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‘Jacob Blauw: Voor de vrijheid moet men rebelleren’; 
lezing 12 oktober door Tanja Wassenberg 
 

Gedreven door het verlangen om carrière te 
maken in de Oost koos Jacob Blauw (1759-
1829) in 1776 het ruime sop. De Goudse 
jongeman, pas zeventien jaar oud, was door 
de VOC aangesteld als advocaat in Batavia. 
Hij heeft er op velerlei gebied zijn 
voordelen behaald, maar werd op harde 
wijze ook met zijn eigen tekortkomingen 
geconfronteerd. Zijn intermezzo in de 
kolonies heeft een stempel gedrukt op zijn 
gedachten over slavernij. Als een superieure 
kolonist vond hij de economische belangen 
van Nederland van groter belang dan de 
vrijheid van zijn tot slaaf gemaakte 
medemens. Hij worstelde niet echt met het 
fenomeen slavernij, zoals een aantal 
verlichte tijdgenoten. Wel vertoonde hij een 
zeker humanisme en paternalisme.  
De in Batavia opgedane levenslessen hebben 
een belangrijke rol gespeeld in zijn 
gedachten over vrijheid, al zouden zijn 
vrijheidsidealen duidelijk begrensd blijven 
tot zijn eigen ‘soort’. Er is een zekere 
ambivalentie te vinden in zijn houding 
tegenover slavernij omdat hij later een van 
de patriotse kopstukken zou worden die 
vocht voor vrijheid en hervorming van de 
kolonies. In ieder geval bewaakte hij zijn 
eigen vrijheid goed door mee te werken aan 
het smokkelen van een partij ruwe 

diamanten van Java naar Nederland, althans dat was de bedoeling. Het beeld van de Europeanen in 
Indië is weinig vleiend gebleken en ook Jacob Blauw vormde daarop geen uitzondering.  
Na terugkomst uit Batavia ontpopte hij zich tot een belangrijke figuur binnen de patriottenbeweging 
(1780-1795). De Patriotten verlangden medezeggenschap in het openbaar bestuur, gelijkheid voor 
de wet van alle burgers en godsdienstige tolerantie. Blauw zou diplomatieke functies gaan bekleden 
in Nederland, Italië en Frankrijk maar hij begon zijn bestuurlijke loopbaan in het Goudse 
stadsbestuur. Hij was direct betrokken bij de politieke 
veranderingen die zich in dit tijdvak in Europa afspeelden, 
niet alleen als een belangrijke getuige maar ook als 
medespeler, soms in een belangrijke rol en soms in een 
bijrol. 
In deze lezing zal de nadruk worden gelegd op het beeld dat 
deze opstandige laat achttiende-eeuwer had op de 
actualiteiten. 
 
Tanja Wassenberg (1959) is historica, docente en schrijfster. 
Ze is vooral geïnteresseerd in het leven van één individu 
binnen machtige structuren die ze voornamelijk aan de hand 
van correspondenties analyseert. Haar boek Het Walviskind is 
gebaseerd op een historisch en persoonlijk verhaal binnen de 
naoorlogse walvisvaart. Naast diverse publicaties in 
wetenschappelijke tijdschriften is ze bezig met het afronden 
van haar promotieonderzoek naar de Nederlandse patriot 
Jacob Blauw. Ze studeerde Cultuurwetenschappen en heeft 
ruim twintig jaar ervaring in het onderwijs.  

'Het portret van Jacobus Blauw', door Jacques-Louis David (1795), 
National Gallery, Londen, 73 x 92 cm 
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Lezingencommissie: maximaal 40 toehoorders; aanmelding 
verplicht 
 

Wat zouden we graag een ‘gewone’ lezing voor u 
organiseren! Maar helaas, het coronavirus wil nog niet echt 
wijken. In overleg met het bestuur van Die Goude en van 
sociëteit Concordia hebben we besloten de lezingen toch 
door te laten gaan, wanneer de RIVM-maatregelen 
inachtgenomen kunnen worden. Dat houdt in dat er maar 
40 mensen bij de lezing aanwezig kunnen zijn. Het 
betekent ook dat u zich voor deze lezing moet gaan 
aanmelden! Daarvoor is op de website een digitaal 
formulier gemaakt. Dit is de link: 
https://www.diegoude.nl/aanmelding-lezing/ 
Voor de leden die geen computer gebruiken komt er een 
aparte aanmeldmogelijkheid.  
Voor aanmelding geldt de regel ‘wie het eerst komt, het 

eerst maalt’. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving. Bent u te laat met uw inschrijving dan 
hoort u dat ook en komt u op een wachtlijst. Mocht de lezing onverhoopt toch niet kunnen 
doorgaan, dan leest u dat op de website en de Facebookpagina van Die Goude.  
Er zal bij de ingang controle zijn en men wordt daar verzocht handen te desinfecteren (gel 
aanwezig) en uw jas mee te nemen de zaal in en over de eigen stoel te hangen. Bij binnenkomst 
ontvangt u van Die Goude een gratis kopje koffie of thee. Er zal geen pauze zijn en de lezing zal 
maximaal anderhalf uur duren. Uiteraard wordt van u verwacht dat u de hele avond de 
afstandsregel (anderhalve meter) in acht neemt. Ondanks deze maatregelen hopen we dat de grote 
zaal van sociëteit Concordia (Westhaven 27) toch met 40 mensen gevuld zal zijn! 
 
Inmiddels zijn er twee filmpjes op de website geplaatst die de moeite waard zijn om te bekijken. 
Met het derde filmpje zijn we druk bezig. Binnenkort kunt u weer een interessant filmpje 
verwachten. 
 
De Lezingencommissie: Anja Roelofs, Bas Weenink, Clemens Imholz en Marian Heeringa 
 

Tidinge per artikel te raadplegen op de website 
 

Nico Boerboom heeft voldaan aan een ander verzoek van de leden, wat betreft het digitaliseren van 

boeken en periodieken van Die Goude. Afgelopen donderdag om 24.00 uur was hij ermee klaar. Alle  

nummers van ons kwartaalblad Tidinge vanaf 1983 (die minus de twee recentste jaargangen al op de 

website stonden) heeft hij nu artikelsgewijs uitgesplitst. Wie via de zoekmachine op de website 

naar een bepaald thema speurt, komt nu direct terecht bij het artikel waarin dat voorkomt en hoeft 

dus niet langer het hele nummer door te nemen. Voor onze leden die graag zelf informatie over een 

onderwerp ordenen, is dit zonder twijfel een welkome aanvulling, maar ook voor mensen die moeite 

hebben met het gebruik van zoekinstrumenten. Ook op onze Facebookpagina kunnen we nu met een 

link sneller doorverwijzen naar een bron die in Tidinge te vinden is. Een voorbeeld:  

  

https://www.diegoude.nl/aanmelding-lezing/
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 ‘Mijn Monument’ vertelt ons vaak interessante verhalen; 
verslag lezing Die Goude en Stichting OMD 
 

De traditionele gezamenlijke lezing van de Stichting Open Monumentendag (OMD) Gouda en 
Historische Vereniging Die Goude rond het lokale OMD-thema – deze keer ‘Mijn Monument’ – was dit 
jaar anders dan anders: vier sprekers in plaats van één, verplichte aanmelding vooraf, de Sint-
Janskerk als locatie, toehoorders op gepaste afstand van elkaar maar ook deels thuis (live-stream 
via internet). Wie al deze op terugdringing van het coronavirus gerichte maatregelen doorstond, kon 
op maandag 7 september een boeiende avond hebben. Vier eigenaren van (rijks)monumenten in 
Gouda vertelden over hun op zaterdag 12 september voor het publiek opengestelde pand. 
 
Loet van Vreumingen vertelde over De Eenhoorn (Wijdstraat 20), ’s lands oudste tabakszaak. De 
voorgevel van dit pand is begin jaren ’90 als rijksmonument aangewezen, inclusief de letters “D.G. 
van Vreumingen”, en hijzelf heeft deze status daarna ook voor het interieur verkregen. ‘De 
Wijdstraat komt al in 1334 in documenten voor, en in 1367 wordt De Eenhoorn voor het eerst 
genoemd’, aldus Van Vreumingen. ‘De verkaveling is sinds de 14e eeuw niet meer veranderd. 
Vroeger stond er een houten huis gedekt met riet, na enkele stadsbranden kwam er een stenen 
voor- en achterhuis met dakpannen.’ Dankzij dr. C.J. Matthijs en de verkoopakten, die in het pand 
zelf bewaard zijn gebleven, heeft hij alle vroegere eigenaren kunnen achterhalen.  
‘De eerste eigenaren hadden namen die naar hun beroep verwezen, van 1601 tot 1705 behoorde het 
pand aan de regentenfamilie Cincq, en in 1836 kocht Dirk van Vreumingen het voor 27.000 gulden. 
Hij gaf de benedenverdieping haar huidige indeling en opende op 6 oktober de tabakszaak.’ Het 
pand wordt daarna nog tweemaal flink verbouwd. In 1891 wordt er een zolder opgezet en worden 
voor- en achterhuis samengevoegd, in 1923 wordt de woonkamer tot magazijn verbouwd en bij de 
winkel getrokken. ‘Een paar maanden geleden hebben wij het interieur helemaal in oude staat 
hersteld, we hebben zelfs de lichtbakken uit de etalage gehaald, en de woorden die vroeger 
onderop de gevel stonden, “Handwerk Sigaren”, opnieuw aangebracht’, besloot Van Vreumingen. 
 

Marian Heeringa van de Lezingencommissie verwelkomt de toehoorders 
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Het betoog van 

Martijn Junte over 

Westhaven 28, 

bekend als De 

Moriaan, richtte 

zich in eerste 

instantie op de 

bouwgeschiedenis. 

Bouwhistorisch 

onderzoek, dat bij 

een monument 

verplicht is als je 

iets wilt 

veranderen, heeft 

aan het licht 

gebracht dat het 

pand een muur 

heeft die deels 

14e- en deels 17e-

eeuws is, dat de balken onder de kap zo’n vierhonderd jaar oud zijn en dat er ook 20e- eeuwse 

elementen in het huis zitten. De schouw met figuren vervaardigd door Gregorius Cool heeft ooit in 

de regentenkamer van het Weeshuis gestaan en de voorgevel helt licht voorover. Dankzij Julia 

Zwijnenburg van Museum Gouda heeft hij een overzicht gekregen van alle vorige eigenaren. Dat in 

combinatie met nadere gegevens heeft hem interessante informatie opgeleverd. 

Junte: ‘In 1617 krijgt het pand de naam De Goecoop, als er een kruidenierswinkel of suikerbakkerij 

wordt gevestigd. Vanaf 1765 wordt het De Moriaan genoemd. Quirijn Carlier zou degene zijn die de 

naam heeft laten wijzigen. Carlier dreef een handel in koloniale waren, en zijn opvolgers zijn in 

diezelfde branche actief. Ik heb nog onderzocht of een van hen direct te linken was aan een 

plantage in Oost of West, maar dat bleek niet het geval.’ Het karakteristieke bord en dito mannetje 

(met lange Goudse pijp) die ooit de voorgevel van De Moriaan sierden, zijn door Museum Gouda 

opgeslagen. ‘Zelf weet ik niet wat het beste is wat dat bord en dat mannetje betreft’, besloot 

Junte. ‘Opslaan in een depot, terugplaatsing op de gevel, of kritisch het gesprek aangaan met 

betrokkenen.’  
 
Marilou Remmelts beschreef haar pand Westhaven 18 dat jonger is dan de buurpanden omdat het 
pas in 1898 door H.J. Nederhorst jr. (1871-1928) werd gebouwd nadat hij het vorige pand vrijwel 
geheel had afgebroken. Van het oude pand resteren nog slechts enkele balken en dikke vloerdelen 
uit de 18 e eeuw en een kelder die vol puin ligt. Westhaven 18 staat aan de rand van wat in de 
Middeleeuwen de voorhof van de motte was. Het is aan de achterzijde om het naastgelegen pand 
heen gebouwd en aan de zijde van de Peperstraat tweemaal zo breed als aan de Westhaven. 
Nederhorst bouwde het pand als woning-kantoor voor mr. M.M. Schim van der Loeff (1865-1923), 
notaris en Tweede Kamerlid. Nederhorst koos voor een neorenaissancestijl met enkele Jugendstil-
elementen. ‘In de tweede helft van de 19 e eeuw bereikt de Industriële Revolutie Gouda en een van 
degenen die profiteert van de vooruitgang, is Nederhorst sr. (1847-1913)’, aldus Remmelts. ‘Hij is 
timmerman, begint hier in 1871 en ziet zijn bedrijf uitgroeien tot een grote aannemerij. Zijn 
kantoor is aan de Turfmarkt 8, de werkplaatsen staan erachter en zijn via een steegje bereikbaar.’ 
Westhaven 18 heeft machinaal geproduceerde bakstenen, een voordeur met glas en roosterwerk, 
een afgeknot schilddak en Tuile du Nord-dakpannen. Een badkamer, toiletten en een gangfonteintje 
verraden de aansluiting op de waterleiding. Remmelts: ‘Soms vind je ook nog leuke details, zoals 
een houten plankje met inscriptie van uitvoerder A. v.d. Klein, een brievenbus in Jugendstil en glas-
in-lood op het – nu overkapte – binnenplein.’ 
 
De laatste spreker was Harry Veenendaal, oprichter van de Mandeville Academy, die de aanwezigen 
trakteerde op een historische anekdote over Westhaven 12. ‘In januari 2018 stond er een groepje 
Amerikaanse toeristen voor mijn pand toen ik thuis kwam, en ze vroegen mij of ik hier woonde. 
Toen ik ja zei, werden ze geëmotioneerd. Ik kende het verhaal niet, maar Westhaven 12 in Gouda is 
in de VS bekender dan bij ons. Het is namelijk het geboortehuis van Johannes de Graaff, de 
gouverneur van Sint-Eustatius die op 16 november 1776 het schip de Andrew Doria met elf 

De inleiders: v.l.n.r. Loet van Vreumingen, Marilou Remmelts, Harry Veenendaal en Martijn Junte 
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saluutschoten vanaf Fort Oranje begroette. Dit schip was door George Washington in oktober om 
hulp uitgestuurd, omdat hij de Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Engelsen aan het verliezen was.’ 
Het was voor het eerst dat een buitenlandse mogendheid de vlag van de VS eerde met een saluut. 
De Amerikanen zagen hun onafhankelijkheid erkend. Barbara Tuchman heeft deze episode 
beschreven in haar boek The First Salute en bijgedragen aan de faam van De Graaff. De Andrew 
Doria keert van Sint Eustatius terug met kleding, wapens en munitie, en Washington steekt in de 
nacht van 22 op 23 december de Delaware over om de Britten enkele dagen later bij Trenton de 
eerste nederlaag toe te brengen. ‘Met De Graaff en onze Republiek liep het minder goed af’, 
besloot Veenendaal. ‘De Republiek kreeg een economische dreun door de Vierde Engelse Zeeoorlog, 
De Graaff – in Amerika een held – werd ontslagen, stierf in armoede en werd uit de geschiedenis 
geschreven.’ 
 
Het werd deze avond duidelijk, dat ook particuliere monumentale panden vaak interessante 
verhalen meedragen, en op Open Monumentendag een bezoek waard zijn. Kees Brinkers, 
penningmeester van de Stichting OMD, kondigde tevens aan dat er in het kader van het nationale 
thema ‘Leermonument’ een stadswandeling rond Anna Barbara van Meerten-Schilperoort is 
opgesteld (brochure en app), omdat deze Goudse juist op onderwijsgebied zo’n belangrijke rol 
heeft gespeeld. (JPvdZ)  
 

Johannes de Graaff een geboren Gouwenaar? 
Een bijdrage van Jan Lafeber 
 

Dankzij de livestream die op 7 september jl. in de Sint-
Janskerk werd gemaakt van de lezing, kon ik – ver buiten 
Gouda – genieten van de presentaties die werden gegeven 
over vier Goudse monumenten. In het betoog van Harry 
Veenendaal over Westhaven 12 viel mij op, dat hij niet 
aangaf waarop zijn stelling berustte dat Johannes de 
Graaf(f) geboren is op Westhaven 12 in Gouda. Het was 
een mooi verhaal over de Amerikanen die in tranen voor 
dit fraaie pand staan, omdat daar in hun ogen de held 
geboren is, die een beslissende wending gaf aan de 
Amerikaanse vrijheidsstrijd. Ik verwacht dan een 
onderbouwing. Is er een geboortebewijs uit Gouda van 
Johannes de Graaff of een inschrijving van zijn doop? 
Duikt zijn naam op in een van de andere Goudse 
archieven, waardoor aannemelijk wordt, dat hij een 
geboren Gouwenaar was? 
 
Ik ben zelf op zoek gegaan. In het register Matthijs kon ik 
geen aanknopingspunt vinden. Volgens verscheidene door 
mij geraadpleegde bronnen zou Johannes de Graaff in 
1729 op Sint Eustatius zijn geboren en een zoon zijn van 
Simon de Graaff. Schriftelijk vastgelegd is de doop op 

Sint Eustatius op 26 februari 1730 van een Johannes, zoon van Simon de Graaf en Aletta Simons. 
Deze Johannes is geboren op 5 november 1729. In het in 2019 verschenen boek De Gouden Rots van 
Willem de Bruin staat: ‘Toen Johannes de Graaf in 1729 werd geboren, hadden zijn ouders reeds 
een aardig fortuin vergaard. Ze stuurden hun zoon naar Nederland om rechten te studeren. 

Teruggekeerd op zijn geboorte-eiland trouwde hij met Maria Heyliger.’ Het verhaal over de eerste 
erkenning van de jonge V.S. staat op de website van het Openbaar Ministerie van de BES-eilanden 
(Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het parket van de Officier van Justitie is gehuisvest in het Fort 
Oranje en daarvan wordt de geschiedenis beschreven: ‘Het was vanaf dit fort dat op 16 november 
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1776 het beroemde First Salute werd gelost. Gouverneur Johannes de Graaff (geboren in 1729 op St. 
Eustatius) liet de kanonnen van het fort een saluut brengen aan de nieuwe Vlag van de Verenigde 
Staten, de Great Union flag, van de dertien opstandige Noord-Amerikaanse koloniën die zich zojuist 
onafhankelijk hadden verklaard van hun Britse moederland. De Amerikanen interpreteerden dit als 
de eerste erkenning door een buitenlandse mogendheid van hun onafhankelijkheid en De Graaff 
werd als held geëerd. Het was een van de aanleidingen voor de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784).’ 
Maar er zijn meer werken die vermelden dat De Graaff op Sint-Eustatius is geboren, bijvoorbeeld 
Dutch Atlantic connections, 1680-1800 van Gerrit Jan Oostindie en Jessica Vance Roitman en History 
of St. Eustatius van Johannes Hartog. Zelfs in het beroemde – door Veenendaal in zijn lezing 
aangehaalde - boek van Barbara W. Tuchman The First Salute staat het: ‘Born in St. Eustatius to 
wealthy parents in 1729 (…….) and educated in the Netherlands, he had returned to St. Eustatius.’  
Dat brengt mij bij een ander onderdeel van de toespraak van Harry Veenendaal. Hij zou in armoede 
overleden zijn en min of meer ‘uit de geschiedenis geschreven’. Tuchman schrijft :’De Graaff’s 
property and influence enabled him to pursue the accumulation successfully. He lived on for thirty-
five years and died a very rich man in 1813.’ Erik Schumacher vermeldt in het artikel ‘Een 
opportunistisch saluut aan het nieuwe Amerika’ in het Historisch Nieuwsblad 7/2012 dat De Graaff 
stierf in 1813 en toen immense rijkdommen naliet. Ruud Stelten schrift hierover in zijn proefschrift 
From golden rock to historic gem: ‘De Graaff’s probate inventory, held at the National Archives in 
The Hague, provides a detailed list of his possessions at the time of his death in 1813. It shows that 
he was still a very rich man at this time, even 32 years after leaving office as Governor.’ 
 

Nu zou het niet de eerste keer zijn dat verschillende historici zich uiteindelijk blijken te baseren op 

dezelfde, later onjuist blijkende, bron. Daarom de hartelijke uitnodiging aan Harry Veenendaal om 

aan te geven welke bronnen spreken van een geboorte in Gouda en van een overlijden in armoede 

en waarop die bronnen zich baseren. 

 

Restaureren moet je leren; 
verslag opening Open Monumentendag 

 
Op woensdagavond 9 september jl. 

werd in de Sint-Janskerk Open 

Monumentendag 2020 in Gouda 

geopend. De avond is speciaal 

bedoeld voor de mensen die hun 

monument openstellen, voor de 

vrijwilligers die het bezoek in goede 

banen leiden en voor relaties van de 

stichting zoals de sponsoren. Open 

Monumentendag zelf zou dit jaar 

noodgedwongen wat beperkter zijn 

dan normaal, legde 

stichtingsvoorzitter Hans Richters in 

zijn welkomstwoord uit. Anders dus. 

Was de opening altijd op de 

vrijdagavond; deze keer was het op 

de woensdagavond. Als plaats van 

handeling wordt een locatie gezocht 

waar het jaarthema vanzelfsprekend 

aan bod komt, als het ware van de 

muur druipt. Bij ‘leermonument’ 

had wellicht een oude school voor de 

hand gelegen, maar de keuze voor 

de Sint-Janskerk bleek een 

uitstekende, en niet alleen vanwege 

het handhaven van coronaregels. 

Aan de hand van het aspect 

restaureren kwamen zowel het leren 
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als het monument in beeld, of, zoals de titel van de inleiding van Bianca van den Berg luidde: 

Restaureren moet je leren.  

Wethouder Thierry van Vugt deed de aftrap in de Sint-Janskerk. Met het verzoek er niet meteen 

over te schrijven, kondigde hij aan dat B&W op korte termijn een voorstel lanceren tot 

verduurzaming van monumenten. Hij dankte voor de inzet die ook dit jaar weer een Open 

Monumentendag in Gouda mogelijk maakt, de ‘showcase voor de rijke geschiedenis van Gouda’. 

 

De begrippen restauratie en 

onderhoud werden – voorzien van 

heldere plaatjes – toegelicht door 

vertegenwoordigers van 

aannemersbedrijf Den Hoed uit 

Bergambacht, dat inmiddels twintig 

jaar belast is met het onderhoud 

van de Sint-Janskerk. Directeur 

Gerard den Hoed deed een 

bedrijfspresentatie, waarin het 

proces van onderhoud en het begrip 

kwaliteit centraal stonden. Herman 

Grobben liet concreet zien hoe de 

verschillende elementen van zo’n 

groot monument door het weer of 

door gebruik achteruit kunnen gaan 

en wat je daaraan kunt doen. 

Frijnen en paramenten, 

steenhouwers versus beeldhouwers, funderingsherstel en roosters van RVC, en nog veel meer om op 

te steken. 

 

Bianca van den Berg kun je niet passeren als het om de Sint-Jan gaat en om Open Monumentendag, 

aldus Hans Richters. Bij haar ging het om de geschiedenis van de restauraties van de Sint-Jan. Haar 

sprankelende presentatie zullen wij in het volgende nummer samenvatten. 

 

De avond in de 

Sint-Janskerk 

werd 

afgesloten met 

een levend 

leermonument, 

verpakt in het 

nagespeelde 

‘afscheid van 

ds Henrik van 

Meerten als 

predikant op 29 

november 

1829’. Henrik 

(gespeeld door 

Jean-Philippe 

van der 

Zwaluw) 

gebruikte zijn preek om zijn vrouw uitgebreid te loven: voor haar eigen leervermogen en voor haar 

inzet om vrouwen kennis en vaardigheden bij te brengen. Anna Barbara van Meerten-Schilperoort 

(een nieuwe rol voor Carolyt Koops) kwam zelf ook vaak aan het woord, heen stappend over het 

schaamrood van verlegenheid voor al die loftuitingen. De sketch was ook de introductie van een 

stadswandeling die speciaal door de Stichting Open Monumentendag Gouda is ontwikkeld, in de 

vorm van een brochure maar ook als app. (GJJ) 
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Open Monumentendag 2020: wel in Gouda! 
 
In Gouda ging Open 
Monumentendag 2020 dus wel 
door. Reden voor de redactie 
om te informeren hoe het 
bestuur van de Stichting OMD 
Gouda deze bijzondere 
aflevering heeft ervaren. 
Penningmeester Kees Brinkers 
(voorzitter Hans Richters is 
met vakantie) benadrukt dat 
de officiële evaluatie nog 
moet plaatshebben, maar 
heeft de indruk dat zowel bij 
de monumenthouders en bij 
de vrijwilligers als bij het 
bestuur tevredenheid bestaat 
over het doorzetten, hier en 
daar misschien zelfs wat trots. 
Of Open Monumentendag zou 
kunnen doorgaan, was dit jaar 
bepaald geen uitgemaakte 
zaak. Zouden 
monumenthouders wel bereid 
zijn hun pand open te stellen 
voor de gebruikelijke grote 
aantallen bezoekers? En als 
dat al het geval was, zouden 
de vele benodigde vrijwilligers – toch meestal in de risicoleeftijd – ook dit jaar wel klaar willen 
staan om bezoekers te ontvangen? In veel andere plaatsen zoals Leiden en Delft werd al snel 
besloten het evenement af te gelasten. Na inventarisatie door het organiserend Goudse comité 
bleek echter het enthousiasme onder zowel Goudse monumenthouders als vrijwilligers ruimschoots 
aanwezig te zijn, zodat het sein voor de organisatie op groen kon worden gezet. Het programma 
telde dit jaar 39 monumenten. Voor een aantal monumenten moesten bezoekers – in verband met 
de beperkte ruimte – vooraf reserveren. Van die mogelijkheid werd al dagen tevoren gebruik 
gemaakt. Voor de rondleidingen in het Stadhuis was zoveel belangstelling dat deze al twee dagen 
tevoren waren volgeboekt. Ook de Sint-Jan, waar bezoekers op de orgelzolder een kijkje konden 
nemen in het binnenwerk van het Moreau-orgel, trok weer veel bezoekers. Zoals al werd verwacht, 
was het totale aantal bezoekers lager dan voorgaande jaren. Veel monumenthouders en vrijwilligers 
konden het uitblijven van de massale bezoekersstromen van voorgaande jaren wel waarderen. ‘Nu 
komen vooral de echt geïnteresseerden’, zo viel verschillende malen te horen. Al met al een zeer 
geslaagde Open Monumentendag. Gouda kan niet alleen trots zijn op zijn monumenten, maar ook op 
zijn monumenthouders en de vrijwilligers die voor openstelling wilden zorgen. (GJJ)  
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Gerard van Ham presenteert Die Goude in het AD 

 

 

 

Landelijk dagblad AD bevatte op 2 september jl. een bijlage over ‘Clubleven. Hoe komen 

verenigingen het jaar door?’ Tussen veel sport- en zangverenigingen kreeg ook onze historische 

vereniging daarin een plek. Voorzitter Gerard van Ham heeft Anneke Aardoom verteld over onze 

activiteiten. Om zich te laten portretteren toog hij naar de Sint-Janskerk. (GJJ) 
  



11 
Nieuwsbrief nr. 112  Historische Vereniging Die Goude (oktober 2020) 

Biografie De Lange van Wijngaerden voor burgemeester 

 
Op vrijdag 25 september jl. overhandigde Jean-Philippe van der Zwaluw aan burgemeester Pieter 
Verhoeve het officiële eerste exemplaar van zijn biografie De Lange van Wijngaerden - De patriot 
die geschiedenis schreef. Het boek is als nummer 43 opgenomen in de reeks Verzameling Bijdragen 
van Die Goude. Zowel de locatie - Westhaven 52, ooit het woonhuis van De Lange van Wijngaerden - 
als de datum - diens 200ste sterfdag - waren welbewust gekozen. Voor de burgemeester, zoals 
bekend zeer geïnteresseerd in geschiedenis, was het een soort herhalingsoefening, want aan het 
begin van de maand stond hij ook al op de stoep van het zgn. stadspaleis aan de Westhaven, toen op 
uitnodiging van het AD Groene Hart en gefotografeerd door Pim Mul, ook vanwege de nakende 200-
ste sterfdag van De Lange van Wijngaerden. De burgemeester wist op dat moment niet dat er net 
een biografie over De Lange van Wijngaerden klaar was, maar toen hij het hoorde stelde hij meteen 
voor alsnog een overhandiging te organiseren op de sterfdag zelf. Ook dat zou weer op de stoep van 
Westhaven 52 gebeuren. Het regende die vrijdagmiddag echter flink. Toen was het de beurt aan 
Jacqueline van Nieuwpoort (van Stijlkamer 52) voor een spontane actie: ‘Komen jullie toch binnen 
staan.’  
Zo stak Jean-Philippe van der Zwaluw met zijn toelichting niet van wal vóór, maar in het voormalige 
woonhuis van De Lange van Wijngaerden. Hij memoreerde dat Verhoeve ook voorzitter is van de 
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en noemde het sportief dat hij als opperorangist een boek 
wilde aannemen over een opperpatriot, 'la bête noire' van de orangisten. De burgemeester toonde 
zich erkentelijk voor het feit dat de auteur zo’n gedegen gedocumenteerde biografie heeft 
geschreven over zo’n belangrijke Gouwenaar. De impact van de aanhouding in 1787 van de vrouw 
van Prins Willem V, de zuster van de Koning van Pruisen, was enorm. Ze geloofden elders in Europa 
hun oren niet, toen het bekend werd. Maar De Lange van Wijngaerden ontleent zijn belang ook aan 
andere activiteiten, waaronder het schrijven van een stadsgeschiedenis. Niet voor niets kreeg hij 
een begrafenis als ware hij burgemeester geweest.  Persoonlijk was de heer Verhoeve al lang 
gericht op de naam Wijngaarden, omdat hij – opgegroeid in Bleskensgraaf - ooit een scriptie schreef 
over Wijngaarden en het collatierecht van de ambachtsheer. Tenslotte richtte de burgemeester zijn 
complimenten ook op de Historische Vereniging Die Goude die erin slaagt om belangwekkende 
boekwerken over de historie van Gouda te blijven uitgeven of promoten. De biografie die hij in 
handen hield is de 43e in een mooie reeks. (GJJ) 
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Die Goude kijkt naar oude Goudse foto’s of documenten 
 

Een van de punten in het Beleidsplan 2020-2023 is (paragraaf 4.5): Het bevorderen van het behoud, 

het beschrijven en beschikbaar stellen voor onderzoek van roerend erfgoed en andere kennis van 

het leven in Gouda. Die Goude treedt op als intermediair voor mensen die niet goed weten wat ze 

moeten doen met documenten, boeken, fotocollecties en voorwerpen met een duidelijk Gouds 

karakter die anders wellicht verloren zouden gaan. Die Goude heeft zelf geen museale functie, 

maar Streekarchief en Museum kunnen niet altijd ingaan op aanbiedingen van ‘uniek’ materiaal, 

zeker niet als ze in dozen, ongeordend en niet beschreven, staan te wachten op een bestemming. 

Die Goude is bereid om die materialen op te halen en er ‘waarde’ aan toe te voegen, zoals het 

globaal beschrijven en digitaliseren van objecten. Als een object een waardevolle toevoeging is op 

de bestaande collectie van het Streekarchief Midden-Holland, Museum Gouda, of een andere 

professionele openbare erfgoedinstelling gaat het daarnaar toe. Waardevolle foto’s gebruiken wij 

voor onze Facebookpagina en ter aanvulling op artikelen in Tidinge of Nieuwsbrief. Wat daarna 

resteert, verkopen wij op onze boekenmarkt of op een andere manier. Twee voorbeelden: 

 

1. Oud-wethouder Piet Binee 

Namens de andere kinderen van de 

heer en mevr. Binee-Polet heeft 

Lidy Vons-Binee Die Goude 

gevraagd om te kijken of er in het 

huis van haar moeder ‘Goudse’-

spullen staan die een nuttige 

bestemming kunnen krijgen. Als 

die er niet is, wordt het wellicht 

weggegooid of aan een liefdadige 

instelling gegevens om te 

verkopen. Oud-wethouder Piet 

Binee is twaalf jaar geleden 

overleden; zijn 94-jarige 

echtgenote Bep (dochter van oud-

wethouder Polet) kan niet langer 

zelfstandig wonen. Ook Golda 

heeft een aantal prenten en boeken meegenomen. Wat meer persoonlijke aandenkens en foto- en 

gedenkboeken zijn door Die Goude meegenomen, o.a. van ziekenhuis De Wijk, Gouwelanden en 

diverse ‘eerste palen’. Gert Jan Jansen heeft inmiddels een overzicht gemaakt van de 50 boeken, 

albums, geschriften en voorwerpen en die toegestuurd aan het Streekarchief. Diverse foto’s zijn 

inmiddels gepubliceerd op de Facebookpagina van Die Goude. 

 

2.De familie Van Reedt Dortland heeft eeuwenlang in Gouda gewoond. Sander van Reedt Dortland 

uit Wassenaar heeft Die Goude gevraagd 

of er belangstelling is voor attributen van 

zijn overgrootvader Adriaan van Reedt 

Dortland, die in 1899 zijn 25-jarig 

jubileum vierde als officier bij de 

schutterij van Gouda. In 1911 ging de 

familie wonen in De Moriaan, Westhaven 

29.  

Zoon P.H. van Reedt Dortland schreef in 

de Goudsche Courant van 20 november 

1920 een artikel over de geschiedenis van 

De Moriaan. Martijn Junte gebruikte dit 

artikel bij zijn lezing op 7 september jl. 

over De Moriaan. (zie blz. 4-5). Paul van 

Horssen en Gert Jan Jansen gaan 

binnenkort bij Sander van Reedt Dortland 

op bezoek. (GJJ)  



13 
Nieuwsbrief nr. 112  Historische Vereniging Die Goude (oktober 2020) 

ANWB-monumentenbordjes in Gouda (3) 
 
In afwachting van de informatie die de gemeente Gouda wil verzorgen, heeft de redactie aan het 
Gouds Gidsen Gilde gevraagd wat het van de ANWB-bordjes vindt. De gidsen van het gilde lopen 
immers zeer regelmatig met hun groepen door de stad en komen de bordjes dan automatisch tegen. 

Voorzitter Evalien de Haan was zo vriendelijk 
om ook even bij twee andere ‘oudgedienden’ 
navraag te doen: Corry de Jong en Fred 
Pieters. Zij weten nog dat er een grote serie 
nieuwe ANWB-bordjes kwam in Gouda. Op de 
vraag: ‘Hebben gidsen steun of last van 
ANWB-bordjes?’ komt een genuanceerd 
antwoord. Toen de bordjes kwamen – dat 
was nog in de tijd dat de VVV de 
wandelingen met gids organiseerde – vonden 
sommigen dat best spannend: ‘Wat gebeurt 
er wanneer ik iets anders zeg dan op het 
bordje staat?’ Corry de Jong geeft toe dat ze 
in het begin bewust zodanig positie koos bij 
een monument dat het ANWB-bordje niet 
direct in beeld kwam. Ook waren er gidsen 
die met hun hoofd voor het bordje gingen 
staan. Volgens Evalien sleet dat gevoel 
vanzelf door ervaring en routine. Bovendien 
was bekend dat de teksten van de meeste 
bordjes door Henkjan Sprokholt waren 
opgesteld. Diens kennis werd hooggeacht en 
daarom werden de bordjes ook gebruikt om 
snel even het geheugen op te frissen, zeker 
wat betreft feitelijke gegevens als jaartallen 
en namen. Gidsen die de onzekerheid achter 
zich hebben gelaten, kunnen prima omgaan 
met eventuele opmerkingen. Bovendien 

vertellen zij over de context van een monument en beperken zij zich niet tot feitelijke kenmerken. 
Evalien wijst erop dat de ANWB-bordjes vooral van nut zijn voor de individuele Gouda-bezoeker(s). 
Voor een gids zijn ze neutraal. Die kent zijn of haar verhaal over Gouda goed, over de stad in het 
algemeen, of over het specifieke thema van de wandeling.  
 
Over één ding zijn de drie gidsen het eens: als er bordjes bij monumenten staan, moeten ze er ook 
netjes uitzien. Je kunt het als stad in 
het kader van je promotie niet maken 
om je ogen te sluiten voor slecht 
leesbare bordjes, zeker niet in het 
jubileumjaar Gouda750. 
Dat laatste sluit mooi aan op een 
suggestie van Roelie Spijkerboer die op 
12 september jl. op Radio Gouwestad 
de laatste Nieuwsbrief van Die Goude 
besprak met Gert Jan Jansen. Als 
reparatie en herstel bij de gemeente 
op financiële bezwaren zou stuiten, 
waarom wordt er dan geen project met 
burgerparticipatie van gemaakt? Er zijn 
toch genoeg mensen die daarvoor de 
handen uit de mouwen willen steken, 
veronderstelde Roelie.  
(Wordt vervolgd)  
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Vernieuwde maquettezaal in Museum Gouda geopend 
 

Dinsdagmiddag 

8 september jl. 

heeft 

burgemeester 

Pieter Verhoeve 

in Museum 

Gouda de 

vernieuwde 

maquettezaal 

geopend. Waar 

de bestaande 

maquette (in 

december 2012 

onthuld door de 

pas 

aangetreden 

burgemeester 

Milo 

Schoenmaker) 

zo strikt 

mogelijk de 

situatie in het 

jaar 1562 

vastlegde, stijgt 

het ensemble in 

de 

maquettezaal 

nu boven de 

momentopname 

uit. Iedere bezoeker kan op zijn of haar eigen manier de geschiedenis van Gouda voor die tijd en na 

die tijd ervaren. De dimensie ‘tijd’ is zichtbaar door een tijdlijn op de zijmuur die aan de hand van 

vaste thema’s, zonder uitgebreide teksten, door acht tijdvakken heen leidt. Daarnaast zijn er 

beeldschermen waarmee interactief kan worden ingezoomd op historische figuren, gebeurtenissen 

en op de toplocaties. Je zou kunnen zeggen dat de maquette het verhaal van Gouda is geworden: de 

geschiedenis van de stad in zijn meest compacte en overzichtelijke vorm, van pakweg 1000 tot 

2020. Naast geografische vormen (de huizen, de gebouwen en de straten), komen andere 

maatschappelijke thema’s in beeld. Wat veranderde er aan het wonen, het werken, het verkeer; 

kortom: hoe ontwikkelde het leven zich in Gouda? 

 

Zo diepgaand kwam het bij de sobere openingsplechtigheid niet aan de orde. De burgemeester en 

directeur Marc de Beyer spraken mooie woorden over de betekenis van de maquette en van Museum 

Gouda. Pieter Verhoeve kreeg er een extra functie bij, want hij is vanaf 8 september jl. ook 

burgemeester van de maquettestad. Henkjan Sprokholt, die inhoudelijk veel heeft bijgedragen aan 

alle onderdelen, vertelde het in zijn ogen mooiste verhaal bij de maquette (zie foto). Dat ging om 

de invulling van een blauw ‘vlekje’ aan de zuidkant van de stad op de kaart van Jacobus van 

Deventer die als basis heeft gediend. De stadsarchieven boden op dat punt geen aanwijzing. Op de 

gok is daar toen een klein haventje voor haringbuizen geprojecteerd; een gok die later juist bleek 

te zijn. Overigens zijn op de maquette zelf enkele kleine correcties doorgevoerd. Zo zijn de 

zeilschepen op de Gouwe verwijderd en is het aantal schepen op de Turfmarkt flink uitgebreid. Daar 

er vanwege corona maar weinig mensen bij de opening aanwezig mochten zijn, is het evenement 

gefilmd door Bart Kester en zijn assistenten Laura en Mark van Lighthouse Films.  

Voor iedere Gouwenaar is het de moeite waard om ‘Hèt verhaal van Gouda’ te gaan bekijken. Zie 

https://www.museumgouda.nl/nl/bekijk-de-collectie/stadsmaquette-gouda-begint-hier. (GJJ) 
  

https://www.museumgouda.nl/nl/bekijk-de-collectie/stadsmaquette-gouda-begint-hier
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Pestbosjes in de Polder Bloemendaal 
 
De lokale pers berichtte onlangs over een crowdfundingsactie van de Stichting Weids Bloemendaal 
voor de aanleg van een trekvlot, waardoor het wandelnetwerk in de Polder Bloemendaal, gelegen 
tussen Gouda, Waddinxveen en Reeuwijk, voltooid kan worden. De Stichting zet zich in voor het 
behoud en herstel van natuur- en cultuurhistorische landschapswaarden van de veenweidepolder. 
De polder is ontstaan door ontginning van veenmoerassen, zo’n duizend jaar geleden. Zie verder 
www.stichtingweidsbloemendaal.nl. De polder vormt nu een aantrekkelijk wandelgebied met 

weidse uitzichten die doen denken aan een oude schoolplaat met begraasde veenweiden, sloten, 
rietlandjes en geriefbosjes, met in het voorjaar bloemrijk hooiland, talrijke weidevogels, en aan de 
horizon een torenspits - hier de St. Victorkerk van Waddinxveen. Bij de entrees staan borden met 
informatie over het landschap, de flora en de fauna. Hier en daar langs de route geven bordjes 
beknopte informatie over historische landschapselementen zoals koebochten, veenputten, 
legakkers, en kades.  
Ook lezen we een aanmoediging om de pestbosjes te ontdekken, maar… wat zijn dat? Pestbosjes, 
ook wel veebosjes genoemd, zijn de plekken op het land waar dieren werden begraven die waren 
gestorven aan besmettelijke ziekten zoals de runderpest of miltvuur. De kadavers werden begraven 
op een uithoek van het bedrijf, ver van de levende have. Een sloot eromheen voorkwam betreding 
door mens en dier. Struiken en bomen kregen zo hun kans en ontwikkelden zich tot de kenmerkende 
bosjes.  
 
Tot wanneer werden de pestbosjes in de Polder 
Bloemendaal nog als zodanig gebruikt?  
In Veeartsen, empiristen en de runderpest in het 
rampjaar 1866 beschrijft Gertjan Moers de 
ontwikkelingen die leidden tot overheidsingrijpen. Er 
was al een meldingsplicht. In 1866 besloot de 
rijksoverheid dat zieke runderen onteigend, 
afgemaakt en begraven moesten worden. Aanleiding 
was de laatste runderpestepidemie die in Nederland 
woedde in de jaren 1865-1867. In Zuid-Holland 
bezweek in die periode 40% van de veestapel. De 
Goudsche Courant van 23 april 1866 meldt het 
besluit van Burgemeester en Wethouders om een kalf 
van veehouder Jan de Vries, dat gestorven is aan de 
veeziekte, te onteigenen ‘na inkerving der huid, met 
bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid 
ongebluschte kalk, ter behoorlijke diepte te doen 
begraven’. Het besluit vermeldt niet waar het kalf 

http://www.stichtingweidsbloemendaal.nl/
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begraven moet worden. Vermoedelijk was dat op het eigen land van de veehouder. 
Destructiebedrijven bestonden immers nog niet. Wel blijkt uit het bericht de overheidsbemoeienis. 
Pas in 1922 trad in Nederland de Vleeskeuringswet in werking. Deze legde de verplichting op om 
afgekeurde kadavers doeltreffend te verwerken. Het zou nog tot 1938 duren totdat de destructie 
landelijk was geregeld. 
Aannemend dat de wet ook hier in de polder werd nageleefd, zijn de pestbosjes in ieder geval sinds 
die tijd in onbruik geraakt. Aangezien niet bekend is of er dieren met miltvuur begraven zijn, blijft 
voorzichtigheid geboden. Miltvuursporen kunnen na vele tientallen jaren weer actief worden. Maar 
als wandelaar hoeven we niets te vrezen, zolang we niet gaan spitten in de grond en op gepaste 
afstand blijven. Vandaag is de zorg: het in stand houden van de resterende pestbosjes, niet alleen 
als historisch element, maar ook als onderdeel van de biodiversiteit in het landschap. (Marjan 
Veerman) 
 
Geraadpleegd: www.rijnlandgeschiedenis.nl, Wikipedia- Destructiebedrijf en ‘Miltvuur. Gifspoor uit 
het verleden door miltvuurbosjes’ door Carina Twerda op www.gezondheidenco.nl. 
 
 

Herinneringen aan de Goudsche Machine Fabriek (VI-Slot) 
door Willem den Boer, gebruikmakend van het personeelsblad GMF-Focus 
 

Jubilea 
De GMF-Gouda heeft altijd jubilea te 
vieren gehad. Hoe ging dat vroeger? 
Als voorbeeld nemen we Jan Wilhelm 
van Kogelenberg. Van hem hebben we 
diverse keren foto’s gepubliceerd in de 
Nieuwsbrief en op Facebook. Hij was 
een zwager van de eerste voorzitter 
van Die Goude, mr. J.J. Smit. Op 1 
februari 1951 was de heer Van 
Kogelenberg 25 jaar ‘aan de zaak’. Hij 
stond aan het hoofd van de kleine 
tekenkamer en deed ook de inkoop. 
Daarnaast was hij een enthousiast 
amateurfotograaf. Hij woonde op 
Fluwelensingel 42. Vorig jaar kreeg Die 
Goude van zijn zoon Piet Hein een 
foto- en diacollectie. 
 
De heer Van Kogelenberg werd, samen met zijn vrouw en bedoelde zoon, ontvangen in het kantoor 
van de heer Chris Hupkes. Dat was een deftige en plechtige aangelegenheid. ‘Meneer Chris’ zal zijn 
toespraak ongetwijfeld begonnen zijn met de woorden: “M’n waerde Van Kogelenberg. Op deze 

heug’lijke dag...”.  Na de toespraak ontving 
de heer Van Kogelenberg een 
vergrootapparaat voor zijn doka waar hij 
foto’s ontwikkelde en afdrukte. Daar had 
ook het bedrijf baat bij, want daarmee 
werden de kosten van een professionele 
fotograaf uitgespaard. Honderden foto’s in 
het GMF-archief waren het resultaat van 
deze uit de hand gelopen fotohobby; een 
archief dat later is meeverhuisd naar 
Waddinxveen. Na de toespraak mocht 
iedereen de jubilaris feliciteren. Op de foto 
is te zien dat beambten en arbeiders de 
gebeurtenissen konden volgen vanuit een 
smal gangetje. Daar zal o.a. Gerrit 
Beekhuis staan. 
  

De toehoorders: v.l.n.r. de heer Joosten, Anton Dekker, Maarten 
den Boom, Piet Danens, Jan de Jong en meneer Coen Hupkes 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
http://www.gezondheidenco.nl/
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Museum van Oude Fietsen in Gouda 
 

Het is de lezers van de Tidinge vast niet 
ontgaan. In het Gouwe Verhaal van Sefa van 
Leeuwen-Marinč (jaargang 2020 nummer 2) 
komt de fietsenzaak aan de orde die haar 
man en zij hadden op de hoek van de 
Burgemeester Martenssingel en de IJssellaan. 
Zoon Peter heeft de zaak overgenomen, maar 
hij is met pensioen. Sefa zegt in het 
interview: ‘….nu heeft Peter er een soort 
museum van oude fietsen van gemaakt.’ 
De redactie is op een zaterdag een kijkje 
gaan nemen. ‘Mijn vader is eigenlijk 
begonnen met het verzamelen van oude 
rijwielen. Die wilde hij gaan opknappen als 
hij met pensioen was. Daar is het helaas 
nooit van gekomen en daarom ben ik dat 
maar gaan doen,’ zegt Peter van Leeuwen. 
Hij geeft graag toelichting bij bijzondere 
exemplaren. Het oudste exemplaar is 
waarschijnlijk een baanfiets van het merk 
Rhijngold. Die is rond 1910 gemaakt door de 
Gebroeders van Rhijn, die eerst aan de Sint-
Anthoniestraat zaten en later op Kleiweg 42. 

Het woord fietsenmaker moest je in die tijd nog letterlijk nemen. Later werden het 
fietsenreparateurs en tegenwoordig zijn het meer fietsenverkopers, aldus Peter. In totaal staan er 
misschien wel 300 fietsen, in allerlei staten van rijvaardigheid. Soms verkoopt hij een oude fiets die 
helemaal is opgeknapt. Alle ontwikkelingen die zich bij het rijwiel hebben voorgedaan, zijn terug te 
vinden, ook de vouwfiets. Het stopt bij de e-bike. ‘Daar heb ik gewoon geen verstand van.’ De 
tentoongestelde tweewielers komen uit de hele wereld, ook uit bijvoorbeeld India en Indonesië. 
Dan valt op dat kettingkasten, fietstassen en jasbeschermers typisch Nederlandse attributen zijn. In 
die landen dragen ze geen regenjas op de fiets. ‘Zal ik nog een paar opvallende exemplaren laten 
zien,’ vraagt Peter. Vervolgens wijst hij op een Fongers uit 1946 met een 67 cm frame, bijna weer 
rijklaar, voor een heel grote 
man. Dan ziet hij weer een 
Itara uit Zweden, op het oog 
een plastic fiets, maar toch 
loodzwaar. Daar zijn er ooit 
twee nieuw van verkocht in 
Gouda. Heel apart is ook het 
rijwiel met hulpmotor, dat 
jarenlang ergens in een schuur 
stond. De fiets is een BAJ uit ’s-
Hertogenbosch, ooit verkocht 
door Van Lith in Berlicum die er 
een losse Victoria-motor uit 
1951 bij verkocht. ‘Die 
combinatie ga ik nog een keer 
aan de praat krijgen,’ zo sluit 
Peter van Leeuwen de 
rondleiding af. 
U kunt de oude fietsen op 
vrijdag en zaterdag tussen 10 
en 16 uur bekijken. Het is 
verstandig om even te bellen of 
hij er is, want Peter van 
Leeuwen houdt nog steeds van 
meerdaagse fietstochten. (GJJ) 
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Beszelzen: Een vergeten Goudse zwemkampioen 
 

Een sobere grafsteen op de 
Oude Begraafplaats blijkt 
een vrijwel onbekend 
stukje Goudse 
(sport)historie te 
verbergen, met dank aan 
beheerder Koos Massar. 
Het is de zerk van Lubertus 
Enicus Beszelzen, in de 
jaren tachtig van de 
negentiende eeuw dé grote 
troef van de Goudsche 
Zwemclub (GZC) en in één 
jaar zelfs officieus 
kampioen van Nederland. 
Zijn familienaam komt nu 
niet meer in Gouda voor, 
maar eind negentiende, 
begin twintigste eeuw zijn 

de Beszelzens vanwege hun bakkerszaak ruim zestig jaar een begrip in de stad. 
Vader Bessel Beszelzen, geboren op 4 februari 1838 in Maarssen in een familie van bakkers, zorgt er 
in eerste instantie voor dat Gouda deze – voor velen moeilijk te spellen – naam gaat kennen. Hij 
trouwt op 13 april 1864 met de weduwe Sophia Bokhoven, geboren op 18 augustus 1829 in Gouda, 
en neemt een brood-, banket- en kleingoedbakkerij op de Gouwe C 66 over. Het paar krijgt drie 
kinderen: Lubertus Enicus (geb. 4 januari 1865), Jacoba Maria (1866) en Maria (1868 of 1869). Zoon 
Lubertus gaat in Gouda naar school en helpt in de bakkerszaak van zijn ouders. Maar hij is ook een 
enthousiast zwemmer, en als in 1886 de GZC wordt opgericht, meldt hij zich meteen aan. 
Al snel blijkt hij een begenadigd zwemmer. Bij de eerste stedelijke zwemwedstrijd van Gouda op 26 
juli 1886 wint hij de 1e prijs bij het 80 m buikzwemmen en het 2,5 m duiken, de 2e prijs bij het 40 
m rugzwemmen en de ereprijs voor de overall beste prestatie. In 1887 gaat hij naar de nationale 
zwemwedstrijden, waar alle clubs hun sterkste zwemmers heen sturen. In feite zijn dit de 
voorlopers van de 
NK’s, waarvan de 
eerste officiële editie 
pas in 1920 zal 
worden gehouden. 
Lubertus doet het 
goed bij deze 
‘nationale’, met een 
2e prijs bij het 160 m 
buikzwemmen (10 
juli, Leiden), een 3e 
prijs op dezelfde 
afstand (4 augustus, 
Gouda) en een 2e 
prijs bij het duiken 
(29 augustus, 
Amsterdam).  
De zwemmende 
bakkerszoon bereikt 
in 1888 onmiskenbaar 
zijn sportieve top. Op 
31 juli haalt hij in 
Gouda een 2e prijs bij het 160 m buikzwemmen en een 1e prijs bij 40 m rugslag, 80 m rugslag, 
duiken en gekleed duiken. 
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Bij de internationale zwemwedstrijd op 18 
augustus in Amsterdam, die een NK-karakter 
krijgt doordat er geen buitenlandse zwemmers op 
afkomen, pakt hij het goud bij de 600 m 
buikzwemmen, de‘koningsafstand’ in open water. 
En de volgende dag doet hij hetzelfde bij het 
grote waterfeest, eveneens in Amsterdam, bij de 
240 m gekleed buikzwemmen en de 80 m rugslag. 
Bij zijn terugkeer in Gouda wordt hij bij zijn GZC 
als een held onthaald. In de Goudsche Courant 
van 24 juni 1926 wordt dit in een artikel over de 
jubilerende zwemclub gememoreerd: ‘En toen de 
heer L. E. Beszelzen (bekend rugzwemmer) uit 
Amsterdam als kampioen van Nederland 
terugkwam: “De oude zwemmeester Groenendaal 
was er trotsch op dat in het Goudsche bad zoo'n 
zwemwonder was opgekweekt, hield een 
toespraak en begon een vroolijk deuntje op z'n 
viool te spelen en toen ging het in optocht het 
bad rond. De zwemmeester met de viool voorop, 
dan de kampioen Beszelzen met takken en 
bladeren van de struiken van het bad gelauwerd 
en daarachter het bestuur, de zwemmers en de 
bezoekers van het bad.”’  
Beszelzen stopt letterlijk op zijn hoogtepunt, 
want in 1889 en daarna zal hij niet meer aan 
wedstrijden meedoen. Hij neemt op 7 februari 
1890 de zaak van zijn vader aan de Gouwe over 
(inmiddels nr. 65) en trouwt op 19 februari met de Reeuwijkse Neeltje Kruijt. De sportieve 
bakkerszoon wordt volwassen en het zwemmen is verleden tijd. Het stel krijgt drie kinderen: Sophia 
(1890), Nellij Luberta Enrica (1893) en Bessel (1898). Onze bakker houdt zijn zaak twintig jaar aan 
de Gouwe, maar op 30 maart 1910 koopt hij voor ƒ 1.800,- twee bovenhuizen met een pakhuis aan 
de Vest 42, 44 en 46 en verhuist zijn broodbakkerij naar dit adres. 
Zijn winkel houdt hij wel op Gouwe 170 aan, en tijdens WO I wordt dit 176. In oktober 1928 gaat hij 
met pensioen en draagt zijn zaak over aan J. van Aalst. Hij verhuist vervolgens naar Burgemeester 
Martenssingel 66. Lubertus Enicus Beszelzen overlijdt op 19 september 1946 in Gouda op 81-jarige 
leeftijd; zijn vrouw Neeltje Kruijt is reeds op 30 maart 1922 overleden, slechts 56 jaar oud. Op de 
Oude Begraafplaats liggen de zwemkampioen en zijn vrouw gezamenlijk in graf A.v.06. (JPvdZ) 
 
 
 

31 augustus 2022: uiterste inzenddatum volgende Walvisprijs 
 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Archief en 
Librije (SVAL) wil graag iedereen die historisch 
onderzoek doet attenderen op de uiterste inleverdatum 
voor de Walvisprijs 2022: 31 augustus 2022! De Ignatius 
Walvisprijs wordt toegekend aan de beste – niet eerder 
verschenen - historische studie over Gouda of de regio. 
De prijs bestaat uit een oorkonde en €300.  
Het stichtingsbestuur hecht eraan die datum nu reeds te 
noemen, omdat auteurs wellicht gewend zijn aan een 
sluitingsdatum aan het eind van het jaar. Voor de 
Walvisprijs 2019 (de laatste keer) was dit bijvoorbeeld 
31 december 2018. De prijs wordt elke drie jaar 
uitgereikt mits er voldoende inzendingen zijn die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen.  
Zie verder https://www.samh.nl/sval/ignatius-
walvisprijs/ 

https://www.samh.nl/sval/ignatius-walvisprijs/
https://www.samh.nl/sval/ignatius-walvisprijs/
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Zij kwamen uit de Krimpenerwaard 
 
Van Historische Uitgaven Schoonhoven 
ontving de redactie een 
presentexemplaar van het boek Zij 
kwamen uit de Krimpenerwaard. Hans 
Korevaar heeft – met medewerking 
van onderzoeker Otto Ooms - namen 
en gebeurtenissen vastgelegd van alle 
mensen uit de Krimpenerwaard die 
als slachtoffer van de Tweede 
Wereldoorlog betiteld kunnen 
worden. Het is een kloek (334 blz.), 
gebonden werk waarvan meteen 
duidelijk is dat er jaren van 
speurwerk aan vooraf zijn gegaan. 
Bijna driehonderd namen komen voor 
in het register, ook gesorteerd op 
plaats.  
In zestien hoofdstukken, deels aan de 
hand van het verloop van de oorlog, 
deels thematisch, worden de 
persoonlijke verhalen aaneengeregen, 
waar mogelijk voorzien van foto’s, 
grafstenen of overlijdensadvertenties. 
Een van de eersten is de 21-jarige 
Pieter Marinus Berkouwer uit 
Bergambacht die op 10 mei 1940 als 
soldaat de Peel-Raamstelling 
verdedigt en sneuvelt in Mill. De 
laatste die wordt vermeld, is Pleun 
van Buren uit Lekkerkerk, ook een 
soldaat, die zwaar gewond raakt bij 
een bombardement op een schip naar 
Engeland en die als gevolg daarvan op 
4 april 1951 als oorlogsveteraan komt te overlijden. 
Een mooi boek, zegt u misschien, voor allerlei families in de Krimpenerwaard die hier het verhaal 
van hun familielid terugzien, maar het gaat niet over Gouda. Dat laatste is niet helemaal waar. 
Behalve dat Gouda een aantal keren figureert in het verslag van de oorlogsgebeurtenissen, komt de 
naam van onze stad ook een aantal keren voor in het overzicht van de slachtoffers, vooral als 
woonplaats of als plaats van overlijden. In het hoofdstuk ‘De Shoah’ komen we bijvoorbeeld Jette, 
Levie en Leon Schenk tegen, geboren in Schoonhoven, maar woonachtig in Gouda. Hun namen staan 
ook op de lijst in het Metaheerhuis aan de Oosthaven ‘Ter gedachtenis aan de Joodse stadgenoten 
die tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht’. Jette en Levie woonden op 
Hoge Gouwe 123, Leon op Lage Gouwe 144. In 2013 resp. 2014 zijn op die adressen Stolpersteine 
voor hen geplaatst. Nog bekender in Gouda was de in 1885 in Schoonhoven geboren Andries Samuel 
van Wijnbergen, accountant aan de Fluwelensingel 32 in Gouda en tot 1940 gemeenteraadslid voor 
de Vrijzinnig Democratische Bond. Ook hem houden wij in herinnering met een Stolperstein, maar 
zijn gedachtenis is ook vastgelegd in Jan H. Kompagnies boek De schrik van Gouda, want 
gearresteerd door de Landwacht in verband met illegaal werk, is hij door Han Balvert in Moordrecht 
geliquideerd. Maar ook Cornelis Blom (*1913 Ammerstol), Johannes Boom (*1928 Bergambacht), Jan 
Krijn Jan Versluijs (*1924 Bergambacht) en Gieliam David van den Bos (*1898 Haastrecht) woonden 
volgens het boek in Gouda op het moment dat zij door de oorlog om het leven kwamen. Op 
http://oorlogingouda.nl komen hun namen ook voor als Goudse slachtoffers van de oorlog. Zij 
kwamen dus niet alleen uit de Krimpenerwaard; zij kwamen ook uit Gouda. Het maakt hen niet 
minder slachtoffer van de oorlog. (GJJ) 
 
Zij kwamen uit de Krimpenerwaard is voor € 24,95 te koop in de boekhandel en anders te bestellen 
via www.historischeuitgavenschoonhoven.nl (ISBN 978 90 823095 4 6).   

http://www.historischeuitgavenschoonhoven.nl/
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Vraag Museum Gouda: Wie weet iets over dit glaasje uit 1600? 
 
Ingmar Reesing, conservator van Museum Gouda, 
is benaderd door een bekende kunsthandelaar. 
In een verzameling aangekocht glas-in-lood zit 
‘dit ontzettend leuke glaasje met het wapen van 
Gouda, de datum 1600 en allerlei tot de 
verbeelding sprekende graffiti met wat namen 
en de datum 1678 (18 bij 15 cm.). Is er in Gouda 
enig idee waar dit vandaan zou kunnen zijn 
gekomen.’ 
Bij Ingmar Reesing gaat geen belletje rinkelen, 
maar wellicht heeft een lid van Die Goude een 
idee waar dit glas vandaan zou kunnen komen. 
Helaas zijn de ingekraste namen niet goed te 
lezen. Ingmar dankt bij voorbaat voor het 
meedenken.  
Op Facebook heeft de foto één suggestie 
opgeleverd, die een verband legt met de Goudse 
glazenier Daniël Tomberg (1603-1678) of diens 
zoon. Er zou ook enige gelijkenis zijn met het 
wapen van Gouda in glas 10 in de Sint-Janskerk, 
dat aan Tomberg wordt toegeschreven. (GJJ) 
 
 

Voorbereiding Gouda750 op nieuwe tijdlijn 
 
In de laatste week van september heeft het programmateam Gouda750 de nieuwe tijdlijn voor het 
jubileumjaar 2022 bekend gemaakt. De coronacrisis leidde tot veel nadenken en overleg. Zie verder 
https://gouda750.nl/. De feestperiode gaat nu zes maanden duren, vanaf de opening in april t/m 
de sluiting in september 2022, inclusief een aantal aanloopevenementen in het laatste kwartaal van 
2021. Daartoe behoort o.a. de presentatie van het nieuwe boek dat Die Goude maakt over de 
geschiedenis van Gouda. De eerste ronde van toekenning van bijdragen uit het Fonds Gouda750 
heeft plaatsgevonden. Die Goude mag rekenen op de gevraagde financiële steun voor het maken van 
zgn. reconstructietekeningen voor het nieuwe boek: beelden van situaties in het verleden waarvan 
geen schilderijen of tekeningen bestaan. Het boek wordt verder uit eigen middelen betaald. 
 
Op 23 september ging vervolgens het project Goudse Verhalen van start. Wethouder Thierry van 
Vugt lanceerde de website https://www.goudseverhalen.nl/.  
Initiatiefnemers 
Bibliotheek Gouda en 
Streekarchief SAMH gaan 
zoveel mogelijk 
Gouwenaars (o.a. via 
scholen en verenigingen) 
verlokken om ‘hun Gouda’ 
te gaan vastleggen, 
gebeurtenissen in het 
verleden, heden of 
toekomst.  
Kinderwethouder Jens Hak 
(foto) zegde meteen toe 
dat hij zijn opa zou gaan 
interviewen, net als hij een 
geboren Gouwenaar. 
Kinderboekenschrijver 
Simon van der Geest had 
hem de weg gewezen. 
(GJJ)  

https://gouda750.nl/
https://www.goudseverhalen.nl/
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Een Goudse loterij in 1609 
 
Wie recent in Museum Gouda bij 
de vernieuwde Stadsmaquette 
1562 stond, heeft wellicht de 
videopresentatie gezien waarin 
wordt getoond hoe in de 17e 
eeuw een loterij wordt gehouden 
op de Markt. In 1609 
organiseerde het Catharina 
Gasthuis voor het eerst een 
loterij voor een goed doel: het 
oudemannenhuis en het bouwen 
van een pesthuis. Bijzonder is 
dat de loterijprent bewaard is 
gebleven. In 1978 zijn er 
opnieuw afdrukken gemaakt met 
behulp van de nog nauwelijks 
beschadigde authentieke 
houtblokken, opnieuw voor een goed doel: de restauratie en verbouwing van de Gasthuiskapel. Nico 
Boerboom werd op het bestaan van de prent (78 x 58 cm) geattendeerd en heeft hem gescand. 
 

Klantenraad Streekarchief zoekt extra leden 
Het Streekarchief Midden-Holland kent een bijzonder adviesorgaan. Daarin zitten mensen die 
regelmatig gebruik maken van de diensten van het streekarchief, ter plekke in de studiezaal, 
tijdens cursussen en lezingen of digitaal. Gegevens uit oude archiefbestanden, kranten, foto’s of 
bouwtekeningen en andere bestanden, verwerken zij in verenigingsverband, privé of voor hun 
bedrijf. Bestuur en directie van SAMH willen bij hun beleid en de uitvoering daarvan waar mogelijk 
rekening houden met de visie en de belangen van de archiefgebruikers.  
Het streekarchief is een gezamenlijke dienst van de gemeenten in de regio Midden-Holland. Het is 
een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling van gemeenten, een 100% overheidsorgaan dus. De 
Klantenraad is ingesteld op basis van bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De 
leden van de Klantenraad worden op persoonlijke titel benoemd door het Algemeen Bestuur, maar 
zijn wel actief in verbanden die gebruik maken van het materiaal dat SAMH kan aanbieden. Zie 
verder www.samh.nl/over-ons/klantenraad/. 
Op dit moment zitten er met name mensen in de Klantenraad die komen uit de kring van de 
historische verenigingen en daarmee verwante organisaties.De Goudse leden zijn: Gert Jan Jansen 
(secretaris), Jan Willem Klein, Cor Revet en Ad van der Schoot. Wat gemist wordt, is de inbreng van 
mensen die actief zijn in organisaties die zich bezighouden met genealogie, onderwijs of van 
bouwkundigen die regelmatig bouwvergunningen- en bouwtekeningen raadplegen. De klantenraad 
komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar.  
Voelt u zich door deze oproep aangesproken? Stuur dan een mail naar klantenraad@samh.nl.  

http://www.samh.nl/over-ons/klantenraad/
mailto:klantenraad@samh.nl
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (V): 
Joh. D. (Jan) van Dijk  
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In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Twee 
mannen en twee vrouwen zijn getoond. We gaan verder met opnieuw een werk uit de vroegere 
periode. Het is bijna een halve eeuw oud, uit de periode dat Carla haar portretten nog vrij donker 
opzette. Voor het eerst trok de redactie (foto- en hoofdredacteur) daarvoor naar de woning van de 
geportretteerde, waar het portret een ereplaats heeft boven de haard. Daar zien we een jeugdige 
Jan van Dijk in het fluwelen pak dat hij een jaar later – bij Gouda 700 – nog regelmatig heeft 
gedragen, al was zijn populairste uitmonstering het Floris V-kostuum.  
 
Hoewel Jan van Dijk zich praktisch helemaal heeft teruggetrokken uit de wereld van besturen en 
commissies, is zijn naam alom bekend. Johann David van Dijk werd in 1938 in Wolfheze geboren. Als 
onderwijzer kwam hij via Katendrecht in Gouda terecht, waar hij leraar werd aan de Willem de 
Zwijger-MULO, alvorens zich als adjunct-directeur te verbinden aan de Huishoudschool (aan het Jan 
van Renesseplein). Die school ging over in de Breevaart en vervolgens het Delta-college, waar Jan 
zijn onderwijsloopbaan afsloot. Bredere bekendheid verwierf Jan van Dijk in de politiek. Het begon 
al in 1956 als lid van de jeugdgemeenteraad. In totaal heeft hij 28 jaar in de Goudse gemeenteraad 
gezeten en was hij 25 jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Lokaal ging zijn aandacht op 
de eerste plaats uit naar de cultuur, o.a. naar het museum; provinciaal manifesteerde hij zich 
vooral op het terrein van de gezondheidszorg. Jan van Dijk voelt zich een echte liberaal. Landelijk 
is hij altijd lid geweest van de VVD, die hem voor zijn rol als volksvertegenwoordiger en bestuurder 
de mr. D.U. Stikkerplaquette toekende. Plaatselijk ligt dat iets anders. Na een conflict binnen de 
lokale VVD-afdeling stapte Jan van Dijk met enkele andere fractieleden over naar Gouda’s 50+- 
partij die hij (ook) trouw is gebleven. 
Door de coronacrisis heeft de overdracht van het penningmeesterschap van de Tunnelflatvereniging 
nog niet kunnen plaatshebben, maar deze zal niet lang duren. Zijn lichamelijke gesteldheid geeft 
steeds meer beperkingen, maar daar klaagt Jan niet over. Hij is tevreden met de herinneringen die 
alle attributen in huis bieden en met de belangstelling die veel vrienden en kennissen uit dat 
voorbije tijdperk tonen. Een van de herinneringen in huis is een ander schilderij, een portret van 
zijn moeder, van oorsprong een Goudse. Het is in 1968 gemaakt door Carla Rodenberg maar is niet 
gesigneerd. Gerard Bakker heeft de lijst gemaakt. Belangrijk vindt Jan dat hij nog steeds 
Brammetje kan uitlaten, al moet er tegenwoordig een rollator aan te pas komen. (GJJ) 
 

Fotoverantwoording en colofon 

Nico J. Boerboom: blz. 1, 12, 22, 23 en scans 
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14, 15(b), 17, 19(o) en 21(o) 
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