwerking.
De Geschiedenisprijs wordt al vijf
jaar toegekend door de
Historische Vereniging Die Goude. Met de prijs beoogt de vereniging het enthousiasme onder
scholieren voor (lokale) geschiedenis te vergroten. In dit jubileumjaar van de Nederlandse
bevrijding van de Duitse bezetting 1940-1945 is het wellicht geen grote verrassing dat het winnende
profielwerkstuk gaat over de Tweede Wereldoorlog. Van den Bosch heeft onderzocht waarom het
percentage Nederlandse Joden dat tijdens de bezetting werd vermoord zo hoog was. De jury prijst
de intrigerende en confronterende vraagstelling, en is onder de indruk van de wijze waarop aan de
hand van verhalen en cijfers uit Frankrijk en Polen een Europese context is geschetst. Van den
Bosch laat zien dat diverse factoren een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van deze dramatische
situatie. Zowel het uiterst gezagsgetrouwe Nederlandse ambtenarenapparaat en de relatief late
opkomst van het Nederlandse verzet als het civiele bezettingsbestuur – dat meer dan het militaire
bezettingsbestuur in Frankrijk veel waarde hechtte aan het ‘Jodenvraagstuk’ – passeren in het
onderzoek de revue. De Geschiedenisprijs bestond dit jaar uit Het Gouda Boek van Marc
Couwenbergh en een tweetal bioscoopbonnen. (GJJ)
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Herdenken in coronatijd: heggegraven en Stolpersteine
Burgemeester onthult herdenkingsbord heggegraven

Op zaterdagmiddag 6 juni jl. heeft burgemeester Pieter Verhoeve het grafmonument onthuld van de
59 Gouwenaars die rond de Bevrijding in 1945 zonder grafsteen en vaak zonder kist zijn begraven.
‘Slachtoffers door de oorlog’ worden ze genoemd; ze liggen niet in een massagraf, maar in twee
etages in een gezamenlijk graf onder een 20 meter lange ligusterheg. Het monument staat aan de
‘verste’ kant van de Oude Begraafplaats.
Vóór de burgemeester aan het woord kwam, gaven William Bik en Koos Massar een toelichting op de
ontdekking van de heggegraven en op het project om met een bord weer een naam te geven aan
deze 75 jaar geleden overleden stadsgenoten. Dat deed stadsdichter Peter Noordhoek in zijn
poëtische afsluiting ook. Hij somde alle voornamen op, want ‘Dit zijn hun namen. Dit zijn hun
namen’. Zie verder www.oudebegraafplaatsgouda.nl.

Boek Soesja Citroen over Stolpersteine in Gouda verschenen
Op vrijdag 29 mei is officieel het grote Stolpersteine-boek van
Soesja Citroen uitgekomen. Door de corona moest de grote
publiekspresentatie vervallen. Alle 64 Goudse adressen komen aan
de orde waar 258 Joodse stadgenoten met Stolpersteine worden
herdacht. Hun leven en vervolging worden uitgebreid beschreven.
Sommige families woonden al van oudsher in Gouda, andere
kwamen als vluchteling aan het begin van de oorlog. Lezers van de
Tidinge hebben in 2014 een voorproefje gehad, toen Soesja schreef
over 7 Stolpersteinplekken. Zie: https://www.diegoude.nl/wpcontent/uploads/2016/03/Tidinge-2014-2.pdf.
Naast de 64 – vaak aangrijpende en ontroerende - verhalen over de
Goudse Joden vertelt Soesja het relaas van haar grootvader Hartog
(roepnaam Hans) Citroen die Auschwitz overleefde. In het slotdeel
gaat ze in op het mechanisme van de vervolging.
Het boek heet HIER WOONDEN – Stolpersteine Gouda. Het is een
gebonden boek dat 304 pagina’s telt; verkrijgbaar bij of via de
boekhandel. Prijs: de eerste drie maanden € 27,50 daarna € 32,50.
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ANWB-monumentenbordjes in Gouda (2)
In Nieuwsbrief 110 schreven wij over de ANWB-monumentenbordjes in Gouda. Honderdtwintig (120)
telden wij er bij een inventarisatie. Daarvan presenteerden wij een samenvattende beschrijving.
Ook gaven wij aan dat een beperkt aantal bordjes aan restauratie of herziening toe is. Geen
antwoord konden wij toen formuleren op de vragen wie eigenaar is van de bordjes en wie
(logischerwijs) verantwoordelijk is voor het onderhoud. In april maakte de ANWB duidelijk geen
eigenaar te zijn van de bordjes. Het eigendom berust bij de aanvrager. In een flink aantal gevallen
zal dat de gemeente Gouda zijn, waar men zich zeker verantwoordelijk voelt voor de borden
waarvan de tekst in opdracht van de gemeente is vastgesteld. Ook is gemeld dat het onderhoud van
een aantal borden deel uitmaakte van het – inmiddels ontbonden - contract van de gemeente Gouda
met Cyclus BV. Een sluitend antwoord op bovenstaande vragen lag er echter nog niet.
Door corona (thuiswerken) en
de vakantietijd is het nog niet
gelukt om iedereen binnen de
gemeente, die iets met de
ANWB-borden te maken heeft,
aan één tafel te krijgen. Dat
gaat na de vakantie gebeuren.
Ook in dit nummer worden de
vragen dus nog niet
beantwoord. Wel kregen wij
van adviesbureau Gisterra en
van Croda aanvullende
feitelijke informatie.
Het dossier maakt duidelijk dat
er in 2003 een schouw is
uitgevoerd van de toen reeds
in Gouda aanwezige ANWBmonumentenborden. Dat
waren er ruim dertig. Ze
werden gekwalificeerd met
opmerkingen zoals ‘vrijwel
onleesbaar’, ‘nieuw’, ‘oude huisstijl’ en dergelijke. Ook is er een kolom ‘actie’. Meestal staat daar:
geen, vervangen, of nieuw bord.
In het voorjaar van 2004 geven B&W Gouda twee opdrachten aan Gisterra Advies. Het betreft:
a) het maken van teksten voor 65 ANWB-panelen: 58 formaat 40x30 cm, 7 van groter formaat. Bij
het maken van de teksten is gebruik gemaakt van de beschrijving van de monumenten in het
betreffende monumentenregister.
b) het leveren van afbeeldingen voor de 7 panelen van groter formaat (o.a. van het Amsterdams
verlaat, het Houtmansplantsoen en het Tolhuis).
In 2016 heeft Croda Nederland BV via de ANWB 13 monumentenbordjes laten maken en vervolgens
aan Gisterra opdracht gegeven om daarvoor teksten aan te leveren. Daarbij gaat het enerzijds om
toelichtingen bij de afbeeldingen die zijn gemaakt van de litho’s die Jan Toorop maakte van de
kaarsenfabriek en anderzijds om aanduidingen bij gebouwen op het fabrieksterrein die door de
gemeente Gouda tot monument zijn benoemd.
De ANWB (Toeristische informatie) geeft aan dat de gemeente Gouda in 2017/2018 (na een
inventarisatie) besloot een aantal borden te laten opknappen, maar niets te vervangen. De ANWB
heeft toen 50% van de kosten van het opknappen voor zijn rekening genomen. Die inventarisatie uit
2017 omvatte 69 verschillende borden.
Onze achterliggende vraag is: Welke instantie zorgt ervoor dat de ANWB-bordjes er in het
jubileumjaar Gouda750 actueel en netjes bijhangen? Of vinden we dat dergelijke
informatievoorziening uit de tijd is en vervangen moet worden door apps met ‘augmented reality’?
Wordt vervolgd. (GJJ)
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Berend Jan van den Berg, van 1883 tot 1894 predikant van de
Afgescheiden gemeente te Gouda
Een bijdrage van Karel van den Berg
In Nieuwsbrief 109 mocht ik een
herinnering aan mijn overgrootvader, de
onderwijzer Jan van de Putte,
presenteren. Maar ik heb nog een
overgrootvader die in Gouda sporen heeft
nagelaten: de predikant Berend Jan van
den Berg (*1836 Kampen - †1894 Gouda).
Diens zoon Karel van den Berg trouwde
met Tannetje van de Putte. Dat zijn mijn
grootouders.
Berend Jan zou net als zijn vader
trijpwever zijn geworden, als hij niet
geroepen was om dominee te worden. Dat
gebeurt nadat zijn vader de Hervormde
Kerk te licht in de leer vindt en zich (1834
Ulrum) aansluit bij de Afgescheiden
gemeente. Berend Jan doet op 16-jarige
leeftijd belijdenis en wordt in 1854 zonder
vooropleiding toegelaten tot de pas
opgerichte Theologische Hogeschool te
Kampen. Singuliere gaven zijn voldoende:
roepingsbesef, ootmoedigheid, zedig
gedrag, goed verstand, een goede
gezondheid en financiële draagkracht. In
1861 wordt Berend Jan dominee. In
hetzelfde jaar trouwt hij met Jantje
Davenschot (*1831 Hoogeveen - †1924
Rotterdam). Achtereenvolgens staat hij in
Oude Pekela, Meeden-Zuidbroek, Blija, Britsum en Andijk, voordat hij wordt beroepen in Gouda.
Diaken Hendrik Haverkamp, boekbinder aan de Turfmarkt, spreekt de bede uit en doet een voorstel
inzake de arbeidsvoorwaarden. Zijn traktement zal ƒ 1200,- per jaar bedragen met vrij wonen en
vrijdom van alle belastingen. Bovendien heeft hij recht op vakantie en op drie vrije zondagen per
jaar. Op 15 juni 1883 begint Berend Jan officieel in Gouda. Met vrouw en vier kinderen betrekt hij
de pastorie op Kattensingel Q97 en 98, tussen ‘de Winterdijkstraat en de Spoorwegstraat’. Door
omnummering gaat het in 1894 om Kattensingel Q148. Achter beide panden ligt het kerkgebouw,
door J.M. ten Napel (Tidinge 2017/nr. 2) aangeduid als de Singelkerk op Kattensingel 38. Van de
pastorie resteert een vage foto uit 1915. Het gebouw is rond 1920 afgebroken. Museum Gouda bezit
een tegeltableau van het interieur van de kerk.
De jaren tot 1892 verlopen voor Berend Jan in betrekkelijke rust. De kerkenraadsverslagen getuigen
van financiële problemen. De Afgescheiden gemeente is met 438 lidmaten klein; een kastekort is
gebruikelijk. Ook is zijn voorganger, de populaire ds. Middel, nogal slordig met het terugbetalen van
geleend geld. Soms is er een onverwachte meevaller, bijvoorbeeld wanneer gemeenteraadslid
Fortuyn Drooglever, geen lidmaat, bij zijn 50-jarig huwelijk ƒ 300,-- aan de kerk schenkt. Uit de
verslagen komt naar voren dat veel tijd wordt besteed aan het bespreken van mogelijke
overtredingen van de Tien Geboden. Bij een zogenaamd ‘Censure morum’ kunnen gemeenteleden
vermaand worden vanwege bijvoorbeeld ‘slechte levenswandel’, verzuim kerkbezoek,
dronkenschap, overspel, verstoring zondagsrust of kermisbezoek. Over de veroordeling van deze
overtredingen bestaat een communis opinio en over de bestraffing heerst duidelijkheid. Minder
duidelijk ligt dat bij een ander probleem: een van de gemeenteleden zingt nogal opvallend. De
kerkenraad vindt de toestand onhoudbaar. De organist (meestal een van de zonen van Berend Jan)
wordt gevraagd ‘zo eenvoudig mogelijk te spelen om betreffende te influenceren’. Het helpt niet.
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Ten einde raad maakt men er ‘een zaak des gebeds’ van. Kritiek is Berend Jan niet bespaard
gebleven. Een lidmaat vindt in zijn preken “geen voedsel voor zijn ziel” en meent dat de dominee
‘oppervlakkige waarheid’ verkondigt. Op uitnodiging van de kerkenraad mag hij zijn kritiek staven,
maar dat lukt niet, waarop censuur wordt overwogen vanwege de overtreding van het 9e gebod, gij
zult geen valse getuigenis spreken. De ouderlingen ontkennen dat de dominee niet ‘de volle raad
Gods’ zou verkondigen, maar diaken Boulogne is wel wat zuinig: ‘Dominee verkondigt zeker de
waarheid, maar is daarin wel wat karig.’ Boulogne vindt de preken ook te lang en te eentonig. In
het algemeen weet Berend Jan de kritiek te pareren. Uit de kerkenraadnotulen komt hij naar voren
als iemand die leeft vanuit de principes van zijn geloof, maar niet zo star dat hij contact met
andersdenkenden uit de weg gaat. Gevoel voor humor heeft hij ook.

Tegeltableau interieur Singelkerk op Kattensingel 38 (in depot Museum Gouda)

Zwaarder heeft Berend Jan het met de lokale gevolgen van de doleantie, de nieuwe scheuring
binnen de Hervormde Kerk van 1886, ingezet door Abraham Kuyper. Ook in Gouda leidt die tot de
vraag of de dolerend gereformeerden samen kunnen gaan met de Afgescheidenen, die inmiddels
Christelijk Gereformeerd worden genoemd. In 1892 sluiten de Gereformeerde Kerk A (de
oorspronkelijk Afgescheidenen) en B (de dolerend Gereformeerden) een samenwerkingsverband.
Men is het echter niet op ieder terrein met elkaar eens, bijvoorbeeld over de doop en over de taak
van de kerkenraad bij het godsdienstonderwijs. Ook financieel moeten de nodige hindernissen
worden genomen. Dat leidt tot vertraging. Tot een volledig samengaan komt het pas in 1907.
Berend Jan zal het dus niet meemaken; helaas wel de uittocht van een derde van zijn gemeente
omdat die groep de nieuwe Gereformeerde kerk niet ziet zitten.
Op zondag 28 december 1894 verschijnt Berend Jan niet in de kerk. Hij is ‘door doodelijke
krankheid aan zijn leger gebonden’. In familiekring denkt men aan maagkanker. Een dag later
overlijdt hij in de pastorie aan de Kattensingel. Op 2 januari 1895 wordt hij op de Oude
Begraafplaats ter aarde besteld. Het graf is inmiddels geruimd.
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Nog een tolhuis in Gouda
Een bijdrage van Wilco de Vrieze
In de nieuwsbrieven 107,
108 en 109 is het een en
ander geschreven over de
tolweg die van Gouda naar
Hekendorp liep en die tot
1942 in exploitatie was bij
de ‘Commissie van den
Zandweg GoudaGoverwelle’. In die
artikelen kwam met name
het tolhuis aan de orde dat
aan het begin van de
Voorwillenseweg heeft
gestaan, vlakbij de sluis in
de Willens. In Nieuwsbrief
108 geeft Paul Wennekes
aan dat er verderop aan die
zandweg nog een of twee
tolhuizen gestaan (moeten)
hebben.
Graag wil ik dat bevestigen, niet op grond van historisch onderzoek maar op basis van genealogisch
onderzoek naar de familie van mijn schoonmoeder. Uit diverse aktes wist ik dat haar grootvader,
Johannes Oosterwijk, tolgaarder was geweest, maar waar dat was, bleef lang onduidelijk. Toen
kwam er in familiekring een foto tevoorschijn van een huis aan een dijk. Er staan een paar mensen
voor, maar wie dat waren, wist niemand. Richtinggevend was echter de aantekening op de
achterkant: “Stein, aan den Tol 14”. Een volgende stap was het ontdekken van een advertentie in
de Goudsche Courant van 8 september 1890. Opgeroepen werd om in te schrijven voor het pachten
van een tolgaarderswoning en het innen van tolgelden “aan den dijk in het Land van Stein, over den
Opweg naar de Willens”. De naam van de oude tolgaarder stond erbij (J. Dekker) en dat was iemand
met wie opa Johannes Oosterwijk al vanuit Hekendorp contact had. Daarna kwam het beeld van het
bevolkingsregister vrij snel rond. Johannes werd de nieuwe tolgaarder en het gezin van Johannes
Oosterwijk en Willemijntje Schoonderwoerd vestigde zich al spoedig in het tolhuis op - wat toen
werd aangeduid als - Goejanverwelledijk nummer 8, later vernummerd tot 14. In het
bevolkingsregister Gouda 1900-1920 staat het echtpaar daar ingeschreven. Er zijn dan zeven
kinderen, onder wie Johannes Andreas, geboren op 30 april 1893 te Gouda. In de nieuwe eeuw
worden nog enkele kinderen geboren, maar moeder Willemijntje overlijdt op 3 juli 1911. Ruim twee
maanden later woont de weduwe Margaretha van Vliet in het huis, met wie Johannes op 3 januari
1912 in het huwelijk treedt. Johannes overlijdt op 29 september
1933 “te Steijn”, waarna Margaretha voor de tweede keer
weduwe is.
Als je eenmaal weet waar je moet zoeken, vallen de
puzzelstukjes soms snel in elkaar. Opeens zie je op topografische
kaarten het woord ‘tol’ staan aan de Goejanverwelledijk, op het
punt waar de Voorwillenseweg eindigt. Vervolgens ontdek je dat
dit stuk van de weg ook wel werd aangeduid als ‘de Opweg van
de Willens’ (maar ook als het Pislaantje). Dan blijkt er bij het
streekarchief een bouwtekening te berusten van 13 maart 1890
en is de overeenkomst met de foto duidelijk: een woning die
tegen de dijk aan is gebouwd.
Het is allemaal historie. Het tolhuis is weg. Er zijn mensen die
zeggen dat het er in de jaren veertig nog stond. De mensen zijn
weg. Zoon Johannes trok met zijn gezin naar Loosduinen. De
jongste dochter, Willemijntje (Mien), trouwde met Peter de Jong
en bleef nog een beetje in de buurt. Zij gingen aan het eind van
de Voorwillenseweg in Gouda op nummer 62 wonen, schuin
tegenover het tolhuis.
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Kunstschilder Jongkind in Gouda
Op 30 juli jl. verscheen van Henk van Ketel de
studie Jongkind, familie rond een kunstschilder.
Op Facebook hebben wij daarover eerder bericht,
omdat Henk van Ketel had aangekondigd
aannemelijk te maken dat de bekende schilder
van 1834 tot 1837 in Gouda woonde. De studie is
niet in boekvorm verschenen, staat niet op een
website, maar is als pdf (o.a. aan Die Goude)
beschikbaar gesteld. Wij hebben voor u een
samenvatting gemaakt, met name gericht op de
vraag wat de relatie van Johan Barthold Jongkind
met Gouda was.

Turfmarkt 128: Woonhuis familie Jongkind vanaf 1834

‘…..later heeft hij in Gouda gewoond daar de
oude heer was overgeplaatst..…’. Dat schrijft
Jeannet Gramberg, schoonzuster van de bekende
Nederlandse schilder Johan Barthold Jongkind, op
15 oktober 1893 in een brief aan de toenmalige
directeur van museum Boijmans in Rotterdam.
Voor wie zich heeft verdiept in het leven en werk
van Jongkind (*03-06-1819 Lattrop – Ϯ09-02-1891
Saint-Egrève) zal dit een verrassing zijn. Geen
enkele biografie vermeldt dit. Voorzover Gouda
genoemd wordt, is het als woonplaats van zijn
ouders vanaf 1834. De 15-jarige Johan Barthold
zou toen bij een oom in Maassluis zijn gaan
wonen.

Na het overlijden van Jongkind komt bedoelde museumdirecteur, Haverkorn van Rijsewijk, tot de
conclusie dat er heel weinig bekend is over diens jeugd. Hij gaat onderzoek doen en benadert
familieleden. In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 23 oktober 1893 staan zijn voorlopige
bevindingen: ‘Deze meester werd op den 3en Juni 1819 geboren te Lattrop, bij Ootmarsum, waar
zijn vader, de heer G.A. Jongkind, ontvanger was. Deze werd vervolgens verplaatst naar
Vlaardingen en Gouda, waar hij den 8en Juli 1836 overleed. De weduwe verhuisde toen naar
Maassluis en hier was haar zoon werkzaam op een notariskantoor, terwijl hij zich in de schilderkunst
oefende in zijn vrijen tijd. Hij was meer dan 20 jaren oud, toen hij besloot zich aan die kunst
geheel te wijden en bij Andreas Schelfhout op het atelier kwam.’ Dit verhaal klopt, alleen is het
besluit zich geheel aan de kunst te wijden volgens Henk van Ketel eerder genomen en wel in Gouda,
na een incident op school.
‘Oude heer’ Gerrit Adrianus
Jongkind volgt medio 1834 in Gouda
de overleden belastingontvanger
Arnoldus Wilhelmus Adrianus van
Tets op. Het gezin woont dan al
dertien jaar in Vlaardingen. Twee
kinderen zijn inmiddels getrouwd en
het huis uit. Naast vader Gerrit
Adrianus en moeder Wilhelmina
Jacoba van der Burght verhuizen
volgens Henk van Ketel vier zoons
mee naar Turfmarkt K 481 te Gouda:
Koos, Gerrit, Johan en Willem
1

Dankzij het streekarchief weten we dat dit nu Turfmarkt 128 is (zie foto)
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Jongkind. Koos is mogelijk boekhouder bij zijn vader. Van Willem staat vast dat hij vanaf medio
1834 studeert aan de Latijnse school in Gouda. Hij is de broer met wie de eerder genoemde Jeannet
Gramberg trouwt. Van Gerrit is bekend dat hij lichamelijk gehandicapt is, maar kan schrijven, en op
3 april 1836 belijdenis van zijn geloof aflegt in de Sint-Janskerk. En Johan Barthold?
In de Bibliothèque Nationale de
France berust een manuscript uit
1906 van Louis-Adolphe Poitout,
waarin leven en werk van Johan
Barthold worden beschreven
vanuit het perspectief van de
familie Fesser. Josephine FesserBorrhée was van 1860 tot zijn
dood levensgezellin van Jongkind.
Hierin staat een verhaal dat alleen
door Johan Barthold zelf verteld
kan zijn. Toen hij 17 jaar oud was,
dus begin 1836, zou de les die hij
volgde verstoord zijn door ‘een
ongerijmdheid’. De leraar zou
hem daarop aangekeken hebben
en hem een klap hebben gegeven.
Voor Johan Barthold zou dat de
‘Platteweg 15, Reeuwijk(?). Het huis van turfboer Kruit'
aanleiding zijn geweest om de
school te verlaten. Zijn enige ambitie was om kunstschilder te worden. Volgens het verhaal
reageerde zijn vader niet direct enthousiast. Op welke school zou dat incident plaatsgehad kunnen
hebben? Anders dan van broer Willem is de naam van Johan Barthold niet terug te vinden in de
registers van de Latijnse school. Het zou de Franse school geweest kunnen zijn, maar daarvan zijn
geen registers bewaard.
Op het moment dat de familie Jongkind zich in Gouda
vestigt, krijgt Gouda een nieuwe stadstekenmeester.
Anthonie Jacobus van Wijngaerdt is per 29 juli 1834 de
opvolger van Cornelis Borsteegh. Als broer Koos in
1851 in een brief verslag doet van een schilderijententoonstelling in Den Haag, somt hij als exposanten
een aantal vrienden van Johan Barthold op, maar ook
‘Van Wijngaerdt te Gouda’. Zou Johan Barthold les
van hem hebben gehad? Er zijn immers ook werken
van hem die met Gouda te maken hebben. Heel
duidelijk is dat het geval met ‘Route de Rotterdam à
Gouda’. In het Kunstmuseum in Den Haag bevindt zich
een werk dat op een fotokopie in het Streekarchief
Midden-Holland is aangeduid als ‘Platteweg 15,
Reeuwijk (?). Het huis van turfboer Kruit’.
Veel tijd is vader Jongkind na ‘het schoolincident’ niet
gegeven om over de toekomst van zijn zoon na te
denken. Hij overlijdt op 8 juli 1836. Het gezin
Jongkind verlaat Gouda begin 1837. Moeder vertrekt
met Johan Barthold naar Maassluis. Koos is al eerder
'Route de Rotterdam à Gouda'
naar Rotterdam gegaan. Willem verlaat de Latijnse
school en gaat werken als leerling-apotheker. Het is onbekend wanneer hij Gouda verlaat. De
gehandicapte Gerrit wordt waarschijnlijk opgevangen door oom Gerd van der Burght, smid in
Nieuwenhoorn. Johan Barthold zet door. Hij wordt kunstschilder van beroep. In 1846 vertrekt hij
samen met zijn vriend Martinus Kuytenbrouwer naar Parijs. (GJJ)
De volledige tekst van de studie van Henk van Ketel staat op
https://heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl/uploads/jongkind-h-van-ketel.pdf
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Herinneringen aan de Goudsche Machine Fabriek (V): Sonderen
door Willem den Boer, gebruikmakend van het personeelsblad GMF-Focus
Van 1934 tot 1996 had
de Goudse Machine
Fabriek een afdeling
voor
sondeerapparatuur.
Daar werden apparaten
gebouwd voor het
meten van de
draagkracht van de
bodem, nodig bij de
voorbereiding van
bouwwerkzaamheden.
In het GMF-archief
zaten foto’s die laten
zien hoe ze gebruikt
werden. Op bijgaande
foto zijn Piet Tuynder
(links) en Jan de Jong
bezig met een
demonstratie. Ze doen
dat op het terrein dat
de GMF kort daarvoor
van de buren, de firma
Nederhoff, had gekocht. Voor Willem den Boer zit er een persoonlijk tintje aan. Als jongetje
speelde hij op dat terrein als hij bij opa Nederhoff was. Het was toen nog een groen terrein met
restanten van een 19e-eeuwse touwbaan. Links op de foto staat op een paal een kam met punten
waarover ooit het touw-in-wording liep. Daarnaast knotwilgen langs een slootje. In de jaren zestig
verdween alles onder een dikke laag asfalt. Maar nadat de oude GMF-fabriek in 1993 was
afgebroken, keerde de natuur terug.
Toen het oude gebouw
van de GMF zelf naar
achteren uitgebreid
moest worden, werden
een oude wasserij en wat
huizen afgebroken. Ook
daar werd de draagkracht
van de slappe Goudse
bodem onderzocht.
Werkmeester Slingerland
(in stofjas) en een paar
mannen knapten dat
karwei op met een eigen
sondeerapparaat. De
GMF-sondeerapparaten
waren in die tijd
beroemd! Op de foto
wordt het werk
uitgevoerd tussen de
huizen aan de Van Strijenstraat en de wasserij. Op de achtergrond de achtergevel van de
productiehal van de Goudsche Machinefabriek waarmee de nieuwe hal één geheel zou gaan vormen.
Later stond daar een kleine hectare onkruid hevig te bloeien. De sondeerafdeling werd in 1996
verzelfstandigd als Geomil, eerst in Alphen aan den Rijn, tegenwoordig in Moordrecht.
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (aflevering IV):
Annie Taal-van Velthoven
In deze reeks
presenteren wij
portretten die Carla
Rodenberg schilderde
van Gouwenaars. Na
Sander Spek, Ko
Verhulst en Marlou
Schijlen stellen we nu
Annie Taal-van
Velthoven aan u voor.
Geschilderd in 1971 is
het een wat ouder
werk van Carla, wat
volgens haar te zien is
aan de donkere opzet.
Het werk dateert uit
de periode dat Carla –
op advies van Hein
Tempelman – actief
mensen met een
karakteristieke ‘kop’
ging benaderen voor
een portret. Dat waren
niet perse bekenden
van haar. Van mevr.
Taal weet ze eigenlijk
niet meer dan dat het
de vrouw was van
gemeentearchivaris
Jan Taal. Van de
poseersessies is
bijgebleven dat ze een
kleine vrouw was met
een kromme rug. Haar
kleding straalde een
zekere grandeur uit,
maar absoluut geen
luxe. ‘Jij wilt er iets
bijschrijven over de
geportretteerde? Dan
mag ik je in dit geval
extra succes
toewensen.’
De eerste rondvraag
leverde weinig meer
op dan dat Annie Taalvan Velthoven ‘de
vrouw van iemand’
was; in dit geval van
Jan Taal, wiens
bijdragen aan de kennis van de historie van Gouda goed bewaard zijn bij het Streekarchief. Taal
ging in 1944 aan de slag als stadsarchivaris van Gouda. Drie meter archief is er van hem met name
over Goudse kloosters. Na zijn overlijden in 1973 schreef zijn opvolger Geselschap een In

Nieuwsbrief nr. 111 Historische Vereniging Die Goude (september 2020)

23

Memoriam, waarin Annie plaats kreeg met de kwalificatie ‘….waarmee hij zeer gelukkig heeft
geleefd’. In Tidinge 1992 nr. 1 schreef Nico Habermehl een artikel over Taal, waarin Annie twee
keer wordt genoemd, nl. dat hij haar in Den Haag leerde kennen toen hij bij het Nationaal Archief
werkte en het archiefexamen deed en dat Annie ‘hem in zijn latere leven tot grote steun is
geweest’. Natuurlijk zijn ook de GHO-gegevens bekend. Annie werd op 8 maart 1899 in Den Haag
geboren als Adriana Maria Anna van Velthoven. In die stad trouwde ze in 1938 - 39 jaar oud – met
historicus en archivaris Johannes Taal. In Gouda woonde het echtpaar op Burgvlietkade 1. Hij
overleed op 26 juni 1973 in Gouda; zij op 10 januari 1976. Ze hadden geen kinderen.
Een oproep op onze Facebookpagina leverde nieuwe tips op, o.a. van Jan Lafeber en van Coretta
Bakker. Groot Gouda van 30 augustus 1945 doet verslag van de historische herdenking van de
bevrijding in de Nieuwe Schouwburg. Daar leidt Annie Taal een koortje dat het Nederlandse en
Engelse Volkslied zingt. Ook declameert zij die avond. Ons eigen
Gouda in druk (de 27e Verzameling Bijdragen van Die Goude) geeft
aan dat Annie in de jaren vijftig zeker tien artikelen heeft
geschreven in de toen in Gouda verschijnende krant De Nieuwe
Zuid-Hollander, steeds met een historisch thema, van Karel de
Stoute of schilder Johannes Vermeer en hun relatie met Gouda tot
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. In het brievenarchief van
ds. J.J. Buskes komen de namen van Annie en Jan Taal meermalen
voor. De meest persoonlijke gegevens kunnen echter worden
ontleend aan een boekje dat Annie Taal-van Velthoven in 1962
schreef in de Opvoedkundige Brochurereeks van Uitgeverij Zwijsen
in Tilburg. Het heet Levensblijheid ook voor de misdeelden. Petra
Robben, conservator van het Stadsmuseum Tilburg (waar de
Historische collectie Uitgeverij Zwijsen B.V. is ondergebracht),
heeft het boekje voor ons gescand en naar ons toe gestuurd. Het
is een autobiografie van een vrouw die als baby op Scheveningen
door een val ‘invalide’ is geraakt. Ze beschrijft haar leven als kind met een handicap en betrekt
daarin op het eind de rol van religie. Het is een soort advies aan ouders hoe om te gaan met een
invalide kind in het gezin. (GJJ)

Fotoverantwoording en colofon
Nico J. Boerboom: blz. 1, 2, 3(bl en or), 6, 7,
8(b), 11, 18 en 23
Clemens Imholz: blz. 5
Collectie Nederpel-Oosterwijk: blz. 19
www.artnet.com: blz. 21(b)
Jan Lafeber: blz. 20 (o)
Scans van betreffende website of boek
(b)= boven; (o)= onder; (m)=midden.
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Collectie-van den Berg: blz. 17
Kunstmuseum Den Haag: blz. 21(b)
Collectie-GMF: blz. 22
Historische collectie Uitgeverij Zwijsen
B.V./Stadsmuseum Tilburg: blz. 24
(l)=links; (r)=rechts

De Nieuwsbrief van Die Goude komt zeker 7 x per jaar uit.
Redactie: Gert Jan Jansen (hoofdredacteur), Nico J. Boerboom
(fotoredacteur), Kenny Louwen (tekstredacteur), Marjan Veerman
en Jean-Philippe van der Zwaluw (redacteuren).
Oplage: 900, waarvan 80 op papier.
Druk papieren versie: HenksBox.
Redactie afgesloten op 19 augustus 2020.
De Nieuwsbrief: uitgave van de Historische Vereniging Die Goude
Redactieadres:
Postbus 307, 2800 AH Gouda
Mailadres: nieuwsbrief@diegoude.nl
Telefoon: 0182-539297
Websites: https://www.diegoude.nl/, https://goudaopschrift.nl en
https://goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/
Facebook: pagina’s ‘Historische-Vereniging-Die-Goude’ en ‘Gouds-Sluiswachtersgilde’

Nieuwsbrief nr. 111 Historische Vereniging Die Goude (september 2020)

24

