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Lezingenprogramma 2021: nog afwachten 
 

De Nieuwsbrief opent doorgaans met de aankondiging van de komende lezing. Maandagavond 25 

januari 2021 zou – volgens planning – de eerste zijn van het nieuwe jaar. Corona maakt alles 

onzeker, nog steeds. De Lezingencommissie – nog onwetend van de maatregelen zoals ze na 18 

januari zullen gelden - moet helaas die eerste lezing schrappen van het programma.  

 

En daarna? De Lezingencommissie hoopt in de volgende Nieuwsbrief meer duidelijkheid te kunnen 

geven. De data liggen wel vast en die kunt u (in potlood) noteren. Ook de locatie en de tijd zijn 

bekend: sociëteit Concordia, Westhaven 27 in Gouda, aanvang om 20.00 uur. De data:  

Maandag 25 januari  

Maandag 8 maart  

Woensdag 14 april Voorafgaand aan Algemene Ledenvergadering 

Maandag 31 mei  

Maandag 6 september Samen met Stichting Open Monumentendag Gouda 

Maandag 11 oktober  

Maandag 29 november  

 

Over de thema’s van de lezingen en met de sprekers zijn in beginsel afspraken gemaakt. Om 

verwarring te voorkomen maken we die bekend, zodra zeker is dat de lezingen doorgaan. 

 

Gelukkig heeft de Lezingencommissie in december - ter compensatie van de afgelaste 

bijeenkomsten - twee korte lezingen als film kunnen presenteren: 

1. Peter Sluisman over ‘Vlees in Gouda’: te zien via de link 

https://www.youtube.com/watch?v=geEZ1n-WhPM&feature=youtu.be 

2. Bianca van den Berg en Marije Strating over ‘Architecten in Gouda’; te zien via de link   

https://www.youtube.com/watch?v=W6i0Qmco0Kg&feature=youtu.be 

Clemens Imholz, lid van de Lezingencommissie, nam de opnames, de montage en de realisatie voor 

zijn rekening. Elders in deze Nieuwsbrief leest u van beide lezingen een impressie.  

 

Op korte termijn zal weer een nieuw 

filmpje gepresenteerd worden. Peter 

Sluisman laat u daarin, net als bij 

zijn lezing van maart vorig jaar, een 

aantal oude voorwerpen zien en 

vertelt het bijbehorende verhaal. Zie 

foto links. 

 

De opnamen voor de in het vorige 

nummer aangekondigde filmlezing 

over Jacob Blauw zijn wat vertraagd, 

omdat er vanwege de 

Coronamaatregelen diverse 

beperkingen waren. Deze filmlezing 

zal begin februari op de website 

komen te staan. Ook hiervoor geldt 

dus: houdt u de website en Facebook 

in de gaten. 

 

Verderop in dit nummer staat een 

interview met Paul van der Pol, die 

de Lezingencommissie heeft 

versterkt. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=geEZ1n-WhPM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W6i0Qmco0Kg&feature=youtu.be
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Paul van der Pol: nieuw lid Lezingencommissie 
 

In de vorige Nieuwsbrief 

is zijn entree gemeld: 

Paul van der Pol is 

toegetreden tot de 

Lezingencommissie. 

Hoewel van geboorte een 

Brabander, heeft Paul 

het grootste deel van 

zijn leven in de stad 

Haarlem gewoond. Daar 

was hij actief lid van de 

historische vereniging en 

als stadsgids. In eerste 

instantie deed Paul de 

lerarenopleiding, zowel 

Nederlands als Engels. 

Twee jaren waren 

voldoende om te 

concluderen dat zijn 

toekomst niet ‘voor de 

klas’ zou liggen. Hij 

stapte over naar de 

Rechtbank in Haarlem, 

waar hij zich na 

opleidingen via de 

Stichting Studie 

Rechtspleging met name 

richtte op het  

                                                                                                                bestuursrecht.  

 

Toen hij in 2016 als juridisch medewerker met pensioen ging, had hij er 36 jaar gewerkt. 

Acht jaar woont Paul inmiddels in Gouda, nadat een (tweede) echtelijke verbintenis de vraag 

opriep: wordt het Haarlem of Gouda? Op de vraag welke stad mooier is, reageert hij met de 

uitspraak dat Gouda ook een leuke historische stad is. De keuze was lastig, maar wat hielp was de 

ontdekking aan de Oosthaven van de plaquette en in de Sint-Janskerk van de grafsteen van 

Coornhert. De biografie van Bonger over Coornhert ligt vooraan in de boekenkast. Zie: 

https://www.dbnl.org/tekst/bong004dirc01_01/bong004dirc01_01_0005.php. ‘Een inspirerend 

figuur. Veel van de stellingen waar hij voor stond onderschrijf ik.’ Daarmee is meteen aangegeven 

dat Paul belangstelling heeft voor filosofie, naast kunst, architectuur en muziek. Wat hij – ook in 

zijn werk op de rechtbank - interessant vindt, is de koppeling aan het individu dat ergens heeft 

gewoond of dat te maken krijgt met juridische regels. Zijn belangstelling voor muziek komt naar 

voren in het zingen bij kamerkoor Amicante (thuisbasis Westerkerk). Elke week besteedt hij ook een 

aantal uren aan klassiek gitaarspelen. Daarvoor heeft hij een maatje gevonden zodat ze elke week 

samen (de boven– en de onderpartij) kunnen spelen. De relatie met taal blijkt o.a. uit zijn rol als 

vrijwilliger bij de Stichting Taalontmoeting Gouda waar niet-Nederlandstaligen les kunnen krijgen. 

Toen Paul naar Gouda kwam, heeft hij meteen de basiscursus Goudologie gevolgd. Dat was in 2013. 

De beschikbare vrije tijd was op toen zijn vrouw en hij actief werden op een volkstuin bij ‘Nieuw 

Leven’ in de Goudse Hout. Daar zat hij ook in het bestuur, maar in april 2020 zijn ze gestopt met de 

tuin, die te veel inspanning begon te vragen. Daarmee kwam er ruimte om in Gouda meer 

cultuurhistorisch bezig te zijn. Op de aanmelding als lid van Die Goude volgde al snel de uitnodiging 

om de Lezingencommissie te versterken. Door corona heeft hij nog geen echte 

commissievergadering meegemaakt. Wel heeft Paul persoonlijk kennisgemaakt met alle leden: ‘Dat 

moet lukken met de samenwerking.’ (GJJ)  

 

https://www.dbnl.org/tekst/bong004dirc01_01/bong004dirc01_01_0005.php
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Vlees in Gouda 
Impressie online-lezing Peter Sluisman 
 
‘Vlees in Gouda’ is de titel van de gefilmde lezing die de Lezingencommissie aanbiedt en die sinds 
12 december jl. op onze website staat. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=geEZ1n-
WhPM&feature=youtu.be. Spreker is Peter Sluisman, oud-antiquair te Gouda en tot zijn 55e 
werkzaam bij het 
Bedrijfschap voor het 
Slagersbedrijf. In die eerste 
rol kent u hem. Peter gaf op 
2 maart 2020, voor corona 
ons leven ging beheersen, 
de laatste lezing van Die 
Goude: ‘Oude voorwerpen 
vertellen vaak een verhaal’. 
Deze keer neemt hij u mee 
in de geschiedenis van 
Goudse vleeshouwers en 
spekslagers, vleeskeuring en 
vleeshallen ten tijde van de 
gildes. Clemens Imholz 
zorgde voor opnames, 
montage en realisatie, met medewerking van o.a. Streekarchief Midden-Holland, Museum Gouda en 
Bob de Wit. 
Tegen de achtergrond van de Stadsmaquette 1562 in Museum Gouda gaat Sluisman eerst in op het 
verschil tussen platteland en stad wat betreft voedselvoorziening. Een stadsbewoner kon niet meer 
‘zelfvoorzienend’ zijn. Al in de Middeleeuwen waren er in Gouda markten waar voedingswaren 
verhandeld werden. Voor bederfelijke waar ontstonden vis- en vleesbanken, maar er was – omdat je 
er ziek van kon worden – ook behoefte aan regelgeving. Daarin speelden naast het stadsbestuur de 
gilden een belangrijke rol. Sluisman legt uit hoe het systeem van de gilden werkte. Op het terrein 

van vlees had je enerzijds het 
vleeshouwersgilde en anderzijds het 
spekslagersgilde. De vleeshouwers hadden een 
belangrijke positie in de stad, o.a. af te leiden 
uit Glas 31 in de Sint-Janskerk, bekostigd door 
het gilde. Het stadsbestuur hield toezicht op 
de vleeshouwers via ‘vinders’. In Gouda 
bepaalde dat bestuur bovendien hoeveel 
slagers er mochten zijn. De keuring van levend 
rundvee gebeurde door de vinders ‘bij de 
Paal’ op de Markt. De film licht het hele 
keurings-, slacht- en verkoopproces toe, 
inclusief het ontstaan van zgn. vrijbankvlees.  
De vleeshal was onder het Stadhuis in wat wij 
nu de Burgerhal noemen. Bij de bouw in de 
vijftiende eeuw was die functie al in het 
bestek opgenomen. Daarmee was het niet de 
eerste vleeshal, want die stond op de Raam. 
De steeg met de naam ‘’t Oude Halletje’ geeft 
de plaats nog goed aan. Deze hal werd in 1455 
verkocht. 

Bij de varkens en de spekslagers ging het iets anders. De dieren werden voor het Antoniusgasthuis 
geleid waar de gezworen ‘bezienders’ bepaalden of ze geslacht mochten worden. De varkensmarkt 
was toen op de Kleiweg. Varkensvlees werd – na keuring door de vinders - niet in de vleeshal, maar 
buiten in een dubbele rij stallen aan de westzijde naast het Stadhuis verkocht. 
Dit systeem bleef in stand tot na de komst van de Fransen in 1795. Rond 1800 werden de gilden 
opgeheven en werd alles anders georganiseerd. Het duurde nog ruim honderd jaar voordat het met 
de Vleeskeuringswet weer structureel geregeld werd. (GJJ) 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgeEZ1n-WhPM%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3-6ewLYej9H3stavRy8ynABCreWf1b0wU269Pt_rRT3pQw0gSRhGrso4A&h=AT10f1wKEBr29mWFhbd5VXfhcaKEpUiKzApRWq9dxKaFWovdNjhXfZUHw2Pj0n_bMPC2ZLN5qlSzTJ1D2tfj5xRX_epIog4WUBhqRUdBH7FEMJMqSvUZVR6RqT0B7vY7sAKPJd8igVNudgk6hg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0UOGyzosdSQYdg63UNXzKYO4Y6mU2CHYtasZZQDKlmNp7k9Z9DFw7CD3PTgd3UMz19bMA98g8_wmhxUTBARPYIY0wiUuFK46gSI_Px4a_78A6rTTp2_T2JabPJ6mvzqa4ifXFIbVTZ_hi_KL-bPg8w3xB8Mek7H_dDULCm4siG5DLkrOoRJ9QwsvNmOh9gtrjthnJTrPTd5BZUib95SI2laA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgeEZ1n-WhPM%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3-6ewLYej9H3stavRy8ynABCreWf1b0wU269Pt_rRT3pQw0gSRhGrso4A&h=AT10f1wKEBr29mWFhbd5VXfhcaKEpUiKzApRWq9dxKaFWovdNjhXfZUHw2Pj0n_bMPC2ZLN5qlSzTJ1D2tfj5xRX_epIog4WUBhqRUdBH7FEMJMqSvUZVR6RqT0B7vY7sAKPJd8igVNudgk6hg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0UOGyzosdSQYdg63UNXzKYO4Y6mU2CHYtasZZQDKlmNp7k9Z9DFw7CD3PTgd3UMz19bMA98g8_wmhxUTBARPYIY0wiUuFK46gSI_Px4a_78A6rTTp2_T2JabPJ6mvzqa4ifXFIbVTZ_hi_KL-bPg8w3xB8Mek7H_dDULCm4siG5DLkrOoRJ9QwsvNmOh9gtrjthnJTrPTd5BZUib95SI2laA


5 
Nieuwsbrief nr. 114  Historische Vereniging Die Goude (januari 2021) 

Productieve Goudse architecten en hun creaties 
Impressie online-lezing Bianca van den Berg en Marije Strating 
 

 

Goudse architecten, vaak tevens aannemers, hebben eind 19e, begin 20e eeuw veel bouwwerken in 

de stad gerealiseerd die nog altijd hun stempel dragen. Bianca van den Berg en Marije Strating, die 

bezig zijn aan een boek over het werk van Goudse architecten in de periode 1800-1960, verzorgden 

eind december een lezing die namens de Lezingencommissie van Die Goude door Clemens Imholz is 

gefilmd en bewerkt. Hieronder een korte impressie, met het accent op de productiefste (en meestal 

bekendste) architecten en de creaties die zij Gouda hebben nagelaten. 

De rooms-katholieke Chris Dessing (1844-1913) ging in 1873 aan de Karnemelksloot 136 wonen en 

werkte eerst als timmerman-aannemer, met een werkplaats achter het huis. Al snel ontwikkelde hij 

zich tot architect. Hij kreeg vooral opdrachten van katholieke opdrachtgevers, zowel in Gouda als 

daarbuiten, en was van 1894 tot 1913 vrijwel onafgebroken lid van de gemeenteraad. Ook 

bekleedde hij bestuursfuncties bij katholieke organisaties. Hij bouwde o.a. RK scholen, de RK 

begraafplaats, de St. Theodorusstichting en de Gouwekerk (in neogotische stijl).  

Ook de protestantse Hendrik Jan Nederhorst sr. (1847-1913) begon als timmerman-aannemer om tot 

een bekend architect uit te groeien. Hij werd in 1895 raadslid en was van 1901 tot 1910 wethouder 

publieke werken. Vanaf 1898 hield hij zich bezig met de restauratie van de Sint-Janskerk. Hij 

bouwde in Gouda eveneens markante panden, zoals de Rijks-HBS, winkels aan de Markt en Lange 

Tiendeweg 18 (in Jugendstil) en woonhuizen aan Turfmarkt 12 (in neorenaissancestijl), 

Crabethstraat en Regentesseplantsoen. 

Jac. P. Dessing (1880-1966) trad in de voetsporen van zijn vader als architecten en bestuurder. 

Dessing jr. ontwierp en bouwde o.a. de Sacramentskerk, de Jozefbuurt en luxe herenhuizen in het 

Van Bergen IJzendoornpark. Verder werkte hij aan de (ver)bouw van katholieke scholen en 

gymzalen en na WOII aan diverse volkshuisvestingsprojecten in Gouda-Noord.  

Pieter Dirk Stuurman (1885-1965) en Dirk Stuurman (1895-1960) ontwikkelden zich beiden eveneens 

tot voor Gouda belangrijke architecten. Pieter Dirk ontwierp o.a. de gebouwen van de Producent, 

Gebr. Steenland, aardewerkfabriek Goedewaagen en de Westerschool; zijn neef Dirk ontwierp o.a. 

het gebouw van Knox en Dortland (daarna jarenlang het Verzetsmuseum) aan de Turfmarkt, panden 

van Zenith en Van der Want en vele woningen waaronder Blauwstraat 15. Dirk volgde trends zoals 

deze onder meer werden gezet door de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright.  

U kunt de gehele lezing, die 21:34 minuten duurt en waarin privéleven en panden van genoemde 

architecten nader worden toegelicht, bekijken op YouTube via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=W6i0Qmco0Kg&feature=youtu.be. (JPvdZ) 

https://www.youtube.com/watch?v=W6i0Qmco0Kg&feature=youtu.be
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Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) ondanks bezwaren 
vastgesteld 
Bericht van Hans Krijgsman namens het Gouds Watergilde 
 

Ondanks fundamentele 
bezwaren van de 
Wateralliantie vanwege de 
mogelijke gevolgen ervan 
voor de historische panden 
in de binnenstad, heeft de 
Goudse gemeenteraad het 
Kaderplan Bodemdaling 
Binnenstad (KBB) 
vastgesteld. Het met het 
KBB samenhangende 
peilbesluit is nadien door 
het hoogheemraadschap 
van Rijnland goedgekeurd.  

Met de genomen besluiten 

is, volgens Gouda en 

Rijnland, de weg 

vrijgemaakt om de nadelige 

effecten van de 

bodemdaling op te lossen 

voor de binnenstad. Het plan beoogt met name om de problemen van wateroverlast aan te pakken. 

Er komt een compartiment in de binnenstad, waarbinnen de grondwaterstand stapsgewijs wordt 

verlaagd tot het nieuwe peil dat 25 cm lager ligt. Bodemdaling is in Gouda een continu proces, waar 

alle bewoners wel ervaringen mee hebben. De oplossing voor de nadelige gevolgen van deze 

bodemdaling blijkt echter complex. Na zorgvuldig onderzoek door diverse deskundige partijen heeft 

de gemeente gekozen voor variant 2C, waarbij stapsgewijs het waterpeil in een gedeelte van de 

binnenstad (het compartiment) met 25 cm wordt verlaagd. 

 

Het Gouds Watergilde heeft in de 

Nieuwsbrief 108 van februari 2020 

aangegeven zich ernstig zorgen te 

maken over de gevolgen van het 

ontwerp-kaderplan voor de historische 

gebouwen in de binnenstad. Daarbij is 

tevens het voornemen gemeld om als 

Wateralliantie een zgn. zienswijze 

tegen dit ontwerp-KBB in te dienen bij 

de gemeente Gouda en tegen het 

bijbehorende ontwerp-peilbesluit bij 

het hoogheemraadschap van Rijnland. 

In Nieuwsbrief 110 van mei 2020 kon u 

lezen dat de zienswijze daadwerkelijk 

is ingediend en gaven wij een korte 

samenvatting van onze motivatie. De complete tekst was via een link te lezen op onze website 

www.diegoude.nl.  

 

Onze zorg gaat vooral naar de vele historische gebouwen die voor het eerst in hun bestaan worden 

geconfronteerd met een aanzienlijk verschil in de grondwaterstand, vooral als deze aan de rand van 

het compartiment gesitueerd zijn. Ook worden grote risico’s voorzien voor de kades en bruggen in 

dit deel van het centrum (langs Turfmarkt en Zeugstraat). 

 

Het Watergilde is een werkgroep van Die Goude, maar in haar contact met de gemeente treedt zij 

op als partner in de Wateralliantie, een samenwerkingsplatform voor alle groepen die zich in Gouda 

http://www.diegoude.nl/
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bezighouden met het water, zoals Gouda Sterk aan de IJssel, GOUDasfalt, het Historisch Platform, 

het Singelpark en De Museumhaven. De contacten met de gemeente lopen namens de 

Wateralliantie. Dat is handig voor de gemeente en voor de afstemming tussen de Goudse 

waterpartijen. Als Watergilde streven we naar duidelijkheid over onze rol en positie en over de 

betrokkenheid van Die Goude. Zeker in 2020 is de band met de Wateralliantie veel hechter 

geworden. Door de gezamenlijke acties met verschillende bewonersgroepen is ook het contact met 

de bewoners sterker geworden. Ook de verbinding met de gemeenteraadsleden is versterkt. Dat is 

een goede bijvangst.  

 

Helaas heeft ons verzet niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het KBB is met meerderheid van 

stemmen aangenomen. Het peilbesluit volgde een maand later. Onze zorg is er nog steeds, maar 

wordt door de gemeente gesust met de belofte dat er verder onderzoek wordt uitgevoerd en de 

peilverlaging stap voor stap zal plaatshebben onder constant toezicht.  

 

Het Watergilde blijft bezorgd en zal het proces - met alle onderzoeken - kritisch blijven volgen. 

 

 

Voortgang van het nieuwe geschiedenisboek over Gouda 
 

In Nieuwsbrief 111 schreef ik 

over de voortgang van het boek 

over de geschiedenis van 

Gouda. We hoopten toen op 

een definitief besluit van het 

Fonds Gouda750 over een 

bijdrage voor het laten maken 

van reconstructietekeningen. 

Het gevraagde geld is nu 

toegezegd en met ook nog een 

toekenning van een bedrag door 

de Stichting Oude Mannenhuis 

kunnen we zes tekeningen laten 

maken. 3D-Tekenaar Paul Becx 

is snel aan de gang gegaan en 

hij hoopt in samenwerking met 

Henkjan Sprokholt in mei de 

tekeningen te kunnen voltooien. 

De teksten van het boek zijn 

zover klaar dat de eindredacteur 

een aanvang kan gaan maken 

met zijn werkzaamheden. De 

beeldredactie is in september 

vorig jaar al aan de slag 

gegaan. Natuurlijk zit Covid-19 

ook het werk van alle 

medewerkers dwars. 

Vergaderen via beeld en telefoon is een intensieve en vermoeiende aangelegenheid. Het afstemmen 

van de teksten op elkaar, het uitzoeken van de afbeeldingen en het met elkaar eens worden welke het 

best passen bij de teksten, het eist veel tijd en inzet. De betrokkenheid, ook van de medewerkers van 

Museum Gouda en van het Streekarchief Midden-Holland, is groot. 

In samenspraak met de voortrekkers van Gouda750, Marien Brand en Ronald van Rossum, zijn we 

plannen aan het maken om begin november het boek feestelijk uit te reiken. Die overhandiging zal 

een van de opwarmers zijn in het kader van Gouda750 dat zoals bekend van april tot en met 

september 2022 zal plaatshebben. In februari worden de plannen op papier gezet, waarschijnlijk nog 

na overleg via beeldtelefoon. We gaan ervan uit, dat het boek in het ‘normaal’ kan worden uitgereikt. 
(Paul van Horssen) 

 

Detail van een tekening over de bouw in de veertiende eeuw van de tweede 
stadsmuur van ’s-Hertogenbosch die Paul Becx maakte voor het in 2019 
uitgekomen boek Stad op de schop over veertig jaar archeologisch onderzoek  
in Den Bosch. 
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Historisch plaatjesalbum voor PLUS in de maak 
 

Marc Couwenbergh laat als direct betrokken bestuurslid weten dat de projectgroep van Die Goude 

afspraken heeft gemaakt met de directies van de twee PLUS-supermarkten in Gouda over het 

uitbrengen van een historisch plaatjesalbum over Gouda. Zie de aankondiging hiervan in de vorige 

Nieuwsbrief. De PLUSsen zijn akkoord gegaan met de gepresenteerde opzet met dertig 

onderwerpen, waarbij steeds tien tot maximaal twaalf plaatjes gaan komen. Nico Boerboom werkt 

nu hard aan het verzamelen van de plaatjes bij de teksten die Jean-Philippe van der Zwaluw 

schrijft, en omgekeerd. Door de lockdown is het lastiger om beeldmateriaal van elders, met name 

uit het Streekarchief Midden-Holland, te verkrijgen. Het kan om die reden zijn dat een bepaald 

onderwerp moet worden ingewisseld voor een ander, maar tot nu toe ligt het project op schema. 

Conform planning moeten tekst en beeld half februari gereed zijn, zodat de opmaak kan beginnen.  

De projectgroep bestaat naast Marc Couwenbergh uit de reeds genoemde Nico Boerboom en Jean-

Philippe van der Zwaluw en uit Eric Boers.  

 

 
 

De ANWB-bordjes in Gouda (5) 
 

Vorig jaar is in de Nieuwsbrief 
meermalen aandacht gevraagd voor de 
ANWB-bordjes is de stad. Nu blijkt dat 
we er toch nog een over het hoofd 
gezien hebben. Er hangen er niet 120 
maar 121 in Gouda. Bijgaand bordje 
hangt op het Zwaansgat. Op onze 
Facebookpagina is het pand al 
diepgaand besproken. Van 1910 tot 
1980 was daar Aannemingsbedrijf Chr. 
de Jong gevestigd, bekend van diverse 
restauraties. 
In december heeft overleg plaats gehad 
tussen de gemeente Gouda en Die 
Goude. Hoe zetten we een 
inventarisatie- en opknapbeurt op in 
het kader van Gouda750? Kan Die 
Goude een projectleider leveren? Nog 
deze maand wordt verder gepraat.   
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Gouda op Wikipedia en in Wikimedia Commons 
 

In het beleidsplan 2020-2023 van Die Goude staat een passage over Wikipedia:  

‘Wikipedia is een veelvuldig geraadpleegde site met als ondertitel ‘De vrije encyclopedie’, met een 

inhoud die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is. Op deze site kunnen individuele 

bewerkers artikelen plaatsen over onderwerpen die hen dierbaar zijn en waar ze grote 

deskundigheid over hebben. Individuen kunnen artikelen plaatsen; een vereniging als Die Goude 

kan dat niet. Die Goude onderzoekt of en hoe ze leden kan stimuleren om artikelen in Wikipedia te 

plaatsen over de geschiedenis van Gouda.’ 

 

De redactie wil het bestuur niet voor de 

voeten lopen bij de uitvoering van dit 

voornemen. Een logische voorafgaande 

vraag is echter: wat is er al te vinden op 

Wikipedia over ‘Goudse zaken’. Een 

handig hulpmiddel, aldus Jan Lafeber, is 

om enkele ‘categorieën’ na te gaan, 

zoals die gebruikt worden. Ieder artikel 

op Wikipedia wordt in een zogenaamde 

’categorie’ geplaatst. Zo is er een categorie Gouda met een overzicht van de artikelen in die 

categorie, maar ook met een aantal subcategorieën. Door op een van die subcategorieën te klikken, 

krijg je weer een overzicht van de artikelen in die subcategorie met mogelijk ook weer nieuwe 

ondercategorieën. Om een voorbeeld te geven: 

In de categorie Gouda bevindt zich de subcategorie cultuur in Gouda. Daar kan geklikt worden op 

monument in Gouda en vervolgens op rijksmonument in Gouda. Dat levert niet alleen een link op 

naar het overzicht van alle 355 rijksmonumenten in Gouda, maar ook 102 andere artikelen.  

Zo kun je via deze indeling zicht krijgen op welke onderwerpen in Wikipedia m.b.t Gouda te vinden 

zijn. Dan kan blijken dat bepaalde thema’s onderbelicht zijn, of in een bepaalde categorie zijn 

‘verdwaald’. Maar u kunt ook beginnen met https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouda_van_A_tot_Z en 

zo allerlei artikelen over historische figuren ontdekken.  

Interessant is ook de regelmatige koppeling aan Wikimedia Commons, de centrale database van 

Wikimediaprojecten voor afbeeldingen, geluid, video en andere bestanden. Het daarop geplaatste 

aantal foto’s van Gouda (met bronvermelding vrij beschikbaar) is groot. Alleen al van de 

rijksmonumenten in Gouda zijn honderden foto’s aanwezig, net als van de gemeentelijke 

monumenten. Onder een voorbeeld uit de categorie ‘Gebouwen in Gouda’. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Gouda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Cultuur_in_Gouda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Monument_in_Gouda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Rijksmonument_in_Gouda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouda_van_A_tot_Z
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De diacollectie-A.C. Rabouw terug in Gouda 
 

Die Goude heeft er weer ‘een paar dia’s bij’ om 

te beschrijven, te scannen en – zo mogelijk - 

onder te brengen bij SAMH. Abraham Cornelis 

(Bram) Rabouw, loodgieter op de Raam, maakte 

tijdens zijn leven zeker 10.000 foto’s en dia’s. 

Daarvan zijn er pakweg 1300 van panden en 

evenementen in Gouda. Zoon Krijn Rabouw in 

Vleuten heeft ze half december overhandigd aan 

Gert Jan Jansen. 

Bram Rabouw is geboren in 1915 en overleden in 

2002. Hij voerde, samen met een neef, een 

loodgietersbedrijf op de Raam nummer 34. Dat 

is tussen de Verloren Kost en de Vlamingstraat 

aan de kant waar de Plazuid stond. Met zijn 

gezin woonde hij later in de Cort van der 

Lindenstraat. Bram Rabouw had grote 

belangstelling voor natuur en cultuur en voor 

fotograferen. Niet alleen is de hele omgeving 

(Reeuwijkse Plassen, Krimpenerwaard) zo 

vastgelegd, maar in Gouda zelf heel veel 

gebouwen, zeker als ze monumentaal waren en 

er iets mee stond te gebeuren. De toenmalige 

(kleine) Bothlocatie was ook een dankbaar 

onderwerp. Bram maakte al foto’s toen hij nog 

werkte, maar nadat hij in 1980 was gestopt met 

werken nog veel meer. De meeste foto’s en 

dia’s zullen dus uit de jaren ‘80 en ‘90 stammen. Naast zijn werk was hij actief voor de Vereniging 

Behoud Stadsschoon. Ook was hij vijftig jaar collectant in de Sint-Janskerk, waarvoor hij een 

koninklijke onderscheiding heeft gekregen. 

Zoon Krijn Rabouw heeft samen met zijn broer een globale schifting gemaakt. Vakantiefoto’s, hoe 

mooi soms ook, delven dan het onderspit. Foto’s met gezinsleden en familie erop hebben hun weg 

gevonden, maar de foto’s van Gouda bleven over. Dick-jan Thuis (beeldbank Historisch Genootschap 

Waddinxveen) en Gert Jan 

Jansen hebben ze 

inmiddels gescand. Ook is 

een beschrijving in excel 

gemaakt, maar die is nog 

niet compleet.  Ook hopen 

we dat de collectie het 

waard is om opgenomen te 

worden in de beeldbank 

van het Streekarchief. Ook 

voor beelden die niet 

geschikt geacht worden 

voor opname, is altijd een 

goede bestemming, 

bijvoorbeeld op onze 

Facebookpagina, waar 

honderden lezers ervan 

kunnen genieten. 

Afgesproken is dat we bij 

gebruik van een foto zullen 

vermelden ‘collectie-A.C. 

Rabouw’. (GJJ) 

  

Krijn Rabouw 

Bram Rabouw 
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Project Gouda Tijdmachine: overeenkomst getekend 
 
Op 9 december jl. hebben het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) en de Historische Vereniging 
Die Goude hun afspraken voor het project Gouda Tijdmachine vastgelegd in een overeenkomst. Het 
was een kwestie van COVID-19-proof ondertekenen en fotograferen: afstandelijk maar vol 
verwachting. Namens Die Goude tekenden voorzitter Gerard van Ham (foto 1) en secretaris Eric 
Boers (foto 2); namens SAMH directeur Sigfried Janzing (foto 3). Nico Boerboom was ter plekke om 
foto’s te maken. 

 
Het project heeft tot doel om de historische verdichting van de binnenstad Gouda te onderzoeken 
en digitaal vast te leggen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bronnen en indexen van SAMH. Het is 
de bedoeling de datasets die zo ontstaan op te nemen in een database, de digitale kaart die daaruit 
wordt afgeleid duurzaam te bewaren en digitaal beschikbaar te houden voor het publiek. Een flink 
aantal vrijwilligers is er – als nieuwe werkgroep van Die Goude – mee aan de slag gegaan, maar dat 
aantal mag zeker nog uitgebreid worden. De vrijwilligers werken aan een breed palet van 
verschillende activiteiten. Oude gegevens moeten bijvoorbeeld getranscribeerd worden (vertaald 
uit een oud Nederlands), brondocumenten moeten gefotografeerd worden, gegevens op papier 
moeten worden gedigitaliseerd, ingevoerd etc. SAMH zorgt voor faciliteiten en professionele 
begeleiding. Het project duurt in beginsel twee jaar. SAMH-directeur Sigfried Janzing heeft 
voorgesteld om dit jaar - wanneer we corona achter ons hebben gelaten – een gezamenlijke 
presentatie te verzorgen over wat er tot dan toe is gepresteerd en wat nog te doen staat om het 
uiteindelijke doel te bereiken.  
Indien u geïnteresseerd bent om mee te doen aan dit project, kunt u zich aanmelden via 
info@diegoude.nl ter attentie van Marilou Remmelts, de verantwoordelijke voor het project in het 
bestuur van Die Goude. 

Foto A2-35 uit de collectie-A.C. Rabouw: de GMF aan de Kattensingel 
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Acht unieke plateelborden van Die Goude nu in Museum Gouda 

 

Sinds 23 december jl. verblijven acht unieke plateelborden van Die Goude in Museum Gouda. Het 

bestuur van Die Goude liet ze in de periode 1943-1955  maken voor Ruud van de Putte, telkens 

wanneer hij weer 100 nieuwe leden had geworven. Ze zijn teruggegeven door zijn dochter, Martijn 

Sluis-van de Putte, die er geen plek meer voor had. Gert Jan Jansen haalde ze een jaar geleden op 

bij haar neef Karel van den Berg en bewaarde ze onder het logeerbed (zie blz. 13 op 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/01/Nieuwsbrief-nr.107-januari-2020.pdf). 

Kees Moerings kwam een keer langs om ze goed te bekijken en te beschrijven. Het gesprek tussen 

het bestuur van Die Goude en Museum Gouda liep door corona met horten en stoten, maar begin 

december was er een afspraak over het tekenen van de akte van overdracht.  

Collectiebeheerder Julia Zwijnenburg was graag bereid de borden nog voor de kerst in ontvangst te 

nemen. Daarom stapten op 23 december vanuit de stromende regen Eric Boers en Gert Jan Jansen 

de hal van het officieel gesloten Museum Gouda binnen. Julia heeft – na controle (zie foto 

rechtsboven) – de borden nog dezelfde dag opgenomen in de digitale collectie. Zie 

https://collectie.museumgouda.nl/Details/collect/10010753. 

 

Komend voorjaar is er – naar verwachting – ruimte om ze alle acht gezamenlijk tentoon te stellen. 

Daar zullen we zeker over berichten.  

 

 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/01/Nieuwsbrief-nr.107-januari-2020.pdf
https://collectie.museumgouda.nl/Details/collect/10010753
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Digitalisering bevolkingsregisters Midden-Holland bijna klaar! 
 

In de Nieuwsbrief en op Facebook is melding 

gemaakt van de start en de voortgang van het 

‘Vele handen’–project van het Streekarchief 

Midden-Holland, gericht op het digitaal 

beschikbaar krijgen van de gegevens van 

oude bevolkingsregisters. Zie 

https://www.diegoude.nl/wp-

content/uploads/2020/05/Nieuwsbrief-

nr.110-mei-2020.pdf. Op 10 december jl. 

draaide het project precies een jaar. SAMH 

organiseerde een digitale bijeenkomst voor 

de vrijwilligers. Zübeyde Renda-Çavuşoğlu, 

medewerker Archief en Publiek, vertelde dat 

er tot dat moment 445 vrijwilligers hadden 

meegedaan aan het indexeren van de 

bevolkingsregisters. De meeste deelnemers 

kwamen uit Gouda of uit de grote steden en 

waren tussen de 60-69 jaar oud. Samen 

hebben die meer dan 82.000 scans dubbel 

ingevoerd, ruim 93% van het totaal. Daarvan 

was bijna 90% ook al gecontroleerd. Van de 

toenmalige 24 gemeenten in Midden-Holland 

zijn er 23 gemeentes afgerond. Alleen bij de 

gemeente Gouda, met 33.315 scans de 

grootste, loopt de teller nog. In dit tempo 

kunnen de gegevens in het eerste kwartaal 

van 2021 beschikbaar komen op de nieuwe 

website van het streekarchief, veel eerder 

dan vooraf gedacht. Zübeyde: ‘De snelheid 

waarmee er ingevoerd werd, verbaasde ons 

keer op keer. De periodes met gehele of 

gedeeltelijke lockdown hebben hier zeker bij 

meegeholpen. Veel vrijwilligers vonden het 

fijn om tijdens het vele thuiszitten iets nuttigs te kunnen doen. Het invoeren bleek ook verslavend 

te werken. Als er één pagina met gegevens was ingevoerd, lonkte de volgende pagina alweer!’  

 

In de bijeenkomst kwamen ook ervaringen van vrijwilligers aan de orde. Vastgesteld is dat de 

gemeenteambtenaren, die de bevolkingsregisters bijhielden, heel slordig konden zijn. Er werden bij 

het registreren nogal wat fouten gemaakt, bijvoorbeeld in de schrijfwijze van de achternaam, of 

fouten in geboortedata. Denk aan personen die op 29 februari zijn geboren terwijl het geen 

schrikkeljaar was of aan mensen met 30 februari als geboortedatum. Het komt voor dat in een gezin 

kinderen luttele maanden na elkaar geboren zijn, of dat zij nauwelijks jonger zijn dan hun ouders. 

Het kwam ook voor dat een persoon drie keer voorkwam op een scan, maar die de derde keer 

opeens in een ander jaar geboren was. Boven water kwam ook iemand die dood was verklaard, maar 

onderaan de scan weer was bijgeschreven, of een baby die dienstbode van beroep was. De 

vrijwilligers kwamen ook veel opvallende beroepen tegen. Bijvoorbeeld een ‘zuigster’, iemand die 

langs ging bij hoogzwangere vrouwen om aan hun tepels te zuigen en zo de eerste moedermelk op 

te vangen en weer uit te spugen. Op deze manier, zo was de gedachte, zou de melkproductie 

sneller op gang komen als de baby eenmaal was geboren. Ook werd een zuigster ingeschakeld als de 

borsten pijnlijk waren doordat ze te ernstig waren opgezwollen. Of een ‘ballenkoker’ die zich 

bezighield met het koken van snoepgoed in de vorm van suikerballen. Een ander voorbeeld is een 

explicateur die in de tijd van de stomme film verantwoordelijk was voor commentaar en 

geluidseffecten bij de film, of een fooijer, iemand die van fooien leeft. Andere oude beroepen: 

koekenzager, lantaarnopsteker, stadsuitroeper of kleidieper. 

  

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/05/Nieuwsbrief-nr.110-mei-2020.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/05/Nieuwsbrief-nr.110-mei-2020.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/05/Nieuwsbrief-nr.110-mei-2020.pdf
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Spoor apothekersvrouw leidt naar Goudse zeehelden 
 

Een mail van Channah Hofsté, stagiaire in Het 

Scheepvaartmuseum in Amsterdam, vormde begin  

december de aanzet tot een speurtocht op onze 

Facebookpagina door Jan Lafeber en Gert Jan Jansen. 

Jean-Philippe van der Zwaluw maakt een tussenbalans op. 

Hofsté vroeg naar de Goudse apothekersvrouw Clara van 

der Zaan of Saen, wier portret in het depot van Het 

Scheepvaartmuseum ligt. Het spoor van Clara’s biografische 

gegevens bracht enigszins vergeten Goudse zeehelden 

boven water: haar vader Joris van der Saen (ook wel 

gespeld als Zaen of Zaan) en haar tweede echtgenoot 

Cornelis van der Zaan. Later kwam boven dat de broer van 

haar vader, Willem van der Zaan, op zee nog meer naam 

had gemaakt. Hij wordt op schilderijen aangeduid als 

kapitein, schout-bij-nacht en vice-admiraal. In de Oude 

Kerk in Amsterdam prijkt zijn grafsteen. 

 

Clara, geboren op 20 augustus 1646, was een dochter van 

Joris Cornelisz. van der Saen en Meijnsie Maertensen [de 

Lange], een van de waarschijnlijk zes kinderen van het 

stel. Het gezin woonde aan de Lage Gouwe, waar nu de huizen 200 t/m 206 staan. Joris was een 

dapper zeekapitein die in 1639 bij de zeeslag van Duins was en dat jaar een Duinkerker kaperschip 

veroverde.1 In 1652 bond hij de strijd aan met een Engels fregat in Het Kanaal en streed hij onder 

opperbevel van Witte de With tegen de Engelsen. Hij sneuvelde tijdens de driedaagse zeeslag bij 

Portland in de Eerste Engelse Zeeoorlog, op 28 februari 1653, waar hij diende onder Maarten Tromp. 

In de Sint-Janskerk zijn zowel zijn grafsteen als zijn grafbord bewaard gebleven. Corella Verbeek 

van de Stichting Goudse Sint-Jan wees ons de plekken in de 

kerk aan. Op zijn steen, in het noordertransept, valt te lezen: 

‘Hier leid den Held, die ’t trots gewelt / Sijns vijands dorst te 

stormen. / Nalatend stof tot eer en lof / End’ sieleloos rif de 

wormen.’  

Clara trouwde op 8 juni 1666 in de Sint-Janskerk met 

apotheker Joannes Boudens. Hij woonde op de Gouwe en had 

zijn apotheek aan de Wijdstraat 25. Ze kregen twee kinderen: 

Georgius en Catharina. Zoon Georgius Boudens zou later, van 

1707 tot 1723, stadsarts van Gouda worden en in die periode 

26 lijkschouwingen verrichten.2 Hij werd tevens regent en 

diverse malen burgemeester. Zijn dochter, Johanna Cornelia 

Boudens, trouwde in 1719 met burgemeester Govert Suijs. Zij 

schonk in oktober 1722 te Gouda het leven aan een dochter, 

Clementia Catharina, maar stierf in het kraambed en werd op 

13 november 1722 begraven in de Sint-Janskerk. 

Joannes Boudens overleed in 1672, waarna Clara de apotheek 

voortzette met hulp van Gilles Danens. In een getuigschrift 

d.d. 15 juli 1676, vastgelegd door notaris Tombergen, 

verklaarde ‘juffr. Clara van der Zaan weduwe wijlen Johan 

Boudens Za.  ’ dat Gilles Danens drie jaar lang in haar 

apotheekwinkel had gediend en daarom erkend mocht worden 

als ‘goed gesel der Pharmacie’. Het jaar daarop, op 27 april 

                                                             
1 Uit: A.J. van der AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van 
zoodanige Personen, die zich op eenigerlei wijze in ons Vaderland hebben vermaard gemaakt,  Deel 17. Eerste 
stuk. 1874. 
2 ‘Ende hetselven bevonden in het water’ 95 jaar Goudse lijkschouwingen, 4 augustus 1683 – 17 december 
1778, door Cees Doedeijns in Tidinge van Die Goude, november 2012.  
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1677, trouwde Clara met Cornelis van der 

Zaan, kapitein van Edele Mogende Collegie ter 

Admiraliteit tot Amsterdam en wonend aan de 

Oosthaven in Gouda. Cornelis was de zoon van 

Huijbert (of Huybrecht) van der Zaan, een 

broer van Joris en Willem, en dus Clara’s volle 

neef. Clara had door haar tweede huwelijk de 

apotheek niet meer nodig, en een maand 

later, op 24 mei 1677, verkocht ‘Cornelis van 

der Saen, getrouwd met Juffr. Clara van der 

Zaan, voor 1300 gld. de apothecaris-winkel; 

met inventaris aan apotheker Jeremias 

Schreuder’ (ook Schroderus genaamd). Ook de huur van het pand waarin de winkel was gevestigd, 

nam laatstgenoemde over. 

Cornelis Gerritsz. van der Zaan (of Saen) was kapitein ter zee en streed in 1672 en 1673 meermalen 

tegen de Engelsen. Hij had de functie schout bij nacht moeten krijgen, maar werd voorbijgestreefd 

door Michiel de Ruyter en Jan den Haen. In 1675 vergezelde hij, als kapitein van de ‘Edam’, De 

Ruyter naar de Middellandse Zee en nam deel aan de slag bij Stromboli en die bij de Etna, waarbij 

De Ruyter dodelijk gewond raakte. In 1677 streed hij op zee tegen de Zweedse vloot, waarvoor hij 

door de Deense koning met een gouden keten en erepenning werd beloond. Bij de overtocht van 

stadhouder Willem III naar Engeland in 1688 was hij eveneens van de partij, als kapitein van de 

‘Harderwijk’. Tot aan zijn dood zou hij als kapitein actief blijven, bij bescherming van de kust dan 

wel de Hollandse schepen op de 

Noordzee, en bij zeeslagen. Met hem 

kreeg Clara dochter Maria.  

 Het overlijden van Clara van der Zaan 

werd op 12 oktober 1713 aangetekend 

in het begraafboek van de Sint-

Janskerk, als weduwe van haar tweede 

echtgenoot Cornelis van der Zaan, 

wonend aan de Oosthaven. Voor haar 

moest het maximale tarief van 30 

gulden worden betaald. Twee dagen 

daarna werd zij begraven. Jan van 

Hoogstraaten, een Gouds dichter in de 

17e en 18e eeuw, nam in 1714 in zijn 

zgn. Mengel-poezy of verscheyde 

gedichten, 2e deel, pag. 65, een 

‘Lijkdigt ter nagedagtenis van Mevrouw 

Klara van der Zaan’ op, opgedragen 

aan haar zoon dr. Georgius Boudens. U 

kunt het helemaal lezen bij Google 

books: 

https://books.google.nl/books?id=KkpaAAAAcAAJ&hl=nl&pg=PA15#v=onepage&q&f=false.  

Cornelis, Clara en Maria van der Zaan/Saen zijn alle drie geportretteerd, en hun portretten hangen 

in het depot van het Scheepvaartmuseum. Channah Hofsté zet haar onderzoek naar deze portretten 

voort. 

Daarmee is dit verhaal nog niet klaar. Jan Lafeber wist diverse gegevens te achterhalen over de 

huwelijken en huizen in Gouda van de families Van der Zaan en daaraan verbonden partijen. Gert 

Jan Jansen herinnerde zich een ‘nevenvangst’ van de speurtocht in 2019 naar de Nederlands-

Australische schilder Jan Hendrik Scheltema en naar diens vader, Nicolaas Scheltema, eind 

negentiende eeuw in Gouda actief als oprichter van het stadsarchief. In de nalatenschap van de 

schilder Scheltema kwam hij een handgeschreven onderzoeksverslagje van Nicolaas Scheltema 

tegen over o.a. zeelieden afkomstig uit Gouda. Dat is toen gedeponeerd in het Streekarchief, waar 

het nog niet officieel in de collectie is opgenomen, omdat de formele erfgenaam niet bereikbaar is. 

Adjunct-directeur Coretta Bakker was zo vriendelijk de pagina's over Van der Zaan te scannen. 

Daarover in het volgende nummer meer.  
  

https://books.google.nl/books?id=KkpaAAAAcAAJ&hl=nl&pg=PA15#v=onepage&q&f=false
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Waar was in de 19e eeuw het postkantoor? 
 

Zoals in het verhaal over 

Jacobus Gerrit Hillebrand 

Washington werd 

aangegeven (zie 

Nieuwsbrief nr. 113), 

verschoof het 

postkantoor van Gouda in 

vroeger eeuwen soms 

met de komst van een 

nieuwe postmeester of 

directeur. Veel oudere 

Gouwenaars weten nog 

dat het postkantoor op 

Westhaven 37 zat en zij 

hebben het ook altijd 

daar gekend. Sinds 1966 

is dit pand een 

rijksmonument, onder 

nummer 16973, en sinds 

de sluiting in de jaren 

tachtig van de 20e eeuw 

kent iedereen het als 

‘het voormalige 

postkantoor’ (met monumentenbordje). Maar het (hoofd)postkantoor van Gouda heeft in de 18e en 

19e eeuw op verschillende adressen gezeten voordat het op Westhaven 37 ruim honderd jaar lang 

een permanent onderkomen kreeg. 

Medio 18e eeuw bevindt het postkantoor zich nog aan de Oosthaven, ergens tussen Uiterste Brug en 

Noodgodsbrug. Het postkantoor is daar waar de postmeester of directeur woont. Hierdoor wisselt 

het kantoor van locatie telkens als de nieuwe functionaris de woning met kantoor van zijn 

voorganger niet wil overnemen. De directeur organiseert vervoer en distributie van de post samen 

met een commies en twee assistenten en stuurt de boden op pad die de post te voet wegbrengen, in 

Gouda maar ook in de omliggende dorpen en tot Oudewater aan toe. Beurtschippers onderhouden 

de verbinding met Amsterdam, Utrecht, Leiden, Rotterdam en Maaseik voor in- en uitgaande post 

buiten de regio. De stad heeft een beperkte regiofunctie wat post betreft en verzendt deze ook in 

gesloten pakketten over het water naar o.a. Tiel, Kleef, Nijmegen, Roermond en Maastricht. In en 

na de Franse tijd wordt de bezorging enigszins gecentraliseerd.  

Vanaf 1803 vervult Anthony Brans (ook wel Anthonie Brands) de functie van directeur van de 

brievenposterij vanuit zijn woning annex kantoor aan Westhaven 42 (Q 40).*) Dit doet hij zo’n dertig 

jaar lang, totdat genoemde Jacobus 

Washington het stokje van hem 

overneemt. Letterlijk, want ook hij 

vestigt zich met z’n postkantoor op 

dat adres. Als hij na zo’n zeventien 

jaar trouwe dienst per 6 november 

1849 naar Bergen op Zoom vertrekt, 

wordt Jan Hendrik Mosburg van 

Suchtelen, controleur van het 

postkantoor van Maastricht, tot 

opvolger benoemd. Hoewel dit een 

goed aanbod lijkt, zijn post in 

Maastricht wordt namelijk 

opgeheven, wordt de benoeming per 

4 december op verzoek van de 

betrokkene alweer ingetrokken. 

Mosburg van Suchtelen wil 

Westhaven 37 
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Maastricht niet verruilen voor Gouda. In zijn 

plaats wordt Frans Izaak (of Isaack) Guichart uit 

Breda naar Gouda gedirigeerd. En ook Guichart 

neemt zijn intrek op Westhaven 42. 

Als Guichart reeds na zo’n anderhalf jaar op 20 

juli 1851 overlijdt, besluit zijn opvolger Nicolaas 

Westerouen van Meeteren zich met zijn gezin (en 

het postkantoor) op Westhaven 13 (B 195) te 

vestigen, pal naast de apotheek. Als hij op 16 

juni 1854 in Middelburg wordt benoemd, neemt 

Leopold Louis Mengel van Koetsveld van Ankeren, 

commies eerste klasse in Gouda, zowel dit pand 

als de directeursfunctie over. Tegen het eind van 

diens bewind wordt in politiek en bestuur de roep 

om een vaste stek voor postkantoor en 

directeurswoning steeds luider. Koetsveld van 

Ankeren zal een en ander niet meer meemaken. 

Hij wordt op eigen verzoek omwille van zijn 

slechte gezondheid per 1 juni 1870 eervol 

ontslagen, en overlijdt kort daarna, op 23 juli dat 

jaar. Zijn rechterhand, commies eerste klasse E. 

van den Brandeler, wordt op 12 juli tot 

(waarnemend) directeur benoemd, en informeert 

zijn klanten dat het postkantoor op zaterdag 24 

september 1870 gesloten zal zijn omdat het 

tijdelijk wordt verplaatst naar Turfmarkt 10 (toen 

Turfmarkt/Elzenmarkt H 228, zie foto boven). 

Raad en college van B&W zijn namelijk bezig met hun plannen voor een gecombineerd post- en 

telegraafkantoor met directeurswoning. De telegraaf bevindt zich dan nog in het (oude) stadhuis. 

Het pand Westhaven 37 (B 167) wordt opgekocht, er wordt een architect aangezocht, en het aldaar 

wonende gezin van pijpenmaker Engel van Gent wordt aangeschreven omdat het dient te verhuizen. 

Van den Brandeler verkrijgt per 1 december 

dat jaar eervol ontslag om zijn carrière 

elders voort te zetten. Zijn opvolger wordt 

diezelfde maand benoemd: Dionisius 

Johannes Adrianus van Kruijne, postdirecteur 

in Zeist. In afwachting van de nieuw- of 

eigenlijk verbouw van Westhaven 37 neemt 

hij met zijn gezin op 2 februari 1871 tijdelijk 

zijn intrek in Gouwe 138 (C 54), dus in 

tegenstelling tot zijn voorgangers niet 

in/boven het (provisorische) postkantoor. 

Van Kruijne voert enkele organisatorische 

veranderingen door, en neemt op 5 juni 1872 

zijn intrek in het dan gereedgekomen nieuwe 

post- annex telegraafkantoor op Westhaven 

37, waar het nadien nog decennialang 

gevestigd zal blijven maar nog wel 

regelmatig –  o.a. in 1912, 1916, 1929 en 

1947 – verbouwd zal worden. (JPvdZ) 

 

*) De toenmalige adressen – in dit artikel 

tussen haakjes opgenomen – zijn alle 

omgerekend naar de huidige adressen met 

behulp van de Adresboeken voor de 

gemeente Gouda en de Concordantietabel 

van 1909. Westhaven 13 
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Ds. Gijsbert Boer, vooraanstaand Bonder in de Sint-Jan 
 
Soms leidt het beantwoorden van een vraag op 

ons mailadres info@diegoude.nl tot het 

onverwacht bovenkomen van stukjes recente 

Goudse historie. Mevrouw Bea Lanting-Boer 

stelde afgelopen zomer een vraag die betrekking 

had op haar vader, ds. Gijsbert Boer, van 1949 

tot 1956 predikant in de Sint-Janskerk. Toen de 

redactie begreep dat zij zelf in Gouda geboren 

was, volgde automatisch de vraag of zij 

herinneringen aan Gouda had die voor leden van 

Die Goude interessant zouden kunnen zijn. ‘Wat 

mezelf betreft kan ik kort zijn,’ antwoordde 

Bea. ‘Ik ben in 1949 geboren in Gouda, maar ik 

heb er alleen de eerste jaren van mijn leven 

gewoond. Dat was aan de Fluwelensingel en in 

het Van Bergen IJzendoornpark. In het park heb 

ik leren schaatsen. Ik heb dus goede 

herinneringen aan Gouda, maar alleen uit de 

tijd dat ik een klein meisje was.’ Onze 

vervolgvraag richtte zich op de Goudse tijd van 

haar vader. Daar is weinig van vastgelegd. 

Mevrouw Lanting had een idee: ‘Dr.ir. J. van der 

Graaf heeft een biografie over mijn vader 

geschreven: Passie voor het Evangelie. Daarin 

staat – per plaats waar hij gestaan heeft – wat 

er speelde. Als het niet meer te koop of te leen 

is, zal ik die dertig bladzijden over zijn Goudse 

periode voor u scannen en toesturen. Ik vraag eerst aan de heer Van der Graaf of u het mag 

gebruiken.’ 

 

Lezing van het hoofdstuk ‘Gouda (1949-1956)’ maakt duidelijk dat de Nieuwsbrief niet 

kerkhistorisch verantwoord in 400 woorden kan samenvatten wat de rol was van ds. Gijsbert Boer 

(*1913 - †1973) in het naoorlogse, hervormde Gouda. Sprake is van een ‘Bondsdominee’ die vanuit 

Putten naar Gouda gaat, waar ‘zowel binnen als buiten de Hervormde Gemeente de scheuren vele 

en diep waren’. Maar hoe leg je in een paar zinnen uit hoe de schakeringen liepen van hervormd, 

orthodox, gereformeerde bond, hervormd gereformeerd, bevindelijk, confessioneel, 

middenorthodox tot vrijzinnig? De periode-Boer in Gouda wordt, aldus de biograaf, o.a. gekenmerkt 

door een conflict tussen de hervormd gereformeerden en de centrale kerkenraad. Een 

buitenstaande leek zou kunnen denken dat het hierbij om een machtsstrijd ging, waarin de 

orthodoxe stroming meer ruimte wil krijgen binnen de kerk, o.a. door de aanstelling van een 

tweede predikant die ‘bevindelijk’ kan preken. Interessant in dat verband is de paragraaf (o.a. 

ontleend aan Henny van Dolder-de Wits Zonen van ’t zelfde huis uit 2001) over de geschiedenis van 

de op 6 januari 1899 in Gouda opgerichte Nederlandsche Hervormde Vereeniging Calvijn. Biograaf 

Van der Graaf laat doorklinken dat Boer geen baanbrekende rol heeft kunnen vervullen in de 

toenadering tussen de modaliteiten in de kerk. Zijn bewondering richt zich op de begenadigde 

prediker die hij was. In Gouda kwam dat talent tot ontwikkeling.  

 

De familie Boer komt te wonen op Fluwelensingel 90, geen predikantswoning, maar een pand van de 

Stichting Predikants Woning Gouda. Deze PreWoGo koopt in 1953 een nieuwe woning op Van Bergen 

IJzendoornpark 5. De (derde) bevestiging van ds. Boer in het ambt heeft plaats op zondag 25 

september 1949. Boer treedt in met een reformatorische prediking over Handelingen 16:13 en 14. 

Hij benadrukt het belang van ‘het Woord des Heeren’ op zondag en daarom vraagt hij de 

gemeenteleden hem op zaterdag niet te storen. Snel na zijn entree neemt het kerkbezoek toe. Ook 

zijn Bijbellezingen in de Kleine Kerk aan de Peperstraat trekken veel belangstelling. Biograaf Van 

der Graaf legt een relatie met de scheuring binnen de Gereformeerde Gemeenten na de 

mailto:info@diegoude.nl
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leergeschillen tussen ds. Steenblok en ds. Kok. Ook ds. C. Graafland maakt gewag van de bekoring 

die van de preken van Boer uitging op christelijk gereformeerden. Wekelijks zijn er overgangen naar 

de hervormde gemeente. De kracht van zijn woord heeft ook aantrekkingskracht op aanstaande 

dominees. Veel leerlingen mag hij later bevestigen, onder wie de reeds genoemde Graafland. Over 

het thema huwelijk en gezin schrijft Boer meer dan vijftig artikelen in het kerkblad, waarbij hij 

normen hanteert die moeilijk als modern geclassificeerd kunnen worden. Hij verzet zich sterk tegen 

het gemengde huwelijk, ook dat waarbij iemand tot de Gereformeerde Kerk of Gemeente behoort. 

In 1950 steekt er een stormpje op, wanneer Boer mededeelt een dankstond te willen houden, waar 

er gewoonlijk een oogstdienst werd gehouden met fruit in de kerk. Er ontstaat een ‘onaangename 

samenspreking’ wanneer ds. Cnossen stelt dat de kerk zich kennelijk distantieert van de Oud-

Testamentische eredienst. In 1951 promoveert ds. G. Huls, Boers collega in Gouda, op De Dienst der 

vrouw in de kerk. Van der Graaf destilleert uit de bespreking in de centrale kerkenraad dat ds. Boer 

niet veel op heeft met de gedachte dat de vrouw niet in alles gelijk denkt met haar man.  

In zijn pastorale taak geeft ds. Boer blijk van praktische adviezen. Een jongeman die zich als 

beoogd huwelijkskandidaat rechtzinnig heeft voorgedaan, blijkt na kennismaking nogal werelds te 

zijn en volgens de familie een oplichter. De deur gewezen dreigt de jongeman zich van kant te 

maken, waarop de hulp van de dominee wordt ingeroepen. Ds. Boer adviseert hem zijn hoofd in een 

emmer koud water te steken en snel terug te gaan naar zijn moeder.  

 

Na er dertien te hebben afgeslagen, doet Lunteren in september 1955 een beroep waar dominee 

Boer op ingaat. Op zondag 19 februari 1956 houdt hij zijn afscheidspreek in de Sint-Janskerk. De 

voorzitter van de kerkenraad ds. J.J. Koning geeft aan dat zijn vertrek voor velen een teleurstelling 

is, maar voor anderen misschien niet: zij die meer verwacht hadden van de toenadering tussen de 

verschillende modaliteiten. De afscheidsavond met zijn catechisanten wordt door alle betrokkenen 

onvergetelijk genoemd. In zijn volgende standplaatsen maakt Boer verder naam als prediker en 

ontvangt hij landelijk (o.a. als voorzitter van de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk) 

veel waardering voor zijn bijdragen aan theologische en kerkelijke bezinning. (GJJ) 

 

 

Ds. Wartena en Gouda 
 
Soms sla je als redacteur een foto op omdat je hebt begrepen 

dat die iets met Gouda te maken heeft. Als er geen directe 

prikkel is om het uit te zoeken, blijft zo’n foto ‘zweven’ en 

vergeet je hoe je eraan bent gekomen. Dat geldt voor 

bijgaand portret, opgeslagen in 2017 met het onderschrift 

‘ds. Wartena Gouda’.  

Misschien was ik er nooit op teruggekomen als ik niet recent 

de roman De Opgang van de Vlaamse schrijver Stefan 

Hertmans had gelezen. Het verhaal (de schrijver 

reconstrueert het leven van een familie die vóór hem in het 

uitgeleefde Gentse huis woonde dat hij in 1979 kocht) kunt u 

beter zelf lezen. Waar het om gaat, is dat de Belgische man 

de Nederlandse vrouw leert kennen in het Gelderse Zevenaar. 

Daar is (in 1925) sprake van de 52-jarige dominee Adriaan 

Johannes Wartena, landelijk actief in de Vredesbeweging 

Kerk en Leven en in de Protestantse Geheelonthouders Bond. 

Zijn gedachtengoed wordt door de vrouwelijke hoofdpersoon 

uitgedragen. 

Wartena? Wartena? Zou het de man van de foto zijn? Helaas, deze Adriaan Johannes heeft nooit in 

Gouda ‘gestaan’. Maar hij is wel in Gouda getrouwd! Hij trad op 26 augustus 1896 in het huwelijk 

met de twintigjarige Maria ten Bosch uit Ter Aar. Foto’s als deze werden vaak in de jaren negentig 

van de 19e eeuw gemaakt. Zou het om zijn vader kunnen gaan? Dat blijkt te kloppen. Er is niet veel 

zoekwerk nodig om te stuiten op Adriaan Wartena. Bij het Archief Eemland blijkt (met een 

watermerk) dezelfde foto te berusten: Portret van Ds. Adriaan Wartena (NH), geboren 8 november 

1840, op 7 mei 1890 naar Gouda vertrokken. Volgens  https://www.dominees.nl is hij twintig jaar 

predikant geweest van de Hervormde Gemeente Gouda en in 1910 met emeritaat gegaan. (GJJ) 

https://www.dominees.nl/
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Nieuw licht op naam Peperstraat 
 

Is de Peperstraat in 

Gouda (en elders) 

vernoemd naar de 

ons allen bekende 

specerij? Of heeft 

deze naam een 

andere achtergrond? 

Deze vragen kwamen 

welhaast automatisch 

boven na een vraag 

van onderzoekster 

Marja van Trier naar 

de historische 

achtergrond van de 

Peperstraat. Sinds 

jaar en dag leggen 

we in Gouda bij deze 

naam de relatie met 

de specerij peper. 

Denk aan het 

straatnamenboek van 

Scheijgrond, aan Stad 

van de Gouwenaars 

of –nog eerder- aan 

het artikel van G.J.J. 

Pot in de Nieuwe 

Zuid-Hollander van 31 

mei 1950.  We 

hebben het over een 

van de oudste straten 

van Gouda. De eerste kaart waarop de Peperstraat wordt aangeduid, is die van Blaeu uit 1648, maar 

in documenten wordt hij al vermeld in 1350. De redactie heeft zijn licht opgestoken bij 

Peperstraatbewoner Hans du Pré.  

‘Dat de naam in 1350 al in stukken wordt genoemd, pleit niet voor de link met de handel in 

peperkorrels die pas na 1600 ontstond’, aldus de reactie van Hans, die zich mede baseert op het 

artikel https://www.overstraatnamen.nl/2014/11/peperstraat-moerasvolk-of-kooplui.html.  

‘Ook andere Peperstraten en Peperstegen liggen in historische binnensteden, met als vooralsnog 

oudste die in ’s-Hertogenbosch (1303). Die straatnamen bestonden dus allang voordat de 

peperhandel in de 17e eeuw een hoge vlucht in ons land nam. Ze herinneren ons dus niet aan een 

rijk koopmansverleden, maar aan een periode daarvóór.’ 

'Peper' is namelijk ook de volksnaam voor de mattenbies, een grasplant die veel groeit in en aan het 

water. In deze betekenis is het woord 'peper' verwant met het oude woord 'peep' of 'pepe' dat riet- 

of strohalm betekent. De mattenbies werd in de Middeleeuwen veel gebruikt voor allerlei soorten 

vlechtwerk, zoals biezen manden, zittingen van stoelen en krukjes, en matten. Deze peper zal in 

die tijd bij veel mensen bekender zijn geweest dan de gelijknamige specerij. De mattenbies groeide 

volop langs het water rondom de oude steden, en het is goed voor te stellen dat er vanuit de oude 

stad een pad naar dat biezengebied liep.  

Du Pré: ‘Zo ligt aan de westkant van de oude binnenstad van Delft een Peperstraat, terwijl aan de 

oostkant een straat ligt die Rietveld heet. Het is opvallend dat veel van de eeuwenoude 

Peperstraten in oude binnesteden haaks op een kreek, beek of riviertje lopen. Zo ook ‘onze’ 

Peperstraat die ons dus niet herinnert aan ons rijke koopmansverleden, maar aan de tijd daarvoor 

toen we onze steden en dorpen bouwden in een drassige delta en daar ‘onze biezen pakten’. Namen 

als Komijnsteeg, Rozemarijnpoort en Saffraanpoort zijn later bedacht, waarschijnlijk in de onjuiste 

veronderstelling van een connectie tussen Peperstraat en specerijenhandel. Maar komijn komt niet 

eens uit het Verre Oosten, maar uit landen rond de Middellandse Zee.’  

https://www.overstraatnamen.nl/2014/11/peperstraat-moerasvolk-of-kooplui.html
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Collectie Museum Gouda online 
 

De collectie van Museum Gouda kan sinds kort digitaal bekeken worden. Dat geldt ook voor objecten 

die momenteel niet tentoongesteld worden. Ga naar https://www.museumgouda.nl/nl/bekijk-de-

collectie en klik dan op ‘zoek in de collectie’. Collectiebeheerder Julia Zwijnenburg heeft er 

duizenden voorwerpen opgezet, voorzien van een kunsthistorische beschrijving en vaak van een 

foto.  

Wij presenteren hier een voorbeeld dat mooi aansluit bij de vorige Nieuwsbrief. Deze bevatte een 

portret van kunstenares Josche P. Roverts, geschilderd door Carla Rodenberg. In het depot van 

Museum Gouda bevindt zich het schilderij van Josche Roverts waarop Carla Rodenberg is afgebeeld. 

Maar zij niet alleen. Josche heeft veertig jaar geleden iedereen op het doek afgebeeld die toen 

vooraan stond in de artistieke wereld van Gouda, althans wie zij tot vriend rekende. Het heet dan 

ook De Vriendenstoet. In de toelichting op https://collectie.museumgouda.nl/Details/collect/35871 

lezen we dat het schilderij is ontstaan toen de schilderes pas gescheiden was van Henc van 

Maarseveen en zij zich ongelukkig voelde. Als zelftherapie zou zij toen een rij van vrienden 

geschilderd hebben waar zij, zittend in een boom, vertwijfeld naar kijkt. ‘Eind 1981 is het schilderij 

onthuld in Kunstcentrum Burgvliet te Gouda tijdens een feest dat de schilderes voor alle 

geportretteerden gaf. Het werk is tot haar dood in het bezit van de schilderes gebleven. In 2003 is 

het schilderij geschonken aan het Gouds Stedelijk Museum.’ De meeste personen op het schilderij 

zijn te herkennen. Herkent u ze ook? 

Linksboven in de boom heeft Josche zichzelf afgebeeld. Rechtsboven in de lucht vliegen overleden 

vrienden, zoals Hein Tempelman, voorzitter Kunstcentrum Burgvliet te Gouda, kunstschilder Frans 

Scheepbouwer en graficus-plateelschilder Willem van Norden. Op de kop van de stoet lopen Ans 

Wortel (kunstschilderes en schrijfster), Joschkajet van Maarseveen (dochter van Josche), Henc van 

Maarseveen (ex-man van Josche), Marijke de Wit, kapper-violist Roel Bonkes, kunstschilder Aad de 

Wit, Corrie de Jong, zanger David Hollestelle, Theo de Jong (hoofdredacteur Goudsche Courant).  

Daarna volgen advocaat Jules Stael, Tine Jonker, kaakchirurg Karel van der Laan, journalist en 

voorlichter Dick Jonker, beeldhouwster Ineke van Dijk en haar man Henk de Regt, de directeur van 

de Kunstuitleen Gouda Herman van de Pavoordt, mevr. P. van Dijk en Mirjam de Regt. Dan zijn we 

ongeveer bij Carla Rodenberg en haar man Gerard Bakker.  

We gaan de andere 47 namen niet allemaal opsommen. Kijkt u zelf eens in deze aanwinst, de 

onlinecollectie van Museum Gouda. (GJJ)  

De Vriendenstoet, in 1981 geschilderd door Josche Roverts (Objectnummer 15353 Museum Gouda) 

https://www.museumgouda.nl/nl/bekijk-de-collectie
https://www.museumgouda.nl/nl/bekijk-de-collectie
https://collectie.museumgouda.nl/Details/collect/35871


22 
Nieuwsbrief nr. 114  Historische Vereniging Die Goude (januari 2021) 

Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (VII): 
Maarten Witte van Leeuwen 

 
In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Na 
Josche Roverts is het niet verwonderlijk dat er een man aan bod is, want de man-vrouwverhouding 
bij de geportretteerden is eerder 3:1 dan 3:2. We kozen voor Maarten Witte van Leeuwen, die ons 
indringend aankijkt. Geen portret van een willekeurig iemand, maar van een man met wie Carla en 
haar man Gerard een persoonlijke en artistieke band hadden. Toen zij op de Oosthaven in de Sterke 
Samsom woonden, waren Maarten Witte van Leeuwen en echtgenote Inez Meter hun buren op 
Oosthaven 69, de Kleine Samsom. 
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Maarten Witte van Leeuwen (*1924-†1997) was een geboren Gouwenaar. Hij groeide op in de 
Voorwillens, samen met een iets oudere broer die later ook aan de weg zou timmeren, de ecoloog 
Chris van Leeuwen. Witte was zijn tweede voornaam. Omdat het in Gouda stikt van de Van 
Leeuwens en ook Maarten hem niet onderscheidend genoeg was, is hij zijn tweede voornaam gaan 
benadrukken. Hij signeerde zelfs met die naam: Witte. Door de oorlog verliep zijn opleiding niet 
normaal. Na het Coornhertgymnasium ging hij naar de MTS in Dordrecht, als weg om onder de 
Arbeitseinsatz uit te komen. Dat lukte overigens niet. Een echte kunstopleiding heeft Witte niet 
gevolgd, wel een TNO-avondopleiding in de keramiek. Witte van Leeuwen trouwde met Inez Meter, 
in Gouda vooral bekend als stadsdichteres. Samen kregen ze vier kinderen.  
Wittes werk lag steeds op het grensvlak van kunst, nijverheid en kunstnijverheid. Hij was vele jaren 
bedrijfsleider van kunstaardewerkfabriek Regina aan de Oosthaven 37/39; bekend van de letters WB 
in het logo, verwijzend naar de oprichters Van der Want & Barras. Bij dit bedrijf kon Witte een 
zakelijke rol combineren met het ontwerpen van eigentijdse serviezen. Toen Regina zich uit Gouda 
terugtrok, was hij tot zijn pensioen in 1989 actief bij Artihove Regina in Bleiswijk (tegenwoordig 
Artihove in Bergschenhoek). Hij wordt daarvan de geestelijk vader genoemd. 
Als kunstenaar wordt hij meestal aangeduid als keramist, maar hij noemde zichzelf beeldhouwer. Zo 
staat het ook in ‘Scheen’. Hij begon als keramist omdat hij klei wel kon betalen maar steen niet. 
Daarnaast was hij schilder en tekenaar van portretten en naakten èn – als actief lid van 
Kunstencentrum Burgvliet – kunstijveraar. In de Goudsche Courant wordt zijn naam gekoppeld aan 
o.a. het Literair Café en het Gouds Pottenbakkersfestival. Witte en Inez kregen in april 1996 een 
koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten op het culturele vlak. Theo de Jong noemde hem in 

de Goudse Courant – bij 
zijn overlijden het jaar 
daarna - markant en 
Gouwenaar pur sang. 
Dat laatste kwam naar 
voren in zijn geringe 
belangstelling voor 
buitenlandse reizen, 
niet altijd tot genoegen 
van zijn vrouw die deze 
behoefte pas daarna 
kon stillen. Markant 
wilde soms ook zeggen: 
heersend, indringend, 
maar niet opdringend. 
Wittes vrije werk had 
nooit een titel, want 
‘Kunst moet voor 
zichzelf spreken’. Hij 
deed aan diverse 
exposities mee. Zijn 
werk werd door R.C.J. 
Reyne in de Goudsche 
Courant van 14 
november 1970 
getypeerd als ‘keramiek 
die door de stoere 
vormen een beslist 
extravert karakter 
heeft.(…) Hij wil zich 

uitleven in de grootst mogelijke verscheidenheid aan plastische vormen’. Voor werk in het kader 
van de zgn. 1%-regeling in de publieke ruimte kun je o.a. terecht bij de Livingstoneschool. Aan de 
kopse gevels vind je – na een halve eeuw niet in ongeschonden staat - enerzijds ‘Living-Stone I en II’ 
(een verwijzing naar de weggerolde steen na de opstanding van Christus) en anderzijds ‘De Kraal’ 
als verwijzing naar de ontdekkingsreiziger Livingstone. Wittes voorkeur voor een filosofische 
benadering kwam op de rouwkaart tot uitdrukking in de zinspreuk ‘ook scheiding drukt als zodanig 
een verbinding uit’. Die houden we met dit artikel in stand. (GJJ) 
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Oud Gouda en Facebookpagina 
 

 
Naast Tidinge, Nieuwsbrief en website heeft Die Goude nog twee andere communicatiemiddelen: de 
maandelijkse rubriek Oud Gouda en de Facebookpagina met zijn dagelijkse berichtgeving. 
Op de laatste woensdag van de maand verschijnt in de papieren versie van weekblad deGouda.nl 
een aflevering van Oud Gouda. Verschillende auteurs uit eigen kring presenteren een herkenbaar, 
(soms verdwenen) deel van de stad of een pand met een stukje geschiedenis. Nico Boerboom 
verzorgt de foto’s en de coördinatie met de krant. Vorig jaar zijn elf afleveringen verschenen: van 
nr. 42 (over de Noodgodskapel) tot 52 (over de Bogen). U kunt ze allemaal lezen op onze website 
onder de knop ‘publicaties’: https://www.diegoude.nl/publicaties/rubriek-oud-gouda/. Elke keer 
levert zo’n dubbele krantenpagina diverse positieve reacties op. 
Op de Facebookpagina zijn vorig jaar honderden berichten geplaatst, vaak oude foto’s van Gouda 
waar een vraag aangekoppeld was, maar ook cultuurhistorisch nieuws uit de stad. Het interactieve 
karakter is een aantrekkelijke kant van dit medium. Het hoogst scoorde een verzoek om een foto 
van Spoorstraat 45. Dat leidde tot 143 verschillende ‘likes’ en opmerkingen. Op twee staat het 
bericht over het klaar zijn van het Huis Gouda750. Foto’s uit de door ons ontvangen en gescande 
collecties-de Vries, -Nederhoff of –A.C. Rabouw zijn altijd goed voor 40 tot 60 reacties. Zie:  
https://www.facebook.com/Historische-Vereniging-Die-Goude-1532856827001744/timeline/. 

Oud Gouda en Facebookpagina dragen bij aan de naamsbekendheid van Die Goude. 
 

Fotoverantwoording en colofon 

Nico J. Boerboom: blz. 1, 2 en 11 (m,3x) Gert Jan Jansen: blz. 3, 4(o), 8, 9(b), 12 (rb en 

o,3x), 15(b), 16(b) en 23 

Clemens Imholz: blz. 4(b) en 5 Paul Becx: blz. 7 

Agaath/Wiki Commons: blz. 9(o) Hans Rabouw: blz. 10(o) 

A.C. Rabouw: blz. 11(b) Eric Boers: blz. 12(lb) 

RKD: blz. 14(b) Stichting Goudse Sint Jan: blz. 14(o) 

Jean-Philippe van der Zwaluw: blz. 17 Royal Jongbloed: blz. 18 

Archief Eemland: blz. 19 Henk Metaal/Lattenkoning: blz. 20 

Gerard Bakker: blz. 22  

Logo’s van betreffende website b=boven; o=onder; m=midden; l=links; r=rechts 

 

De Nieuwsbrief van Die Goude komt zeker 7 x per jaar uit.  

Redactie: Gert Jan Jansen (hoofdredacteur), Kenny Louwen 

(tekstredacteur), Marjan Veerman en Jean-Philippe van der Zwaluw 

(redacteuren). 

Oplage: 950, waarvan 80 op papier. 

Druk papieren versie: HenksBox. 

Redactie afgesloten op 7 januari 2020. 
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