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Geen lezing op 23 november a.s.
Alternatief: lezing over Jacob Blauw op film
Het openingsartikel van een Nieuwsbrief gaat in beginsel over de eerstkomende lezing. Op
maandagavond 23 november a.s. zou Fred Pieters een voordracht geven over industrieel erfgoed. De
Lezingencommissie heeft na de coronapersconferentie van het kabinet van 13 oktober jl. meteen
besloten die lezing niet door te laten gaan. De persconferentie van 3 november jl. maakte duidelijk
dat er dit jaar geen lezing meer kan worden gehouden.
Eerder was - in samenspraak met de Stichting Goudse Sint-Jan – besloten om het symposium van
zaterdagmiddag 31 oktober in de Sint-Janskerk
niet door te laten gaan. Dit zesde symposium in
de reeks ‘Bekende Gouwenaars van de Sint-Jan’
zou gaan over twee ‘roemruchte Gouwenaars op
zee’: Jan den Haen en Roemer Vlacq. De
Stichting Goudse Sint-Jan en Die Goude
(Lezingencommissie) gaan – zodra dat kan - een
nieuwe datum zoeken. Zij hopen u in het
voorjaar van 2021 te treffen voor het
symposium.

Lezing op film
Voor de geannuleerde bijeenkomsten probeert
de Lezingencommissie een alternatief te bieden.
De commissie wil lezingen gaan aanbieden in de
vorm van een film, die een plaats krijgt op onze
website. Tanja Wassenberg is bereid gevonden
om over Jacob Blauw de eerste filmlezing te
geven. U hebt daar in de vorige Nieuwsbrief over
kunnen lezen. In korte bewoordingen: De Goudse
patriot Jacob Blauw, die woonde op Westhaven
62, heeft als advocaat in Batavia dienst gedaan.
Hij worstelde niet echt met het fenomeen
slavernij. Nadat hij weer terug was, ontpopte hij
zich tot een belangrijke figuur binnen de
patriottenbeweging. Hij bekleedde diverse
diplomatieke functies in het buitenland, maar
begon zijn bestuurlijke loopbaan in het
stadsbestuur van Gouda. Eind van deze maand,
begin december zal – naar verwachting - de
lezing van Tanja Wassenberg te zien zijn. Zodra
de film op onze website staat, volgt daarover
bericht, ook via onze Facebookpagina.
Ook wordt er gewerkt aan twee korte presentaties van het type waarvan al twee afleveringen zijn
verschenen:
1. ‘Het vergeten monument in de Willem Vroesentuin’, zie
https://www.youtube.com/watch?v=Lvn6AJ-BbSQ&feature=youtu.be
2. ‘Toen en Nu’, zie https://www.youtube.com/watch?v=AaZSNLjQkT0&feature=youtu.be.
De oplettende lezer zal hieronder bij de namen van de Lezingencommissie de naam Paul van der Pol
opvallen. Paul is kort geleden toegetreden tot de commissie. Hij stelt zich graag in de volgende
Nieuwsbrief aan u voor. Welkom Paul!
De Lezingencommissie wenst u allen gezondheid toe.
Anja Roelofs, Bas Weenink, Clemens Imholz, Paul van der Pol en Marian Heeringa
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Mededelingen: extra Geschiedenisprijs, historisch
plaatjesalbum met PLUS en erratum
Extra Geschiedenisprijs Die Goude voor middelbare scholieren
Op 5 oktober jl.
heeft Paul van
Horssen de extra
Geschiedenisprijs
2020 van Die Goude
uitgereikt aan Roos
van Duuren en Milou
van Leeuwen van
het Coornhertgymnasium. Aan de
middelbare scholen
was gevraagd om
praktische
opdrachten
geschiedenis aan te
melden, zeg maar
de voorloper van
het profielwerkstuk.
Ronald den Haan,
leraar van het
Coornhert, had van
de daar in de vijfde
klas gemaakte werkstukken over de Tweede Wereldoorlog er drie genomineerd; resp. over China,
Israël & Palestina en over Suriname & de Nederlandse Antillen. De andere scholen deden deze keer
niet mee. Het laatstgenoemde werkstuk kreeg van de jury de hoogste waardering en daarmee de
prijs 2020 van Die Goude. Roos en Milou kregen een boek over de geschiedenis van Gouda, een
bioscoopbon en een oorkonde.

Die Goude gevraagd om met PLUS historisch plaatjesalbum te maken
Die Goude is gevraagd om een historisch Gouds plaatjesalbum te maken in samenwerking met de
twee Goudse PLUS-vestigingen, PLUS Koornneef en PLUS Van Ee. Klanten van deze PLUS-winkels
krijgen straks bij elke tien euro aan boodschappen plaatjes die geplakt kunnen worden in het apart
te bestellen album. Die Goude verkent nu de mogelijkheden voor zo'n album. In andere steden zijn
inmiddels dergelijke albums uitgebracht met groot succes door deze samenwerking tussen
supermarkten en historische verenigingen. De voorbereidingsgroep bestaat uit Marc Couwenbergh,
Nico Boerboom, Eric Boers en Jean-Philippe van der Zwaluw. Zij hopen deze maand namens het
bestuur een afspraak te kunnen maken met PLUS.

Erratum
In Nieuwsbrief 112 (blz. 6/7) staat het artikel van Jan Llafeber getiteld ‘Johannes de Graaff een
geboren Gouwenaar?’ De naam van de moeder van Johannes de Graaff is niet Aletta Simons, maar
Aletta Salomons.
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Tabakszaak D.G. van Vreumingen in ‘De Eenhoorn’ behouden
Tabakswinkelier en
landschapsarchitect Loet van
Vreumingen gaf op 7
september jl. in de SintJanskerk een presentatie
over zijn pand op Wijdstraat
20, De Eenhoorn. Het is sinds
1836 in bezit van de familie.
De voorgevel en het
winkelinterieur zijn
aangemerkt als
rijksmonument. Loet ging
per 1 januari jl. uit de zaak
en vertelt wat er is gedaan
om het historische en
monumentale karakter te
behouden.
De Wijdstraat is op oude
kaarten te vinden. De oudste
bebouwing in Gouda is langs
de Haven, tussen
Peperstraat en
Spieringstraat, maar daarna
volgen tussen 1280 en 1310
de Gouwe en de Markt en
(daartussen) de Wijdstraat.
Die wordt in 1334 vermeld
als Twistraete. ‘Twi’ staat voor tweesprong of vork; hier kwamen ooit de Kleiweg en de Tiendeweg
samen. Het pand De Eenhoorn wordt voor het eerst vermeld in 1367. Ook andere panden in de
Wijdstraat hebben een mooie naam, zoals De Vier Heemskinderen (op 2), Sint Lucas (op 4), de
Schenkkan (op 6), De Witte Haan (op 14) en De Vergulde Toelast (op 26). In het register van
natuurkundeleraar dr. Matthijs is te vinden wie vanaf het begin eigenaren zijn van de huizen in de
binnenstad. Over De Eenhoorn wordt geschreven dat Jacob Aerntsz hiervoor in 1367 drie Hollandse
ponden per jaar schuldig is aan Jan Hugens. Het pand is vele malen van eigenaar gewisseld. In de
zestiende eeuw wordt doorgaans het beroep van de eigenaar vermeld, zoals hoedemaker,
tinnegieter of bontwerker. Vanaf 1559 tot 1705 wonen er leden van het geslacht Cincq, in Gouda
bekend als familie van bestuurders, weldoeners en cultuurliefhebbers. De naam leeft voort via het
gelijknamige hofje aan de Nieuwehaven. Vanaf het begin van de 18e eeuw volgen diverse eigenaars
elkaar op, tot de erven Abraham Sanders het pand in april 1836 verkopen aan Dirk van Vreumingen,
bakker op de Kleiweg, oudvader van Loet. Dirk heeft het aangekocht voor zijn zoon Teunis die gaat
trouwen. Een dag later, op 6 oktober 1836, wordt de tabakszaak geopend, waarvan de inrichting tot
heden grotendeels bewaard is.
De panden die aan de oostkant van de Wijdstraat worden gebouwd, zijn betrekkelijk ondiep, maar
ze hebben wel een achterhuis op Achter de Kerk. Dat is te zien op de kaart van Joan Blaeu uit 1650.
Ertussen zijn open binnenplaatsjes, maar op enig moment zijn voor- en achterhuis verenigd.
Wanneer dat is gebeurd, heeft Loet niet op grond van documenten kunnen achterhalen. Waar
beneden voor- en achterhuis elkaar raken, zit een bovengrondse ‘kelderruimte’ met Delftsblauwe
tegels en plavuizen. Die stammen uit het eind van de 18e eeuw. Is dat een aanwijzing? Andere
merkwaardigheden zijn de vele verspringingen, splitlevels. Pand De Eenhoorn heeft vóór vier
verdiepingen en achter vijf, maar de kamers aan de voorzijde zijn hoger en ogen voornamer.
De belangrijkste verbouwing van de bovenverdiepingen had in 1891 plaats door overgrootvader Dirk
Gijsbertus. In zinken letters kwam diens naam toen op de gevel te staan: D.G. van Vreumingen. Bij
die gelegenheid wordt de pleisterlaag verwijderd, worden kamers verhoogd en komt er een
zolderverdieping bij. De huidige daklijst stamt ook uit 1891. De benedenverdieping met de winkel
blijft echter – met alle details uit 1836 – ongewijzigd. Achter de winkel wordt er tot 1923 gewoond
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en in de bedstee geslapen. Op marktdagen schenkt overgrootmoeder Van Vreumingen koffie in de
huiskamer. Huiskamer en winkel zijn nog gescheiden door ramen en een deur met veel glas. Die
wand gaat er in 1923 uit. De woonkamer wordt als kantoor en magazijn bij de winkel getrokken.
Vertegenwoordigers worden er ontvangen; vaste klanten komen er koffie drinken. In 1914 worden
aan het interieur 18e-eeuwse snuifpotten toegevoegd, afkomstig uit De vergulde Paauw op
Wijdstraat 25. Daar dreven een broer en zus van Loets overgrootvader een winkel in tabak en
gedistilleerd. Die oorspronkelijke huizennamen zijn ondertussen aardig in onbruik geraakt. Komt het
door de invoering van het kadaster? De Eenhoorn wordt kadastraal C185. In enkele documenten
wordt zelfs een andere naam gebruikt: de Koophandel, de naam van de handwerksigarenfabriek die
Dirk Gijsbertus opricht. Rond het jaar 2000 heeft Loet de naam De Eenhoorn terug laten brengen op
de daklijst.
Loet van
Vreumingen
heeft er alle
vertrouwen in
dat de
inrichting van
de zaak
behouden zal
blijven.
Enerzijds heeft
hij zelf een
nauwgezette
beschrijving van
het interieur
gemaakt, nadat
de binnenkant
van de
benedenverdieping wel
op de rijksmonumentenlijst was geplaatst, maar er geen beschrijving in woord en beeld bleek te
zijn gemaakt. Anderzijds wordt de zaak voortgezet door Marco van der Horst, ook een Gouwenaar.
Marco heeft al bewezen zorgvuldig om te gaan met het ensemble. Natuurlijk maakt moderne
bedrijfsvoering een aantal wijzigingen nodig. De stellingen van de winkel zijn exact nagemaakt en
doorgetrokken in het voormalige magazijn. De bedstee is ingericht als klimaatkamer. Teksten op de
etalageruiten zijn terug, net als een schild met de letter T bij de ingang. Hier kon je in 1910
telefoneren. Misschien staat de T ook wel voor Tabakszaak, want die blijft voor Gouda behouden.
Marco heeft zich zelfs laten inschrijven als museumwinkel. Museumkaart en entreegeld niet vereist.
(GJJ)

Westhaven 18: Van Nederhorst tot
brievenbus in Jugendstil
In de samenvatting van de presentatie van Marilou Remmelts *) over
haar monumentale pand Westhaven 18 (zie Nieuwsbrief nr. 112) was
geen ruimte voor alle elementen in haar betoog. Graag besteedt de
redactie alsnog aandacht aan twee van die elementen: de invloed van
Eugen Gugel op de Goudse architect Nederhorst en de opkomst van de
brievenbus in de architectuur eind negentiende eeuw.
De Duitse architect Eugen Heinrich Gugel (1832-1905) werkte aan het
begin van zijn carrière in Beieren als bouwmeester van de spoorwegen
en was tevens betrokken bij de bouw van enige paleizen. In Nederland
werd hij de eerste hoogleraar bouwkunde aan de Polytechnische School
in Delft. Hij vervulde deze functie van 1864 tot 1902 en was in menig
opzicht toonaangevend. ‘Gugel gaf les in de zgn. Schone Bouwkunst en
schreef boeken over de geschiedenis van de bouwstijlen (1869) en
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architectonische vormleer (1880-1888).
Hij heeft zijn stempel gedrukt op een hele
generatie Nederlandse architecten en
bouwkundig ingenieurs’, aldus Remmelts.
Gugel was een promotor van de neorenaissance-stijl. Deze stijl werd vooral
toegepast bij woonhuizen. Of Nederhorst
zijn opleiding in Delft heeft genoten is
niet aangetoond, maar zoals vele
architecten in binnen- en buitenland in
die tijd, heeft hij deze populaire
bouwstijl toegepast bij zijn ontwerpen
voor woonhuizen in Gouda. Goudse
voorbeelden van het neo-renaissancisme
zijn de nog door Nederhorst sr. gebouwde
panden Crabethstraat 57-67 (1882) en
Crabethstraat 12 (1891), de door
Nederhorst jr. ontworpen Turfmarkt 10
(1894) en 12 (1897) en uiteraard
Westhaven 18 (1898). Remmelts wees op
de grote overeenkomsten tussen
Turfmarkt 10 en Westhaven 18 qua stijl en
vormgeving, en het gebruik van dezelfde
tegels in sanitaire ruimtes.
Aan de hand
van het
ontwerp van
haar pand
belichtte
Remmelts nog
enkele
opvallende
bouwhistorische
ontwikkelingen in het laatste kwart van de negentiende eeuw,
waaronder de brievenbus. Remmelts: ‘Vóór 1852 moest de ontvanger
van post de verzendkosten afrekenen met de bode die de post kwam
brengen. Deze moest altijd aanbellen of kloppen en mensen hadden dus
geen brievenbus nodig. Deze vormde dan ook geen element in het
ontwerp van een huis. In 1852 werd evenwel de Postwet ingevoerd, die
de kosten van verzending bij de afzender legde en aldus onder meer de
postzegel in het leven riep. In eerste instantie was dit systeem van
“kosten afzender” vrijwillig, maar vanaf 1877 werd het verplicht. Je
ziet de gevolgen daarvan terug in de bouwtekeningen. Westhaven 18 is
ontworpen met een brievenbus, in Jugendstil; saillant detail is dat het
buurpand uit de 18e eeuw een exact dezelfde brievenbus heeft,
waardoor aangenomen kan worden, dat tijdens de bouw van Westhaven
18, de eigenaren van Westhaven 19, Nederhorst gevraagd hebben, bij
hen ook zo'n bus te plaatsen. De brievenbus wordt eind negentiende
eeuw een nieuw element in het bouwkundig ontwerp. Bij oudere huizen
zie je vaak dat in de houten deur of de stenen deurpost in deze periode
een brievenbus is uitgezaagd, om met de eisen des tijds mee te gaan.’
(JPvdZ)
*) tijdens de lezing op 7 september jl. van de Historische Vereniging
Die Goude en de Stichting Open Monumentendag (OMD) Gouda.
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Restaureren moet je leren, zeker in de Sint-Jan
Bianca van den Berg, verdere introductie overbodig, hield op 9 september jl. een voordracht over
de geschiedenis van de restauraties van de Sint-Janskerk. Voor Bianca, gepromoveerd op De SintJanskerk in Gouda. Een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan, wellicht gesneden koek;
voor de aanwezigen een sprankelende bijdrage aan de openingsavond van Open Monumentendag
2020. Haar verhaal sloot aan op de meer bouwkundige presentatie van Aannemer Den Hoed (zie
Nieuwsbrief 112 blz. 8) over onderhoud en restauratie gedurende de laatste twintig jaar.
Het jaar 1798 is heel
belangrijk, omdat – in de
Franse tijd - de scheiding
tussen kerk en staat wordt
doorgevoerd. Tot die tijd is
de in 1572 hervormd
geworden Sint-Jan staatskerk
geweest. In beginsel is
duidelijk voor wiens rekening
onderhoud en restauratie
komen, niet alleen van het
gebouw, maar ook van de
inrichting, inclusief de
Goudse Glazen en het in
1732 gebouwde Moreauorgel. In 1800 wordt voor het
zakelijke beheer de
Hervormde Gemeente
opgericht, die ook nog te
maken krijgt met
wegvallende inkomsten door het verbod op het begraven in de kerk. De negentiende eeuw kenmerkt
zich dan ook door een voortdurende zoektocht naar financiële middelen, terwijl de bouwkundige
toestand verslechtert. In 1827 blijkt de torenromp in vervallen staat, in 1856 het vieringtorentje
bouwvallig. Aan achterstallig schilder- en timmerwerk, metsel- en leidekkerswerk wordt door
gebrek aan geld nauwelijks iets gedaan. Restauratie wordt onontkoombaar, maar het duurt tot 1884
voor de eerste herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van architect–aannemer én
kerkvoogd Nederhorst. Pas tegen het eind van de eeuw gaat een Commissie voor de Restauratie van
start met voorbereidingen, zoals het opmeten van de
kerk, funderingsonderzoek en het versterken van
zwakke zuilen. Bianca benadrukt dat daaraan
landelijk een felle discussie voorafgaat over (eerst)
het belang van restauratie en (daarna) over de
daarbij te hanteren principes. Onder het
Amsterdamse Bureau Cuypers leidt dit voor de SintJan tot een historiserende restauratievisie, waarin
wordt teruggegaan naar de ‘glorie van weleer’. Een
kerkgebouw hoort recht te staan en latere aan- of
verbouw moet weg, bijvoorbeeld de kerkhuisjes
tegen de buitengevel. Maar als een restauratie lang
duurt, komen er weer andere inzichten. In 1917 komt
het beginsel ‘Behoud gaat voor vernieuwen’ in
zwang. Op dia’s laat Bianca zien hoe fases in
restauratievisie uitpakken op de drie middeleeuwse
portalen aan de zuidwestzijde. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog is er specifieke aandacht voor het
behoud van de Goudse Glazen. Alleen door het tijdig
vervangen door vensterglas en door het veilig opslaan
van ramen en cartons kunnen deze later hun plaats
weer innemen. Na WO II blijkt al snel dat wederom
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herstel nodig is. De zuilen zakken scheef.
Opnieuw is er geen geld. Dus wordt alleen
wat onderhoud gepleegd en krijgt het
Moreau-orgel een lichte restauratie. In
1955 komt Bureau Cuypers weer met een
alarmerend onderzoeksrapport: zo spoedig
mogelijk restaureren. In de
wederopbouwtijd zijn er echter andere
prioriteiten. Pas nadat in 1963 een
console naar beneden stort, komt het voor
elkaar, maar ook dan wordt er weer
gediscussieerd over de beste manier van
restaureren. Als Bureau Cuypers in 1967
ophoudt te bestaan, neemt Van Hoogevest
over. Het wordt – ondanks een aantal
beperkingen zoals het nalaten van
archeologisch onderzoek – een ingrijpende
restauratie. Funderingsherstel en
verwarming staan centraal. De vervanging
van hout door beton in de vorige grote
restauratie wordt teruggedraaid en
authentiek materiaal wordt nu waar mogelijk gespaard. Wanneer de 21e eeuw wordt bereikt, is
sprake van een eeuw belangwekkende ervaring met restaureren. Die kennis is niet alleen gebaseerd
op kunsthistorisch onderzoek, maar ook op dagboeken van opzichters die foto’s en bouwsporen
hebben nagelaten. Voor de Sint-Jan begint een nieuwe eeuw waarin archeologisch onderzoek een
vaste plaats krijgt in een consistente restauratiefilosofie. (GJJ)

Ook Tidinge van die Goude verschijnt deze maand
Een dezer dagen ontvangen de leden
van Die Goude ook de nieuwe Tidinge
thuis. Het is het laatste nummer van
dit jaar. In zijn voorwoord kondigt
hoofdredacteur Paul van Horssen vijf
artikelen aan, die tesamen een
bijdrage leveren aan onze kennis van
de stad Gouda van het begin van de
achttiende eeuw tot en met 2020.
 Lucas Kloppenburg (1695-1713).
Goudse boekdrukkunst gesmoord in
drank, vrouwen en schulden, door Paul
H.A.M. Abels;
 De scheepswerven langs de
Gouderakse dijk, door Caspar Blaauw;
 Het Comité tot Steun aan
Noodlijdenden door de Mobilisatie
(1914-1919). ‘Het Steuncomité heeft in
het algemeen niet die mensen bereikt
waarvoor het is opgericht’, door JeanPhilippe van der Zwaluw;
 Boekrecensie: Jean-Philippe van der
Zwaluw, De Lange van Wijngaerden. De
‘Gezigt op de scheepstimmerwerf Het Kromhout met het eerste op stapel patriot die geschiedenis schreef, door
Wim Knoops;
staande en te Gouda gebouwde barkschip De Stad Gouda, benevens de
 Gouwe Verhaal: Bep van Willigentoebereidselen tot den afloop op vrijdag 22 mei 1857' (Litho door G.J.
Boot (*1931), door Gert Jan Jansen.
Verspuy, uitgegeven door C.W. Meiling, SAMH Beeldbank 54046)
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Zuidplaspolder, studieproject van Gouds Watergilde voor
studenten Hogeschool INHolland

Voor de negende keer heeft het Gouds Watergilde een studieopdracht geformuleerd voor studenten
‘Landscape & Environment Management’ van de Hogeschool INHolland. Het studiegebied ligt deze
keer in de Zuidplaspolder, pal tegen de nieuwe wijk Westergouwe aan. Op 7 september jl. is het
project van start gegaan met onlinepresentaties van Sake Kuipers (ODMH), Annabel Visschedijk
(Hoogheemraadschap) en Jolande Niemeijer (gemeente Zuidplas). Daarbij werden de studenten
geïnformeerd over de ontstaansgeschiedenis (geologisch, archeologisch en cultuurhistorisch) van dit
zeer laaggelegen landschap, over het complexe
en precaire watersysteem en de ingewikkelde
wateropgaven in de Zuidplaspolder en over de
vele ruimtelijke plannen. Later kregen ze nog
een werkcollege over de bijzondere
natuurwaarden in de Zuidplaspolder. De volgende
dag was er een fietsexcursie door het gebied
onder leiding van Sjaak de Keijzer en Sjouk
Engels (van het Gouds Watergilde), waarbij een
toelichting werd gegeven op de studieopdracht.
De kwel, de inklinking en de bodemdaling werden
inzichtelijk gemaakt alsmede de noodzaak van
innovatieve waterbouwkundige en
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landinrichtingstechnieken en een ecologische benadering. De uitdaging om ‘out of the box’ te
denken werd benadrukt.
De gemeenten Zuidplas, Gouda en Waddinxveen
en het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard nemen deel aan de ontwikkeling
van een visie voor een ‘robuuste landelijke
schakel in het middengebied van de
Zuidplaspolder’. Hiermee kan tussen de
Krimpenerwaard, over de Hollandsche IJssel,
richting Eendragtspolder en Rottemeren en
verder naar het Bentwoud een ecologische zone
tot stand komen. De Zuidplaspolder is een
droogmakerij uit 1825-1840. Voor ontginning en
beheer waterhuishouding werden verscheidene
zogenaamde tochten (brede sloten) gegraven.
Met de studieopdracht kunnen de studenten een bijdrage leveren aan de ruimtelijke visie voor het
gebied tussen de Derde, Vierde en Vijfde Tocht. De laatstgenoemde ligt langs het groen- en
recreatiegebied aan de zuidwestzijde van Westergouwe.
Het Gouds Watergilde heeft de studenten gevraagd om - uitgaande van de cultuurhistorisch
bepaalde polderstructuur - een recreatieve en ecologische verbinding tot stand te brengen tussen
de Vijfde, Vierde en Derde Tocht aan de zuidoostzijde van de spoorbaan Gouda-Rotterdam. Kan de
verbinding ook dienen als buffer tussen het bebouwde gebied van Moordrecht en de A20, de N456 en
de spoorbaan? Denk ook aan het aanleggen van wandel- en fietspaden, een vaarverbinding tussen de
Tochten met een mogelijke aansluiting op de Rottemeren en aan een forse waterberging, zo staat in
de studieopdracht. Hoe kan daarbij de ecologische verbinding met ’t Weegje worden verbeterd en
waar zou een stuk fietssnelweg tussen Gouda en Rotterdam kunnen worden ingepland? De studenten
is ook gevraagd om qua natuurontwikkeling met twee alternatieven te komen: parkachtig met
intensieve recreatie of moerasachtig met extensieve recreatie. Een kosten-batenanalyse hoort er
ook bij.
Deze maand presenteren zeven groepen studenten een inventarisatie en analyse van de
ontwikkelingsmogelijkheden. De uitwerking komt aan de orde op de eindbijeenkomst die
waarschijnlijk in januari 2021 in het Huis van de Stad wordt gehouden.

Bommen op Gouda: boek van Erik Kooistra bijna klaar
Op 8 mei 1945 openen de bomdeuren
van Britse Lancaster bommenwerpers
zich ten westen van Gouda voor het
laatst. Acht dagen lang wordt er
voedsel in de polder tussen Gouda en
Moordrecht gedropt. Gouda heeft de
oorlog redelijk doorstaan. De
binnenstad kent nagenoeg geen
materiële schade. Aan de randen van
de stad zijn echter plekken voorgoed
veranderd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn meer dan 20
bombardementen in de directe
omgeving van de binnenstad
uitgevoerd. Het meest bijgebleven zijn die op het station en op het Sint-Jozefpaviljoen van
november 1944 en die van de Fluwelensingel en Krugerlaan in 1941. Maar ook de bommen die vallen
bij het Rode Dorp staan in het geheugen van menig Gouwenaar gegrift. Slechts een keer vallen er
bommen binnen de singels, met zware schade en verlies aan mensenlevens tot gevolg. De
bombardementen op Gouda worden uitgevoerd door Engelse vliegtuigen van de RAF en in één geval
door een Amerikaanse bommenwerper. De reden om Gouda te bombarderen is nooit onderzocht.
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Erik Kooistra heeft dat nu gedaan. In vier jaar onderzoek heeft hij elk bombardement minutieus
onder de loep genomen. Nationale en internationale archieven zijn aangeschreven en bezocht.
Daarnaast is hij in contact getreden met experts in binnen- en buitenland. Zo zijn successievelijk
alle vragen aangepakt en de raadsels opgelost. Dat heeft Erik nu in boekvorm vastgelegd. In
ongeveer 130 pagina’s wordt u eerst meegenomen in de vooroorlogse periode van oplopende
spanningen, de oprichting van de Luchtbescherming in Gouda en de gevolgen daarvan voor de
Goudse burgers. Daarna wordt elk bombardement beschreven en wordt uitgelegd waarom en door
wie er gebombardeerd werd. Tot slot is er aandacht voor de schade die is aangericht, het herstel
daarvan en de achtergebleven blindgangers die zelfs nu nog letterlijk boven water worden gehaald.
Het manuscript is bijna persklaar. De officiële titel wordt Bommen op Gouda. De bombardementen
op Gouda en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur van Die Goude heeft
aangegeven het boek te willen uitgeven als nummer 44 in de reeks Verzameling Bijdragen van Die
Goude. De opdracht tot productie door uitgeverij Elikser kan naar verwachting binnenkort worden
gegeven. Het boek kan dan in het voorjaar, rond de Boekenweek, verschijnen. Houd de
berichtgeving over de verschijning dus in de gaten, want dit boek wordt een must voor elke
Gouwenaar die meer over dit deel van de Goudse geschiedenis wil weten.
Erik Kooistra (*1969 Gouda) volgde aan de MTS de opleiding weg- en waterbouw in combinatie met
bouwkunde. Na een aantal jaren als landmeter in Bunnik werd hij medewerker geo-informatie bij de
gemeente Zevenhuizen. Tegenwoordig werkt hij voor de gemeente Zuidplas. Zijn passies zijn
Gouda, geografie en de oorlog. Cultuurhistorisch Gouda komt hem regelmatig tegen in artikelen,
cursussen, lezingen en andere activiteiten, zoals (recent) Gouda Tijdmachine. Twee jaar geleden
gaf hij in een bomvol Concordia een lezing over de bombardementen op Gouda. (GJJ)
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Publicist en oud-bestuurslid Theo de Jong overleden
Op 23 september jl. is de heer M.G.C.J. de Jong
onverwacht overleden. Hij werd tachtig jaar oud.
Geboren Gouwenaar Theo de Jong bouwde grote
bekendheid op in de stad als hoofdredacteur van
de Goudsche Courant. Hij had toen nationaal en
mondiaal al naam als interviewer en publicist. De
Jong leverde vele en belangrijke bijdragen aan de
kennis van de geschiedenis van onze stad. Dat
deed hij zowel in de krant (denk aan de veel
gelezen rubriek Goudse Snippers) als daarbuiten,
o.a. bij Die Goude. Talloos zijn de boeken
waaraan zijn naam is verbonden, zoals Gouda in
de goeie ouwe tijd, Gouda in vogelvlucht, Goudse
gevelstenen of Gouda, anders bekeken. Het boek
dat hij in 1987 samenstelde met foto’s van Gouda
uit de periode 1867-1881 (van De Louw en
Kiebert), werd als nummer 20 opgenomen in de
reeks Verzameling Bijdragen van Die Goude. In
latere jaren bracht hij persoonlijke boeken uit bij
Uitgeverij Ter Gouw. Dat gebeurde in een zeer kleine oplage. Onder de titel Gewone Gouwenaars
beschreef hij de levens van de Goudse families waar hij en zijn (ook recent overleden) vrouw Corry
in ’t Hout uit voortkwamen. In de ‘Kleine kroniek’ (376 pagina's) schetste hij de recente historie van
de stad vanuit dat perspectief. Zo komen de Kaarsenfabriek, de Garenspinnerij, het
Bleulandziekenhuis of de AJC in beeld, maar ook het straatleven op bijvoorbeeld Achter de
Vischmarkt, de Vossiusstraat of de Willem Tombergstraat. ‘Een echte Gouwenaar wil dit gelezen
hebben’, schreven wij in een recensie in 2018 op Facebook.
Theo de Jong trad in 1982 toe tot het bestuur van Die Goude, toen nog Historische Kring geheten. In
1985 werd hij ook vice-voorzitter van de vereniging. Nadat de dikke, gebonden lustrumbundel Die
Goude 1932-1982 financieel tot een fors verlies had geleid, pleitte Theo de Jong voor de (her-)
oprichting van een verenigingsblad om de vergrijzing en verkleining van het ledenbestand te
stoppen. In 1983 werd gestart met een gestencilde Tidinge dat als mededelingenblad door het leven
ging. Bij Theo de Jong thuis, op de Lage Gouwe, was het
redactieadres. Door zijn inspanningen ging het vanaf juni
1986 in druk verschijnen. In juni 1990 legde Theo de Jong
zowel de functie van hoofdredacteur Tidinge als het
bestuurslidmaatschap van Die Goude neer. ‘Om
verschillende persoonlijke redenen’, schrijft het bestuur in
een dankwoord in Tidinge van oktober 1990. Volgens Paul
Abels (in Tidinge 2005 nr.1) was Theo de Jong het
volstrekt niet eens met de manier waarop het (in 1985
gekochte) onderkomen van Die Goude aan de Dubbele
Buurt van de hand was gedaan. Het zou hem persoonlijk in
verlegenheid hebben gebracht. Het zat diep bij Theo,
want toen Gert Jan Jansen hem enkele jaren terug
benaderde voor een interview, reageerde hij vriendelijk
maar beslist: ‘Nee, dank u, maar ik wens u veel succes
met uw schrijverij.’
In 1990 stelde het bestuur ‘Wij hopen en verwachten dat
Theo de Jong deze liefde voor de stad zal blijven tonen,
niet in de laatste plaats in woord en geschrift, en dat hij
met genoegen de ontwikkeling van Die Goude en haar
kwartaalblad zal blijven volgen.’ Dat eerste is zonder meer
gebeurd; dat laatste weten we niet zeker. Theo de Jong
blijft in dankbare herinnering, niet alleen in ons hoofd,
maar ook op de boekenplank. (GJJ)
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ANWB-monumentenbordjes in Gouda (4)
Met excuses voor de vertraagde
reactie geeft Dorothee Posthumus
Meyjes (gemeente Gouda, afdeling
Ruimtelijk beleid en advies)
antwoord op onze eerdere vragen
(zie Nieuwsbrief 110 van mei 2020,
blz. 21-23): Van wie zijn de ANWBmonumentenbordjes en hoe worden
ze beheerd?
De gemeente Gouda voelt zich
verantwoordelijk voor de ANWBborden die rond 2004 zijn
geplaatst, voortkomend uit een
project van de ANWB, waarvoor
Henk Jan Sprokholt (Gisterra) in
opdracht van de gemeente de
teksten heeft verzorgd. De
gemeente voelt zich dus niet
verantwoordelijk voor borden die later zijn geplaatst op initiatief van derden. De gemeente doet
geen jaarlijkse schouw om de staat van de borden te onderzoeken. Wel houdt ze – op basis van
binnenkomende meldingen - een lijst bij van vervaagde borden. De gemeente Gouda wil meewerken
aan het – in het kader van Gouda750 - op orde brengen van afgebladderde borden. Die rol zal
faciliterend zijn, niet initiërend. De programmamanager van Gouda750 is daarover geïnformeerd.
Aanvullend informeert de gemeente Gouda ons over de ‘Richtlijn Cultuurhistorische
informatieborden (ANWB)’, versie 2019. Bij aanvragen voor het plaatsen van informatieborden
gelden de volgende uitgangspunten en regels.
1.
De gemeente (vakgroep cultuurhistorie) beoordeelt en geeft goedkeuring aan de tekst en
adviseert over de plek waar het bord kan komen. Bij verschil van opvatting wordt dit
voorstel aan de ARK (Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) voorgelegd.
2.
Nieuwe borden dienen in uniforme vormgeving te worden uitgevoerd (ANWB). Deze kleur is
bruin en blijft gehandhaafd totdat er een nieuw besluit over wordt genomen.
3.
De aanvrager onderhoudt zelf de noodzakelijke contacten met de ANWB.
4.
De gemeente (vakgroep cultuurhistorie) vergoedt 25% van de kosten van het bord met een
maximum van € 250,--, mits er geen gebruik wordt gemaakt van andere subsidievormen. Dit
wil zeggen: geen stapeling van subsidies.
5.
Per jaar kunnen maximaal 4 borden worden gesubsidieerd volgens het principe ‘Wie het
eerst komt, het eerst maalt’.
6.
Aanvragen worden vanaf 1 januari gehonoreerd.
7.
Indien er gekozen wordt voor een eigen ontwerp, loopt de aanvraag via de ARK. Hiervoor is
geen subsidie mogelijk.
Naar aanleiding van de richtlijn heeft de redactie
enkele vragen ter verduidelijking gesteld die nog
niet konden worden beantwoord. Is de
veronderstelling juist dat deze regels gelden voor
borden op gemeentelijke of rijksmonumenten? De
richtlijn staat niet op de website van de
gemeente. Wanneer en door wie is de richtlijn
vastgesteld, wanneer is zij gepubliceerd en van
kracht geworden? In de richtlijn is sprake van een
‘vakgroep cultuurhistorie’, een term die in het
officiële organogram van de gemeente Gouda
niet voorkomt.
(GJJ)
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Boek van Paul Beek over nichtje Edith Roseij verschenen
Uitgeverij Boekscout laat weten dat het boek Het
trieste verhaal van Edith Roseij Beek - Eenzaam op
weg naar Auschwitz is verschenen. De biografie is
geschreven door Paul Beek, die daarvoor ook in Gouda
onderzoek heeft gedaan. Edith Roseij Beek is zijn
nichtje. Voor het pand Lange Tiendeweg 54 ligt de
Stolpersteen die ons aan haar herinnert.
Paul Beek is jaren bezig geweest met het onderzoek.
In Nieuwsbrief 98 (oktober 2018) plaatsten wij een
vooraankondiging, die tevens een oproep was om
ontbrekende informatie aan te leveren. Paul schatte
toen nog ruim een jaar bezig te zijn met het
verzamelen en ordenen van belangwekkende feiten.
Edith is de dochter van dokter Arnold Beek. Zij is aan
het begin van de oorlog leerlinge van de Bijzondere
Neutrale School aan de Groeneweg, de latere
Casimirschool. Het joodse gezin woont – blijkens de
woningkaart - tot december 1942 op de Burgemeester
Martenssingel 13. Dan besluiten ze onder te duiken,
niet gezamenlijk, maar de ouders, de broer en Edith,
ieder apart. Via de Lange Tiendeweg komt Edith in
Zwammerdam terecht, waar ze wordt verraden en
opgepakt, negen jaar oud. Edith komt zonder familie
in Westerbork, waar ze op 29 juni 1943 wordt
geregistreerd. Op dinsdag 16 november 1943 wordt ze
daar op transport gezet naar een voor haar onbekende bestemming. Ze sterft in een gaskamer van
Auschwitz.
Paul Beek (*1956 Amsterdam) woont met zijn echtgenote in Den Haag. Hij is altijd al geïnteresseerd
geweest in geschiedenis en in het bijzonder de Holocaust. Dat komt voort uit zijn Joodse afkomst
via zijn vader en het familieonderzoek dat hij al meer dan tien jaar voor zijn stamboom doet. Die
stamboom loopt van Oost-Europa tot aan Italië en vertelt het verhaal van zijn Ashkenazische en
Sefardische familie.
Het boek Het trieste verhaal van Edith Roseij Beek - Eenzaam op weg naar Auschwitz (ISBN:
9789464037128) is uitgevoerd als paperback, telt 96 pagina’s en kost € 16,99 (inclusief kosteloze
verzending). De biografie wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout te Soest en is te koop via
www.boekscout.nl.

Plaatsing Stolpersteine deze keer in stilte door corona
Op zondagmiddag 15 november a.s. zouden er weer twintig
nieuwe Stolpersteine op zeven adressen in Gouda worden
geplaatst. Gunter Demnig zou beginnen bij het vroegere
Joods bejaardentehuis op Oosthaven 31 en daarna de andere
adressen langsgaan. Coördinator Soesja Citroen laat echter
weten dat de planning in verband met het Covid-19-virus
flink gewijzigd moet worden. Allereerst heeft Gunter Demnig
zelf zijn komst naar Nederland afgezegd. Hij vindt het risico
voor de aanwezigen en voor hemzelf te groot, temeer omdat
het in de praktijk erg moeilijk is de vereiste afstand in acht
te nemen. Plaatsing gebeurt vaak op smalle stoepjes met
veel verkeer op straat en al wat oudere mensen die dichtbij
willen staan om te zien en te horen wat er gebeurt.
Soesja Citroen gaf aanvankelijk aan dat er op zondagmiddag
15 november slechts op één adres een plaatsing zou zijn:
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alleen op Oosthaven 31. Door de extra coronamaatregelen van 3 november jl. kan ook dat niet
doorgaan. Op alle adressen worden de Stolpersteine binnenkort zonder officiële aankondiging en
ceremonieel geplaatst. Omdat Gunter Demnig niet zelf naar Gouda komt, komen de Stolpersteine
per post uit Duitsland. Een vrijwilliger heeft de stoepen op de zeven adressen al voorbereid op de
komst van de twintig nieuwe gedenksteentjes. Binnenkort gaan twee andere vrijwilligers ze in alle
rust inmetselen.
De twintig Joodse inwoners die straks met een steen in herinnering worden gehouden, zijn:
 Op Oosthaven 31: voor Jacob Levy van Baren, Ruth Loewij, Sara Lange-Biberfeld, Rosa ten
Brink, Lilli de Leeuw-Dreijfus, Manus Minco, Ida Cohen-Wallach en Bernard Marcel Weill. Deze
acht Stolpersteine komen bij de al eerder geplaatste 56 Stolpersteine op deze plek;
 Op Turfmarkt 142: voor de drieëntwintigjarige Alex Hans Maijer;
 Op Vlamingstraat 22: voor het jonge echtpaar Joseph en Elisabeth Kops-Scheffer;
 Op Karnemelksloot 102: voor het echtpaar Leopold en Johanna Dingfelder-Wormser, van wie
twee zonen overleefden;
 Op Zuidelijke Burgvlietkade 11: voor Flora Oppenheim-Ullmann en haar vijftienjarige zoon Hans;
 Op Krugerlaan 23: voor het oudere echtpaar Isaak en Emma Ikenberg-Herz, hun zoon Karl Erich
en hun dochter Rosa Löwenstein-Ikenberg;
 Op Blekerssingel 51: voor de tienjarige Johnny Beek. Hier zijn eerder al Stolpersteine geplaatst
voor zijn grootouders Jacques en Mietje Mogendorf-Meijer.
U leest over hen in het recent door Soesja Citroen uitgebrachte boek Hier woonden. Stolpersteine
Gouda, te koop in de boekhandel, te leen in de openbare bibliotheek Gouda.

Binnenweggetjes, fietsbruggen en een nieuwe stadswandeling
Een bijdrage van Jaap Rijnsburger

In hoeverre is een fietsroute een persoonlijke keuze? Die vraag kwam op toen ik naging welke routes
fietsers bij voorkeur gebruiken in de stad. Zelf ben ik een stoplichtmijder en daarvoor neem ik extra
‘zigzaggen’ voor lief. Zo gebruik ik standaard het gele tunneltje bij de Schouwburg om via de
Kazernebrug naar de binnenstad te fietsen en ga ik via Stationsplein en Bolwerk (waar het
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voetgangerslicht het snelst is) naar Korte Akkeren en Rotterdam. Andere fietsers willen drempels
vermijden en kiezen hun route meer op basis van het soort wegdek. Weer anderen hechten aan
fietsen langs water en bomen , zoals de Burgemeester Martenssingel en de Burgvlietkade.
Zulke persoonlijk aanvoelende routes noem ik binnenweggetjes. Het bestaan ervan is een kwaliteit
van de stad. In de uitwerking van het Goudse fietsnetwerk moeten ze gekoesterd worden: vanuit
Oost via de Zoutmanstraat naar de Tiendewegbrug of via de De la Reylaan naar de Doelenbrug;
vanuit Westergouwe door de Herenstraat naar de Guldenbrug; vanuit Bloemendaal door de
sportvelden naar de Goudse Poort fietstunnel.
Sommige binnenweggetjes zijn imaginair. Als je vanuit de Hovenierstunnel de Derde Kade opgaat,
rij je dood op de Karnemelksloot. Wat zou het toch mooi zijn om hier te kunnen doorrijden van
Gouda-Noord naar Gouda-Oost via de Zoutmanstraat; of via de IJssellaan en de Haastrechtsebrug
direct naar de Krimpenerwaard. Een fietsbrug die stadsdelen en buurgemeenten verbindt…
In analyses van het Goudse fietsverkeer is de Karnemelksloot een structurele barrière. Dat komt
door de doorvaartfunctie van het water én door de spoorlijn die Gouda doorsnijdt. Bij de
spoorverhoging in de jaren ’70 zijn in de Kadenbuurt drie fietstunneltjes op 300m afstand van elkaar
aangelegd waardoor de Kadenbuurt het verdeelpunt is geworden in de verbinding van de stadsdelen
benoorden het spoor en bezuiden het spoor. Maar die fietstunneltjes lopen niet logisch door, je
moet zigzaggend door smalle volgeparkeerde woonstraatjes om bij de bruggen over de
Karnemelksloot te komen.
Nou is zigzaggen voor een fietser geïnteresseerd in de geschiedenis van de Goudse volkswoningbouw
geen straf maar de Adriaan Gerritsz de Vrijestraat, de Tweede Hieronymus van Alphenstraat en de
Willem Tombergstraat zijn niet geschikt voor grote aantallen dagelijkse fietsers naar het station en
de vele scholen bezuiden en benoorden het spoor. Daarvoor is een goede nieuwe fietsbrug nodig die
de Krugerlaan en de Voorwillenseweg verbindt met de Burgvlietkade en de Noothoven van
Goorstraat.Dat kan een moderne fietsbrug zijn
die recht doet aan de rode baksteenstijl van de
Voorwillensebrug (1938), maar ook een klassieke
ophaalbrug die iets toevoegt aan het
stadsgezicht van de ophaalbruggen verderop, de
A.G. de Vrijebrug en de C. Ketelbrug. Lag daar
vroeger niet reeds een ophaalbrug naar de
hofstede Burgvliet (1710-192?)?
Aan het begin van de Karnemelksloot ligt zo'n
klassieke ophaalbrug, de Jan Verzwollebrug.
Deze voormalige spoorbrug bedient de
fietsverbinding Eerste Kade-IJssellaan maar is
eveneens een obstakel voor het fietsverkeer
Karnemelksloot-Kleiwegbrug. Door de
Deel tracé Jan Verzwollewetering
excentrische ligging van de brug moeten fietsers
van twee kanten rare slingerbewegingen maken wat tot verkeersgevaarlijke situaties leidt. Om dit
fietsknooppunt goed in te richten zou er eigenlijk een brug naast moeten komen die beter aansluit
op de Karnemelkslootweg.
De Jan Verzwollebrug zelf kan dan dienen als uitzichtpunt over de Karnemelksloot en aan de andere
kant Klein Amerika, de lunet van de Tiendewegpoort. Je kunt er informatie geven over de spoorlijn
naar Schoonhoven (1914-1942) en over een stadswandeling die daar start langs ophaalbruggen en
monumentale bomen naar het Reeuwijkse Verlaat (molen, Driewegsluis), en terug over de Graaf
Florisweg (begraafplaats, Vluchtoord, Ambachtsschool, St Jozefpaviljoen), Jan Luykenstraat (het
spoortracé) en de Jan Verzwollestraat, ja die bestaat ook. Hier liep ooit, aan de rand van de
Bloemendaalsche Polder, parallel aan Blekerssingel en Fluwelensingel, de Jan Verzwollewetering.
Terug op de Jan Verzwollebrug, zo bij de Panoramaflat, zie je dat deze plek – ook aan de kant van
Klein Amerika - nog best wat vormgeving zou kunnen gebruiken. Nieuwe fietsbruggen zijn dan
wellicht aanleiding voor een eigentijds Gouds monument op de kruising van fiets en water.
Jaap Rijnsburger is architect-planoloog. Met zijn bureaus WASTE en I-CE/CyclingLab werkte hij
voor steden in ontwikkelingslanden. Hij was tien jaar voorzitter van de Fietsersbond, toen ENFB, en
leverde recent inbreng in het verkeerscirculatieplan (VCP) van de gemeente Gouda. Jaap is
Goudoloog lichting 2018.
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Mijnheer Washington bestierde in Gouda … de post
Ooit woonde in Gouda het gezin Washington. Nee, niet dat
van de Amerikaanse generaal en eerste president George,
maar dat van een nazaat van ene James Washington. Deze
James vluchtte rond 1685 vanuit Engeland naar de Republiek
nadat Charles II, zoon van de hertog van Monmouth, de strijd
om het koningschap met koning James II had verloren. Ook
zijn vader Robert en zus Hannah weken naar de Maasstad uit.
Deze James Washington (1650-1730) trouwde in Rotterdam
met Clara van der Lanen (1651-1731). Verzoeken om
uitlevering vanuit Engeland werden door de Staten van
Holland afgewezen. James begon in Rotterdam een
brouwerij, eerst in de Rode Leeuw en later in de Pauw. Hij
zou uitgroeien tot de stamvader van de - inmiddels
uitgestorven - Nederlandse Washington-tak, waarvan de
leden tot de hoge burgerij behoorden met belangrijke
posities in stadsbestuur, handel en leger.
Vier generaties later komen we Jacobus Gerardus (of Gerrit)
Hillebrand Washington tegen, geboren op 7 november 1790 in
Halsteren. Jacobus (Nederlands voor James) trouwt op 25
mei 1815 in Brielle, waar hij eerste commies op het
postkantoor is, met Wilhelmina Dorothea Lux (geboren in Den
Haag in 1786). Het stel krijgt vier kinderen van wie het
eerste jong overlijdt. Jacobus werkt zich dezer jaren in

Westhaven 42

George Washington,
portret van Gilbert Stuart 1796

Brielle op tot controleur op het
postkantoor en gemeenteraadslid. In
1832 maakt hij promotie: hij wordt
benoemd tot ‘directeur van de
brievenposterij’ in Gouda. Hier neemt
hij het huis annex postkantoor aan de
Westhaven 42 over van zijn voorganger
Anthonie Brans, het voormalige
woonhuis van de burgemeesters Dirk jr.
en Johan de Lange waar vanaf 1947 de
Montagne-kliniek zal komen.
Washington onderhoudt goede
connecties in Gouda. Zo is hij bij de
familieraad op 19 juli 1836 waarin een
voogd moet worden benoemd voor de
minderjarige kinderen van de overleden
Gerrit Adrianus Jongkind (zie
Nieuwsbrief 111). Hierbij zijn ook
Johannes en Jacobus Jongkind, Gerard
van Warmelo, Gerrit van der Burght en
Willem Frederik Büchner aanwezig. Bij
dit beraad wordt Johannes Jongkind uit
Maassluis, broer van de overledene, tot
toeziend voogd aangesteld. Wellicht
dat moeder Wilhelmina Jacoba van der
Burght daarom enkele maanden daarna
met haar zoon, de latere kunstschilder
Johan Barthold, naar dit stadje
verhuist. Een jaar later, op 3 augustus
1837, is Jacobus Washington ook een
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van de getuigen bij het tweede huwelijk van Nicolaas IJzendoorn, burgemeester van Broek c.a., met
Antonia Maria Imans.
Aan Gouda zal Jacobus Washington deels onplezierige herinneringen overhouden. Zijn vrouw
Wilhelmina Dorothea Lux overlijdt er na een kort ziekbed op 56-jarige leeftijd, op 11 december
1843. Hun zoon Joan Hendrik, die gehandicapt is en volgens de Volkstelling 1840 niet bij zijn ouders
en zussen woont, beëindigt op 17 januari 1846 op slechts 20-jarige leeftijd wat volgens de
rouwadvertentie een lijdensweg is geweest. Beiden worden vier dagen na hun verscheiden begraven
in het eersteklas huurgraf B3 op de Oude Begraafplaats aan de Vorstmanstraat. Een prettiger
herinnering is ongetwijfeld het huwelijk van oudste dochter Johanna Catharina Juliana met
artillerieluitenant Johannes Hendrik Lux op 29 juni 1848 in het Goudse stadhuis.

Jacobus wordt op 6 november 1849 benoemd tot directeur van het postkantoor in Bergen op Zoom,
de geboortestad van zijn moeder Johanna Catharina van Bommel waar hij nog familie heeft wonen
en waar hij op 10 augustus 1861 zal overlijden. Hij verlaat Gouda eind 1849 met dochter Jacoba
Dorothea en de stad zal nadien nooit meer een Washington tot haar burgers mogen rekenen. Zijn
functie als postdirecteur en zijn woning annex postkantoor aan Westhaven 42 worden overgenomen
door Frans Izaak Guichart, tot dan eerste commies op het postkantoor van Breda. (JPvdZ)

Houthandel en stoomzagerij De Hoop
Regelmatig ontvangt de redactie van Rinus Anker
gegevens over mensen en bedrijven op Stolwijkersluis,
zoals het was in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw.
Soms kunnen wij die herinneringen uitwerken tot een
klein artikel. Hierbij mag houthandel en stoomzagerij
De Hoop niet ontbreken. Dit bedrijf besloeg niet alleen
de meeste ruimte in het gebied tussen het water van
De Wijk en de Oudebrugweg, maar verschafte ook
menige inwoner van het dorp werkgelegenheid. In de
villa vóór de houthandel, aan de Oudebrugweg 11,
woonde directeur Poul Pels. Onderin hield hij kantoor,
samen met procuratiehouder De Jong. Het bedrijf
verzaagde veel Amerikaans grenen tot regels voor
kassen in het Westland. Men leverde vlak voor WOII
ook hout voor de bouw van de Maastunnel in
Rotterdam.
De Hoop is een echt Goudse onderneming. In 1871
koopt Hendrik Jan Nederhorst sr. van Gerrit Oudijk een
timmerbedrijf aan de Turfmarkt. Hij introduceert
stoomketels, een gasmotor en elektrische
gereedschappen en bouwt in 1893 een nieuw gebouw
naast de bestaande werkplaats. In 1904 koopt hij een
complete stoomhoutzagerij met houthandel,
houthaven en arbeiderswoningen aan de Gouwekade.
Een jaar later verkoopt hij zijn bedrijf aan de
Turfmarkt aan zijn zoon Hendrik Jan jr. Deze bouwt
het jaar daarop aan de Gouwekade (bij De Knip) een
eigen loods voor machinale houtbewerking en berging van machines, heistellingen en materialen.
Als vader Nederhorst op 20 november 1913 overlijdt, herdoopt zijn zoon het bedrijf in NV v/h H.J.
Nederhorst.*
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De jonge Nederhorst woont sinds zijn huwelijk met Maria Geertruida van Vreumingen op 9 augustus
1895 op Stolwijkersluis. Hij werkt er als architect en aannemer en heeft een eigen bedrijf – o.a.
met houtzagerij – achter zijn huis. In 1909 verhuist hij naar Gouda. Enkele jaren na de dood van zijn
vader besluit hij z’n bedrijf te splitsen in NV tot aanneming van werken v/h H.J. Nederhorst in
Gouda en NV Houthandel en Stoomzagerij De Hoop v/h H.J. Nederhorst Jr. in Stolwijkersluis. Het
laatste bedrijf wordt meestal kortweg als De Hoop aangeduid. H.Th. Lijberse wordt directeur van
De Hoop en komt te wonen in de directeurswoning bij het bedrijf. In de nacht van 16 op 17 juli 1924
branden machinekamer, zagerij en schaverij geheel uit, maar twee maanden later wordt begonnen
met de bouw van een nieuwe stoomzagerij met een modernere installatie. De bouw wordt
uitgevoerd door … de NV tot aanneming van werken v/h H.J. Nederhorst.
Op 14 april 1928 overlijdt echter op slechts 56-jarige leeftijd Hendrik Jan Nederhorst jr. en om
commercieel te blijven profiteren van diens goede naam, wordt het bedrijf in Stolwijkersluis vanaf
dan niet meer kortweg De Hoop genoemd, maar wordt telkens de volledige naam gebruikt: NV
Houthandel & Stoomzagerij De Hoop v/h H.J. Nederhorst Jr. In de jaren 30 wordt er jaarlijks een
aandeelhoudersvergadering in het kantoor in Stolwijkersluis belegd en dividend uitgekeerd. Het
bedrijf mag o.a. de bouw van de psychiatrische inrichting Maasoord in Poortugaal voor zijn rekening
nemen (thans Antes Delta). Met zijn Amerikaans grenen wint De Hoop in 1935 nog een inschrijving
voor twee partijen gezaagd hout (562 m3 elk) bestemd voor de Nederlandse Spoorwegen. Tijdens
WOII werkt het bedrijf door en behoedt waarschijnlijk aldus menig medewerker voor de
Arbeitseinsatz.
De houtzagerij beschikt
decennialang over het zgn.
Balkengat, een uitgegraven plas
uitkomend op de Wijk en dus in
directe verbinding met de
Hollandsche IJssel. Volgens
informatie van Rinus Anker zijn in
de jaren 50 en 60 de vlottershoutopstekers Wim de Lange en
Piet Jongebreur vaak bezig de
palen voor het Balkengat en de
zaaghelling te brengen. Ook varen
ze vaak naar het Grote Balkengat,
waarvan de resten jarenlang op
het terrein van Koudasfalt hebben
gestaan. De ijzeren roeiboot ligt
voor de Stolwijkersluis zodat
vader Anker daar kan gaan kijken
en een oogje in het zeil houden.
Al vroeg heeft het bedrijf twee
Chevrolet-opleggercombinaties
die het hout in de hele Randstad
bezorgen. Wanneer de
balkengaten worden gedempt,
moet er uiteraard voor het bedrijf
een kade langs de oever van De
Wijk worden gebouwd.
Er werken meer bewoners van Stolwijkersluis bij De Hoop. Achter de meubeldraaierij van Arie
Berkouwer staat de houten woning van Piet Sla, die als vertegenwoordiger van de houthandel in
dienst is. Dit huis is gesloopt bij de aanleg van de rotonde. Ook vrachtwagenchauffeur Gert van
Vliet, wonend aan de Gouderaksedijk, en Stubbe, wonend aan de Goudseweg, werken bij De Hoop,
dat later overigens samengaat met Vingerling. Als directeur Poul Pels op 26 oktober 1977 in Gouda
overlijdt gaat De Jong in de villa wonen. (JPvdZ)
* De gegevens over de Goudse voorgeschiedenis van “De Hoop” zijn ontleend aan Bregje de Wits Op
hoop van zaken - De industrialisatie van Gouda 1813-1913.
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De Goudse coöperatie Ons Voordeel
Een bijdrage van Bas Weenink
Aan de Raam in
Gouda en (erachter)
aan het
Tegelbakkerssteegje
staan twee
monumentale
gebouwen. Ze
behoorden vroeger
toe aan de
Coöperatieve
Broodbakkerij en
Verbruiksvereniging
Ons Voordeel.
Tegenwoordig zijn
daar Buurthuis De
Speelwinkel
gevestigd en (in de
bakkerij) twee
woningen. De
coöperatie heeft 70
jaar in Gouda
bestaan en daarna nog een aantal jaren voortgeleefd als onderdeel van een Haagse coöperatie.
In de tweede helft van de 19de eeuw ontwikkelt Gouda zich tot een fabrieksstad met een relatief
grote arbeidsbevolking. De sociale onrust neemt toe, er ontstaan ook in Gouda afdelingen van
vakbonden. Ook worden er coöperaties opgericht om door gezamenlijke inkoop of productie de
prijzen van artikelen te verlagen. Arbeiders van de Kaarsenfabriek in Gouda richten in 1892 de
Goudsche Coöperatieve Broodfabriek en Verbruiksvereniging ‘Ons Voordeel’ op. Aanleiding voor de
oprichting van een coöperatieve broodfabriek is de hoge broodprijs en de weigering van de bakkers
om deze te verlagen. Ons Voordeel richt zich op de werkende bevolking. Na een paar jaar zijn er al
1000 leden en dat aantal neemt in de jaren daarna verder toe tot 2000 omstreeks 1910.
De eerste bakkerij van Ons Voordeel komt in een bestaand pand in de Lange Groenendaal. In 1896
begint de bouw van een broodfabriek achter de huizen aan de Raam (nu Tegelbakkerssteegje 1 en
3). Hier wordt een jaar later het eerste brood gebakken. Ons Voordeel koopt twee huizen aan de
Raam op en bouwt hier in 1902 een winkel en magazijn (nu Raam 60/62); op de gevel prijkt nog
steeds trots de naam van de coöperatie: ONS VOORDEEL. Twee jaar later koopt Ons Voordeel ook
een achter de Broodfabriek gelegen opslagplaats aan de Vest op voor de verkoop van brandstoffen.
In 1911 heeft een forse uitbreiding plaats van het complex als Ons Voordeel het aangrenzende
Jonkershofje met deels vervallen huizen
opkoopt en afbreekt. Het complex van
Ons Voordeel wordt daarmee twee keer
zo groot. In de Eerste Wereldoorlog
wordt Ons Voordeel ingeschakeld bij de
distributie van levensmiddelen. In het
eerste oorlogsjaar neemt het
werknemersbestand toe van 13 naar 40,
om na de oorlog terug te vallen naar 7.
Ook het ledental neemt af.
In 1927 sluit Ons Voordeel zich aan bij
de coöperatieve Handelskamer (Haka) in
Rotterdam, een landelijke
inkooporganisatie waarbij meer dan 300
coöperaties zijn aangesloten. In
datzelfde jaar en in 1930 opent Ons
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Voordeel twee filialen in Gouda, resp. aan de Roemer Visscherstraat (hoek Vondelstraat) in Korte
Akkeren en aan de Karnemelksloot 107-113. Het ledental neemt toe tot meer dan 2000. Ons
Voordeel zoekt naar een groter afzetgebied en verkoopt ook brood in Stolwijk en Moordrecht. In
Ammerstol komt een eigen winkel. Ook neemt Ons Voordeel een winkel over in Schoonhoven.
Na de oorlog krijgen de coöperaties toenemende concurrentie van grootwinkelbedrijven. Om de
concurrentie het hoofd te bieden reorganiseert de HaKa in 1947 tot de Centrale der Nederlandse
Verbruikscoöperaties – CO-OP Nederland U.A. Toch kan niet voorkomen worden dat in 1960 de
Broodfabriek wordt verkocht. Ook de panden aan de Karnemelksloot worden in 1960 en 1962 van de
hand gedaan.
In januari 1962 houdt Coöperatie Gouda, zoals Ons Voordeel sinds 1949 is gaan heten, op te bestaan
als zelfstandige coöperatie en fuseert zij met de coöperaties Ons Voordeel uit Waddinxveen, De
Volharding uit Den Haag en Delfland uit Delft. De nieuwe regionale coöperatie krijgt de naam
Coöperatieve Verbruiksvereniging De Volharding met als vestigingsplaats Den Haag. De Volharding
verkoopt in 1969 het winkelpand aan de Raam aan Tricotagefabriek Engelvaart. Engelvaart zat al
sinds 1964 in de voormalige Broodfabriek. In 1970 stoppen de activiteiten van De Volharding in
Gouda en wordt ook de winkel aan de Roemer Visscherstraat verkocht.
Nadat Engelvaart de Broodfabriek heeft verlaten, gaan de gebouwen over naar de gemeente Gouda.
Diverse bedrijven en verenigingen maken er gebruik van, onder meer het Leger des Heils en
tafeltennisvereniging Vriendenschaar. In de voormalige winkel aan de Raam is sinds 1983 Buurthuis
De Speelwinkel actief. De uitbreiding uit 1911 wordt afgebroken en de voormalige Broodfabriek
wordt in 2015 verbouwd tot twee woningen.
Ook aan het bestaan van CO-OP Nederland komt een eind. In april 1973 nemen Koninklijke Scholten
Honig en Edah de activiteiten en winkels over. Twee overgebleven CO-OP-vestigingen, Gelderland
en Zaanstreek, fuseren in 1973 tot Co-op Supermarkten.
Bas Weenink is geïnteresseerd in aanvullende informatie die iets opheldert van de geschiedenis van
Ons Voordeel , maar ook in foto’s van bijvoorbeeld de gebouwen (exterieur en interieur), ook uit de
periode na 1960/1970, wanneer er andere instanties zijn gehuisvest. Na een melding op
nieuwsbrief@diegoude.nl neemt Bas contact met u op.
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Stadsnatuur op Goudse kademuren
Nu onnodig reizen buiten beeld is, valt er gelukkig nog steeds dicht bij huis genoeg te beleven aan
stadsschoon en stadsnatuur. Ton Denters beschrijft in zijn Stadsflora van de Lage Landen (Fontaine
Uitgevers Amsterdam, 2020) de spontane plantengroei zoals die zich ontwikkelt in de stenige,
stedelijke omgeving.
Ook zijn in dit rijk
geïllustreerde boek
stadswandelingen
opgenomen langs de
wilde plantenwereld
in historische
stadscentra,
weliswaar niet in
Gouda, maar toch een
goede informatiebron
want ook onze
binnenstad heeft
grachtmuren,
kademuren, bruggen
en sluizen die het
domein zijn van de
wilde muurflora. En
voor de specifieke
Goudse situatie biedt
Natuur dicht bij huis –
Ecologisch groen in Gouda (2016) van stedelijk ecoloog André van Kleinwee en Bonnie van Doorn
inspiratie voor een Goudse muurplantenwandeling.
Zo kun je – wellicht na een bezoek aan Museum Gouda - op de grachtmuren langs Achter de Kerk de
gele helmbloem ontdekken, die eind oktober nog (bescheiden) bloeit. Het is een betrekkelijke
nieuwkomer die in 1997 voor het eerst werd gezien op de Goudse grachtmuren. Een blik vanaf de
Koorbrug over het water richting de kerk levert een fotogeniek plaatje van begroeide muren. Loop
nu terug, richting Oosthaven, via de Noodgodsbrug naar de Westhaven tot aan de Veerstal (en
vergeet niet zo nu en dan te stoppen om de kades te inspecteren!), en sla rechtsaf naar de
Peperstraat. Verscheidene soorten varens groeien hier, waaronder de tongvaren, een liefhebber van
koelte, schaduw en vocht. Mogelijk kwam deze soort hier in de Middeleeuwen al voor. In elk geval
werd hij al door de plantkundige en arts Rembert Dodoens beschreven in zijn Cruijdeboeck van
1554. Rust tot slot uit op een bankje bij de Visbanken, en bewonder de ‘hangende tuinen’.
Om zich op een muur te vestigen heeft een muurplant een stenige ondergrond nodig met poriën en
spleten waarin de haarwortels kunnen groeien. Bij restauraties is dit een aandachtspunt: de
gebruikte materialen (steensoort en voegsel)
zijn bepalend voor het succes van een nieuwe
vestiging van muurplanten. Kruidachtige (dus:
niet-houtige) planten beschadigen de muur
niet.
In 1991 ging het roer om bij de gemeentelijke
plantsoenendienst: van schoonmaakwoede
naar een passief beheer van de muurvegetatie.
Het ingezette beheersplan was succesvol,
blijkens de sindsdien tweejaarlijks uitgevoerde
inventarisaties. Zie voor details het door de
gemeente Gouda uitgegeven Groene Boekje 8 –
Inventarisatie Goudse Muurplanten 2019, te
downloaden van
https://maakgoudaduurzaam.nl/items/ecologische-groengebieden. Een snelle rondgang langs de
grachten nu laat zien dat veel vindplaatsen inderdaad gebleven zijn, al laten de kademuren buiten
de ‘hotspots’ ook (ogenschijnlijk?) kale stukken zien. (Marjan Veerman)
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (VI): Josche P. Roverts

In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Na twee
portretten uit haar vroege periode (Annie Taal-van Velthoven en Jan van Dijk) wil Carla nu een werk
laten zien dat minder donker van opzet is. We kozen voor dit portret van Josche P. Roverts, dat in
Museum Gouda hangt naast Carla’s werk van dr. Jan Schouten. Het hangt hoog en het is binnen
moeilijk te fotograferen, maar het is alleszins de moeite waard.
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Josche Roverts (1936-2002) was collega en vriendin
van Carla Rodenberg. Schilderes van de liefde en
gedichten, zo karakteriseerde ze zichzelf in een van
de dichtbundels die ze uitgaf. Pakweg duizend
schilderijen zal ze gemaakt hebben, in hoofdzaak
olieverf. Aanvankelijk waren het vooral portretten,
maar geleidelijk verschoof het accent naar
landschapjes met een verhaal of een droomvertelling,
waarin (aldus Theo de Jong in de Goudse Courant van
11 december 2002) het streven naar ultieme
geluksmomenten tot uitdrukking komt. In haar kleine
landschappen in ‘romantisch-realistische stijl,
overheersen weemoed, vreugde en verlangen’.
Jozina Petronella Roverts werd op 3 november 1936
geboren als dertiende en laatste kind in een Utrechts
gezin. Ze wist al vroeg dat ze de artistieke kant op wilde en volgde de opleiding aan de Academie
Artibus. Josche ging volop deelnemen aan het bruisende artistieke leven in Utrecht, enerzijds als
model, anderzijds als schilder en dichter. In dat milieu leerde ze de staatsrechtgeleerde Henc van
Maarseveen kennen, met wie Josche in 1961 trouwde. Dochter Joschkajet werd twee jaar later
geboren. Vanuit Utrecht kwam het gezin in 1966 in Gouda terecht, waar Josche zich verder
ontplooide, maar in 1969 verhuisden ze toch naar Rotterdam, waar Henc hoogleraar was geworden.
Daar kon Josche haar draai als kunstenares niet vinden. Terug in Gouda brak een bloeiperiode aan.
Na wat tussenstappen (Naaierstraat 6 en Weeshuis) werd het Hofje van Letmaet aan de Nieuwehaven woon- en werkadres. Hier werd een galerie ingericht, een artistiek trefpunt, waar feesten en
gezelligheid de artistieke productie en tentoonstellingen niet in de weg stonden. In 1980 kwam er
echter een eind aan het huwelijk. Henc van Maarseveen had – zoals hij zelf bij de crematie van
Josche zei - niet ‘de trouw in huis die zij vanuit haar liefdesopvatting verlangde’. De galerie verliep,
maar nieuwe stabiliteit ontstond toen Josche aan de Blekerssingel een atelier kon inrichten waar ze
veel van haar werken kon tentoonstellen. Ondertussen was haar gezondheid gestaag achteruit
gegaan. Na een ziekenhuisopname leek ze op te knappen maar op 9 december 2002 was het opeens
over. ‘Veel te vroeg en volstrekt onverwacht’, schreef Theo de Jong in de Goudse Courant.(GJJ)
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