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Wilt u als lid van Die Goude de Nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Stuur dan een mail naar info@diegoude.nl

Artikelen voor Nieuwsbrief 117 graag aanleveren vóór 1 mei 2021

Algemene Ledenvergadering 2021
In de vorige Nieuwsbrief is aangegeven hoe het
bestuur zich voorstelt om – gegeven de
beperkingen waartoe de coronaregels ons dwingen
– de Algemene Ledenvergadering van 2021 te
houden en af te wikkelen. De vergadering is
gepland op woensdag 14 april a.s., maar de
discussie wordt – net als vorig jaar - per mail, per
brief of per telefoon gevoerd. De agenda en de
bestuursvoorstellen staan inmiddels op onze
website www.diegoude.nl onder de knop
‘Vereniging/Jaarstukken 2020/begroting 2021’.
Daar vindt u de officiële voorstellen.
In deze Nieuwsbrief treft u aan:
 de agenda van de Algemene Ledenvergadering
(zie hieronder);
 het activiteitenverslag over 2020 (opgenomen
als bijlage);
 een samenvatting van de financiële
jaarstukken 2020, van het verslag van de kascommissie en van de begroting 2021 (zie pagina 3);
 een voorstel tot voorziening in vacatures die in het bestuur resp. in de kascommissie gaan
ontstaan;
 informatie over de voorgestelde nieuwe bestuursleden.
Wilt u de volledige stukken op papier thuis kunnen lezen, stuur dan een mail naar info@diegoude.nl.
Wilt u beleidsinhoudelijke opmerkingen, vragen, standpunten of bezwaren graag uiterlijk zondag 11
april a.s. sturen naar secretaris@diegoude.nl? Voor financieel-technische vragen kunt u terecht bij
penningmeester@diegoude.nl. U kunt ook een briefje schrijven naar Postbus 307, 2800 AH Gouda.
Van bestuurszijde wordt indien gewenst contact met u opgenomen. U krijgt altijd een bevestiging
en een reactie.
Het bestuur zal alle reacties vastleggen en op woensdag 14 april in zijn ‘Zoom’-vergadering
bespreken. De centrale vraag is dan of - gegeven de reacties - de conclusie mag worden getrokken
dat de ontwerpbesluiten ruime steun van de leden genieten. In dat geval spreken wij van besluiten
van de Algemene Ledenvergadering. Het proces-verbaal van de besluitvorming wordt ter fiattering
voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering die geheel voldoet aan de bepalingen
in de statuten. Bestaat er op 14 april twijfel bij het bestuur over de steun aan een voorstel of een
deel daarvan, dan zal daarvoor op dat moment een passende procedure van behandeling worden
bepaald.

Agenda
Op de agenda van de ALV van 14 april staan de volgende ontwerpbesluiten:
1.
Vaststelling memorandum met besluiten Algemene Ledenvergadering 2020;
2.
Vaststelling activiteitenverslag 2020 (zie blz. 20);
3.
Vaststelling jaarrekening 2020 (verlies- en winstrekening 2020 en balans per 31 december
2020), annex (op voorstel van de kascommissie) verlening decharge aan het bestuur voor het
in 2020 gevoerde financiële beleid (zie blz. 3);
4.
Benoeming leden kascommissie 2022 (zie blz. 4);
5.
Vaststelling begroting 2021 (zie blz. 3);
6.
Benoeming nieuwe bestuursleden (zie blz. 5).
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De financiële jaarstukken
Jaarrekening 2020 en balans
De jaarrekening laat een overschot
zien van € 1273. De coronapandemie
is de oorzaak van de belangrijkste
afwijkingen ten opzichte van de
begroting, met name aan de
uitgavenkant. Het niet doorgaan van
lezingen zorgt voor zo’n € 1450
minder aan uitgaven. Ook de
werkgroepen bleven samen € 300
binnen hun budget. In financiële zin
een voordeel, maar zo ervaart het
bestuur het niet. Om de leden toch
in zekere zin te compenseren is de
Nieuwsbrief dikker gemaakt. Daar
komen de kosten € 100 hoger uit.
Ook de bestuurskosten vallen iets
hoger uit dan normaal (ruim € 200),
met name door het in verband met
corona geven van een kleine attentie
met de kerst aan alle actieve
vrijwilligers.
Aan de batenkant is ook een
coronagerelateerd verschil. De
opbrengsten van de stadhuisdienst
daalden met ruim € 700. Verheugend
is dat de opbrengst aan contributies
bijna € 500 hoger uitkwam dan
geraamd: een gevolg van een stijging
van het aantal leden!
Wat betreft het vermogen van de vereniging moet gemeld worden dat de beleggingen – zonder dat
de portefeuille van samenstelling is veranderd - een negatief resultaat laten zien van bijna € 1400.
Wanneer de ALV instemt met de voorgestelde bestemming van de resultaten, zal het eigen
vermogen met ruim € 100 afnemen. De kosten voor activiteiten in het jubileumjaar 2022 (denk
hierbij aan de uitgave van een nieuw boek over de geschiedenis van Gouda) komen pas in dat
begrotingsjaar aan de orde.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft d.d. 26 februari 2021 schriftelijk verslag uitgebracht aan de Algemene
Ledenvergadering. De commissie, bestaande uit Harrie van Os, Fred de Mooij en William Bik, geeft
aan dat – in verband met de coronaregels – de controle niet bij de penningmeester thuis is
uitgevoerd, maar op basis van digitale stukken heeft plaatsgehad. Met deze kanttekening verklaart
de commissie dat de financiële stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur
en de financiële toestand van de vereniging. De eindsaldi van de banktegoeden in de administratie
en in de jaarrekening zijn onderzocht en akkoord bevonden. De waarde van de niet-risicovolle
beleggingen blijft binnen de norm die in het beleidsplan is bepaald. De kascommissie adviseert de
ALV om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2020 gevoerde financiële beleid.
Begroting 2021
De ontwerpbegroting voor 2021 wijkt slechts op twee plaatsen noemenswaardig af van de begroting
2020. De post ‘lezingen’ is incidenteel verlaagd, omdat er in elk geval voor de zomer geen lezingen
kunnen worden gegeven. Voor de uitgave van een boek over bier in Gouda is een bedrag van € 3000
geraamd. De baten hiervan komen onder ‘boeken verkopen’. De contributie kan ongewijzigd op € 28
per jaar blijven staan.
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Voorstel benoeming bestuursleden en leden kascommissie
Bestuur
Dit voorjaar ontstaan er drie vacatures in het bestuur: Gerard van Ham (voorzitter), Hans
Hoogenraad (penningmeester) en Jan de Haan (bestuurslid) zijn in 2013 voor een termijn van vier
jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. In 2017 zijn zij voor een tweede termijn
herbenoemd. Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement bepaalt dat zo’n herbenoeming slechts
eenmaal kan geschieden. Artikel 4 van dat reglement zegt over de kandidaatstelling:
Voor de benoeming van bestuursleden worden door het bestuur kandidaten aanbevolen.
Tegenkandidaten kunnen door gezamenlijk tien leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering
schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven. Men kan slechts kandidaat worden gesteld,
wanneer men zich voor de vergadering, waarin in de desbetreffende vacature zal worden voorzien,
schriftelijk bereid heeft verklaard een eventuele benoeming te zullen aannemen.
In Nieuwsbrief 111 (van september 2020) is een oproep geplaatst om belangstelling voor een van de
vacatures kenbaar te maken. De oproep was voorzien van een profiel van de functies van voorzitter
en penningmeester. Daarop zijn verschillende suggesties binnengekomen, waarna er diverse
gesprekken zijn gevoerd. Op grond daarvan kan het bestuur een voorstel doen om te voorzien in de
vacature-Van Ham en in de vacature-Hoogenraad. Naar het oordeel van het bestuur zijn Ronald
Verkuijl en Gerard Aerts uitstekend gekwalificeerd om actief te worden als voorzitter resp.
penningmeester. Voor de vacature-De Haan hebben de besprekingen helaas nog niet geleid tot een
kandidaat.
Het bestuur stelt voor in de vacature-Van Ham te benoemen: Ronald Verkuijl (zie pagina 5).
Het bestuur stelt voor in de vacature-Hoogenraad te benoemen: Gerard Aerts (zie pagina 5).
Dank
Het gegeven dat de Algemene Ledenvergadering digitaal en/of schriftelijk wordt gehouden, maakt
het niet mogelijk om de aftredende bestuursleden ten overstaan van de vergadering te bedanken.
Zij hebben zich de afgelopen periode met genoegen en met succes ingezet voor de vereniging. Het
bestuur verzekert dat aan dit afscheid op andere en passende wijze aandacht zal worden besteed,
onder andere door een terugblik op de afgesloten bestuursperiode.

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit
minimaal twee leden, maar
doorgaans uit drie. In
verschillende jaren benoemd
draaien zij drie jaar mee, om
dan plaats te maken voor een
nieuw lid. Dit jaar is William
Bik aftredend. Voor deze
vacature is een oproep
gedaan in de Nieuwsbrief nr.
115. Daarop hebben zich
twee leden aangemeld. Het
bestuur wil die bereidheid
graag honoreren en stelt voor
hen allebei te benoemen.
Hun werkzaamheden vangen
aan in 2022 met de controle
van de financiële activiteiten in 2021.
1. Richard Okkerse, werkzaam als boekhouder/administrateur;
2. Henk de Vries, gepensioneerd registeraccountant.
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Kennismaking met de kandidaten voor het bestuur
Ronald Verkuijl: kandidaat-bestuurslid in de vacature-Van Ham
Ronald Verkuijl is 44 jaar oud, gehuwd,
vader, en woonachtig in de binnenstad.
En nee, hij is geen Gouwenaar van
geboorte. Hij is opgegroeid in
Vlaardingen. Daarentegen wil hij wel
oprecht zeggen dat hij een ontzettende
trotse Gouwenaar is. Ronald is al
jarenlang maatschappelijk actief in
Gouda. Eerst als raadslid, later als
fractievoorzitter en uiteindelijk als
voorzitter van de VVD in Gouda.
Daarnaast maakt hij deel uit van het
bestuur van de Halve Marathon Gouda.
Sinds kort zet hij zich ook in voor
Veteranen in Gouda. Maar, benadrukt
hij zelf, de schoorsteen moet ook
roken. Ronald werkt fulltime als
officier bij de Koninklijke Landmacht.
In die hoedanigheid is hij over de hele
wereld actief en uitgezonden geweest.
De komende paar jaar is hij
‘uitgeleend’ aan de Dienst Koninklijk
Huis als Adjudant van Zijne Majesteit
de Koning. Een mooie en eervolle baan. Kon het nog mooier? Dit najaar vroeg iemand hem of het
geen leuk idee zou zijn om zich te kandideren als voorzitter voor uw vereniging. En om een kort
verhaal kort te houden: Hij staat er klaar voor. Hij hoopt de komende weken (ook fysiek) kennis te
kunnen maken met iedereen die in de vereniging een belangrijke rol vervult.

Gerard Aerts: kandidaat-bestuurslid in de vacature-Hoogenraad
Gerard Aerts is in 1952 in Gouda geboren en
opgegroeid in de binnenstad. Vanaf zijn
tienerjaren woont hij in Reeuwijk. Met zijn
partner Mieke heeft hij gezamenlijk vijf
kinderen, die allen in de regio wonen. Na
een commerciële opleiding is hij gaan
werken in de, in Gouda gevestigde,
verfgroothandel van zijn vader. Eind jaren
negentig is deze opgegaan in een grotere
organisatie, waar Gerard tot zijn
pensionering commerciële
managementtaken heeft vervuld. Naast zijn
werk was hij al actief in diverse organisaties
op het gebied van kunst en natuur in
Reeuwijk. Bij de Goudse binnenstad heeft
hij altijd een ‘thuisgevoel’ gehouden.
Daarom is hij na zijn pensionering ook actief
geworden in Gouda als gastheer in Museum
Gouda. Hij heeft de cursus Goudologie
gevolgd. Hij kijkt ernaar uit om via Die
Goude bij te dragen aan het in stand houden
van de kennis over Gouda. Hij zal er hierbij speciaal op letten dat Die Goude een financieel gezonde
vereniging blijft.
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Gouda, een stad om trots op te zijn, nieuw verzamelalbum
van PLUS-supermarkten en Die Goude
Op 12 april verschijnt Gouda, een stad om trots
op te zijn, een verzamelalbum met historische
plaatjes. Het is opgezet door de Historische
Vereniging Die Goude op verzoek van de twee
PLUS-supermarkten in de stad, PLUS Van Ee en
PLUS Koornneef. In Nieuwsbrief 113 (november
2020) hebben we melding gemaakt van het
initiatief; in Nieuwsbrief 115 van de voortgang.
Het redactieteam had dus maar heel weinig tijd.
In amper drie maanden is de stad Gouda op een
populaire wijze in woord en beeld samengevat,
met nadruk op historie en monumenten. Het
album is gericht op kinderen die eens wat anders
willen dan voetbalplaatjes. In de praktijk zullen
het ook ouders en grootouders zijn die enthousiast
‘meesparen’. Centraal staan ruim dertig korte
teksten van de hand van Jean-Philippe van der
Zwaluw en honderden ‘plaatjes’ die straks worden
verstrekt bij zoveel euro aan boodschappen. Nico
J. Boerboom zorgde voor de beeldredactie. Als
fotograaf maakte hij speciaal voor het album 170
nieuwe foto’s. De redactie bestond verder uit Eric
Boers en Marc Couwenbergh, bestuursleden van
Die Goude.
Waarom had de redactie weinig tijd? Anders paste het niet meer in de jaarplanning van de acties
van de supermarkten en zou het een jaar moeten opschuiven (2022!). Maar ook kan de uitgave zo
een nieuw publiek ‘warm maken’ voor ons nieuwe boek over de stadsgeschiedenis van Gouda, dat
op 20 november a.s. gaat verschijnen.
Het hardcoveralbum telt bijna 70 pagina’s. Op elke tekstpagina is ruimte voor 5 tot 7 plaatjes. Bij
elke 10 euro aan boodschappen bij de PLUS ontvangt de klant een zakje met vier plaatjes. Meestal
ontstaat er bij zo’n verzamelalbum na enige tijd een levendige ruilhandel. Het album zelf is gratis
en op zich al de moeite waard. Elk hoofdstuk telt twee naast elkaar liggende pagina’s met grote
achtergrondillustraties. Het is een boek met weinig wit. Bij de hoofdstukken komt u de bekende
thema’s tegen: het begin, het bier, de kaas, de kloosters, het onderwijs, de handel, de
vluchtelingen, enzovoort. Ook de kunst komt aan bod, de verenigingen, het groen en nog veel meer.
Misschien zal een lid van Die Goude geen nieuws ontdekken, maar het is een andere samenvatting
van al die elementen die maken dat we trots zijn op de stad Gouda.

Voorgangers van de huidige PLUS-supermarkten: PLUS Ron Pul en A&O Van Ee
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Bommen op Gouda,
Die Goude geeft boek van Erik Kooistra uit
Eind vorig jaar hebben we het in Nieuwsbrief 113 aangekondigd, maar nu is het definitief. Volgende
maand komt het boek van Erik Kooistra uit: Bommen op Gouda - De bombardementen op Gouda en
omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur van Die Goude heeft besloten het boek in
eigen beheer uit te geven als nummer 44 in de Boekenreeks van Die Goude (de voormalige
Verzameling Bijdragen). Het boek zal ongeveer 164 pagina’s tellen. De opmaak en de druk worden
verzorgd door Elikser, maar de marketing blijft in handen van de auteur en de vereniging. De
winkelprijs komt op € 24,95. De leden van Die Goude kunnen het met 10% korting verwerven.

Erik Kooistra heeft alle bombardementen op Gouda onderzocht op het hoe en waarom. Daarvoor
heeft hij vele nationale en internationale archieven bezocht. Successievelijk zijn alle vragen
aangepakt en de raadsels opgelost. De lezer wordt 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.
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 Gouda Tijdmachine en
de Goudologie-cursus. Twee jaar geleden gaf hij in een bomvol Concordia
een lezing over de bombardementen op Gouda.
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Een stad van bier,
Die Goude geeft boek van Remco van Gastel uit
Remco van Gastel heeft in
een boek vastgelegd hoe
Gouda de grootste
bierproducent van Europa
werd. Het bestuur van de
Historische Vereniging Die
Goude heeft besloten tot
uitgave van het boek in eigen
beheer en daarover afspraken
gemaakt met de auteur. Het
krijgt nummer 45 in de
Boekenreeks van Die Goude
(voorheen aangeduid als
‘Verzameling Bijdragen van
Die Goude’). Het wordt een
softcoverboek van 304
pagina’s met een beperkt
aantal afbeeldingen, dat voor
€ 19,95 in de winkel te koop
zal zijn. Leden van Die Goude
kunnen 10% korting krijgen.
Het bierboek leest vlot en
gemakkelijk, maar is toch
gedegen en uitgebreid. Alles
wat te maken heeft met bier,
komt aan bod en de hele
stadsgeschiedenis van Gouda
komt vanuit dat gezichtspunt
aan de orde. Naar verwachting zal het in juni (vóór Vaderdag) verschijnen.
Remco van Gastel (*1978) is geboren in Middelburg, groeide op in Tilburg, verhuisde na zijn studie
Economie naar Utrecht en woont sinds 2009 in Gouda. Hier meldde hij zich aan voor de cursus
Goudologie. Het verhaal over het Goudse bier fascineerde hem zodanig, dat hij er meer over wilde
lezen. Toen bleek dat hier nog geen boek over geschreven was, besloot hij zelf op zoek te gaan naar
het verhaal van deze bijzondere geschiedenis. Remco woont in de binnenstad van Gouda, met zijn
vrouw en hun drie zoontjes. In het dagelijks leven houdt hij zich bezig met het tegengaan van
kansspelverslaving.

Gezocht: vrijwilliger ‘Human Resource Management’
Onze vereniging groeit in ledental en de vereniging breidt haar
activiteiten uit met commissies. Het bestuur heeft daarom behoefte
aan iemand die enerzijds zicht heeft op de behoefte aan extra
menskracht bij commissies/werkgroepen en die anderzijds nagaat
welke leden in die behoefte zouden kunnen voorzien. Maar ook
andersom natuurlijk. Voor leden die hebben aangegeven zich te willen
inzetten voor activiteiten van de vereniging kan de HRM-vrijwilliger –
gegeven de kenbaar gemaakte kennis en kunde – zoeken naar
mogelijkheden om daar gebruik van te maken. Wellicht dat deze leden
ook ideeën hebben over het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe
activiteiten waarmee de doelstelling van Die Goude gerealiseerd kan
worden. Lijkt je het wat om die functie als vrijwilliger in te vullen en heb je ook ‘HRM’-ervaring,
meld je aan via info@diegoude.nl en je krijgt gegarandeerd een reactie (Eric Boers, secretaris).
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Gouda750-project ANWB-bordjes van start
De oproep in Nieuwsbrief 115
voor een projectleider van een
actie ANWB-bordjes 2022 heeft
succes gehad! De reacties leidden
ertoe dat we spreken van een
projectteam. Als coördinator
treedt Marianne Lint op; de
andere leden zijn Gerard van
Halem, Hans Hoogenraad en Bas
Landweer. Wat gaan ze doen? De
projectgroep wil er – in goed
overleg met de gemeente – voor
zorgen dat de ANWBmonumentenbordjes in april 2022
(bij de aanvang van het feestjaar
Gouda750) helemaal ‘bij de tijd’
zijn. Dat houdt allereerst een
inventarisatie en registratie in,
want noch bij de ANWB noch bij de gemeente Gouda is die actueel voorhanden. Die bordjes horen –
zeker in het feestjaar – leesbaar en toonbaar te zijn. Misschien moeten er gerepareerd of vervangen
worden. Ook kan de tekst verouderd zijn of onjuistheden bevatten. Daarnaast zijn er ook enkele
bekende panden, waar helemaal geen bordje op te zien is. Dat is kort gezegd het doel van het team
dat ook op zoek gaat naar het geld dat nodig is om het werk in praktische zin voor elkaar te krijgen.
Contactpersonen bij de gemeente Gouda zijn Andrea Olieman en Dorothee Posthumus Meyjes.
Marianne Lint laat bij
mail van 10 maart
weten dat de
projectgroep
voortvarend aan de
slag is gegaan. De
bordjes die vorig jaar
door Gert Jan Jansen
zijn geïnventariseerd
en gefotografeerd,
zijn stuk voor stuk
bekeken en voorzien
van nadere
informatie. Op basis
daarvan is een
voorlopige schatting
gemaakt van het
aantal echt nodig te
vervangen bordjes,
het aantal te
restaureren bordjes
en het aantal nieuw
toe te voegen
bordjes. Er is contact gelegd met betrokken organisaties zoals de gemeente, de ANWB, het Goudse
Gidsengilde, het Erasmusgenootschap enz. Het team heeft ook informatie ontvangen over hoe het
ingraveren van de QR-code en het opzetten van een website met de achterliggende gegevens kan
worden aangepakt en bekostigd. Op korte termijn zal een subsidieaanvraag bij zowel het Fonds
Gouda 750 als bij GoudaPot worden ingediend. Het team heeft bovendien enkele bordjes ontdekt
die niet in het overzicht van april 2020 stonden. Die van linksboven in het Houtmansplantsoen; die
onder aan de Nieuwe Broekweg. Verdere tips zijn welkom. Ze hebben er zin in!
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Website Die Goude uitgebreid met ‘StadvandeGouwenaars.nl’
De website van Die Goude (www.diegoude.nl) is
anders ingericht om de opname mogelijk te
maken van ‘StadvandeGouwenaars.nl’. Nico J.
Boerboom had die website privé opgezet na het
in de jaren 2012-2014 uitbrengen door Die
Goude van de vier boeken van de serie Stad van
de Gouwenaars. Nico maakte voor die serie
honderden foto’s, waarmee alle straten van
Gouda van dat moment werden vereeuwigd. Ook
voerde hij de beeldredactie.
Na afspraken met het bestuur heeft Nico, in de
rol van webmaster van Die Goude, de gegevens
overgebracht naar de website van de vereniging.
Daarvoor moest de architectuur van de website
worden aangepast, hetgeen ook nodig was om in
de toekomst de informatie van de werkgroep
Gouda Tijdmachine te kunnen verwerken.
Op de homepage van www.diegoude.nl vindt u
nu twee aparte ‘knoppen’ voor respectievelijk
‘Gouda Tijdmachine’ en ‘Stad van de
Gouwenaars’. Binnenkort komen ook de
gegevens van de nieuwe werkgroep ‘Gouda en
de Oude Hollandse Waterlinie’ op de site.
De







gegevens van ‘Stad van de Gouwenaars’ zijn ingedeeld in zes hoofdstukken:
Inleiding;
Wat vooraf ging;
Een overzicht van alle aanvullingen voor de wijken die in de vier boeken zijn beschreven (met
een printbare PDF);
Alle straatnamen met hun betekenis in Westergouwe (met een printbare PDF);
Een overzicht van alle besluiten van B&W van Gouda m.b.t. straatnaamgeving;
Een index van de oorspronkelijke straatnamen, bruggen en waterlopen (als PDF en als
bladerboek).

Hoe worden de filmpjes van Die Goude bekeken?
De Lezingencommissie van Die Goude en Nico J. Boerboom hebben inmiddels zeven filmpjes op de
website van Die Goude gezet. Daarmee wil de vereniging compensatie bieden voor het door corona
wegvallen van de lezingen in sociëteit Concordia, maar ook los daarvan zijn ze interessant genoeg
om naar believen bekeken te kunnen worden. U vindt ze in een link op de homepage van de
website: https://www.diegoude.nl/werkgroepen/lezingen/. Webmaster Nico Boerboom peilt af en
toe de belangstelling die er voor de verschillende gefilmde lezingen en presentaties is geweest.
Op 13 maart jl. waren de ‘kijkcijfers’ als volgt:
Titel
Gepubliceerd op Aantal
weergaven
Jacob Blauw
20 februari 2021
66
Resten uit een rokerig verleden
16 januari 2021
70
Goudse architecten
24 december 2020
142
Vlees in Gouda
12 december 2020
128
Ds. Joannes Krom
16 augustus 2020
259
Marktdag Gouda 1972
8 juni 2020
60
Gouda Toen & Nu
2 juni 2020
253
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Zuidplaspolder: van Restveengebied tot Groene Waterschakel,
7e studieproject Gouds Watergilde
Studenten Inholland ronden project in Zoom-bijeenkomst af
Op 2 februari jl. is het studieproject Zuidplaspolder afgerond dat het Gouds Watergilde (een
werkgroep van Die Goude) had opgezet voor tweedejaarsstudenten van de Hogeschool Inholland,
opleiding ‘Landscape & Environment Management’. In Nieuwsbrief 113 (van november 2020) is
verslag gedaan van de opzet en de startbijeenkomst. Het studiegebied omvatte globaal het
middengebied van de Zuidplaspolder, gelegen ten zuidwesten van Westergouwe en Moordrecht,
begrensd door de spoorlijn naar Rotterdam, de Derde Tochtweg en de Hollandsche IJssel. Het was
de zevende keer dat het Watergilde op deze manier samenwerkt met het onderwijs. Ruim veertig
studenten hebben in negen studiegroepen aan de opdracht gewerkt.
Het is gebruikelijk dat die groepen hun resultaten presenteren op een bijeenkomst waarbij behalve
de Hogeschool ook vertegenwoordigers aanwezig zijn van overheden en andere instanties die bij het
gebied betrokken zijn. Vanwege corona moest dat deze keer vervangen worden door een ‘Zoombijeenkomst’. Van de zijde van het Gouds Watergilde namen deel: Piet Belgraver, Sjouk Engels,
Hans Krijgsman, Sjaak de Keijzer, Jaco Mebius, Jan Willem Eelkman Rooda en Henk Vereijken.
Aan de studenten was gevraagd om een
zienswijze te geven op de mogelijke
ontwikkeling van het gebied, uitgaande
van de cultuurhistorisch bepaalde
polderstructuur en gericht op een
recreatie/ecologische verbinding tussen
Westergouwe en de andere kernen in de
Zuidplaspolder. Ook was een aantal
concrete aspecten benoemd waaraan
aandacht zou kunnen worden besteed.
Het bleek voor de studenten een moeilijke
en complexe opgave. Daarbij speelde mee
dat het contact tussen de studenten
onderling en met de Hogeschool alleen via
video kon plaatshebben. In de
eindpresentatie besteedden de groepen
aandacht aan een breed scala van
belangen: klimaat, bodemdaling,
natuurontwikkeling, wateropgave,
recreatie, cultuurhistorie, circulaire
economie, bereikbaarheid, innovatieve
landbouw en duurzaamheid. Het bleek een
zoektocht naar prioriteiten tussen alle
belangen. De resultaten waren
desalniettemin verrassend en soms ‘out-ofthe-box’. Vaak tegenstrijdige nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden werden gepresenteerd met
behulp van mooie kaarten en tekeningen. In de meeste plannen kwam de wenselijkheid aan de orde
van een drassige/moerasachtige natuurontwikkeling met recreatiemogelijkheden, aansluitend op de
natuurlijke omstandigheden ter plaatse. Andere opvallende ideeën waren:
•
de inzet van drijvende woningen om te kunnen inspelen op klimaatverandering;
•
aandacht voor dagrecreatie op allerlei manieren, zoals de aanleg van een klimbos;
•
of juist open gebied met veel waterpartijen of via een ‘struingebied’.
Een van de groepen introduceerde het begrip ‘voedselbos’. Dat is een manier om door het
aanbrengen van kleine heuvels (‘terpen’) diversiteit aan te brengen in de ondergrond. Hierdoor is
teelt van fruitbomen en andere voedselgewassen mogelijk. Diverse concrete suggesties kregen een
plaats in de plannen. Daarnaast werden ook scenario’s gepresenteerd die tot nadenken stemmen en
die kansen bieden aan bestuurders in het gebied. De manier waarop deze studieopdracht is
uitgewerkt, voldoet daarmee ruimschoots aan de doelstelling van het Gouds Watergilde. (Sjouk
Engels)
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Een gematigd Gouds patriot in een stormseizoen
Impressie online-lezing Tanja Wassenberg over Jacob Blauw

Tanja Wassenberg houdt zich al zo’n tien jaar bezig met leven en werk van de Goudse patriot
Jacob(us) Blauw (1759-1829). Sommige tijdgenoten vonden deze thans wat in de vergetelheid
verzonken politicus en diplomaat een breed bespraakte, over het paard getilde man die alles beter
wist. Anderen prezen hem om zijn integriteit en vastberadenheid. Hij liet zijn voornaamste principe
nooit los: het streven naar vrijheid.
‘Hij leidde een enerverend leven waarin hij veel voor Nederland heeft betekend, maar toch
onbekend is gebleven’, vat Wassenberg Blauws levensparcours samen. ‘Geboren in het gezin van
predikant Pieter Blaauw in een huis op de Markt, met zes zusjes, blijft hij op 10-jarige leeftijd
alleen met zijn vader achter als zijn moeder overlijdt en vader Pieter zijn zusjes naar familie in
Rotterdam stuurt. Hij volgt de Latijnse school, maar op het laatst gaat er iets mis, waardoor hij het
laatste jaar op de Latijnse school van Delft moet afmaken.’
Na een beknopte rechtenstudie in Leiden vertrekt Blauw als 17-jarige jongen als assistent-advocaat
in dienst van de VOC naar Batavia. Daar trouwt hij met de 16-jarige Henrica van der Polder (17631843), erfgename van een flink fortuin. Bij hun terugkeer naar de Republiek in november 1780
belandt het stel midden in de Vierde Engelse Zeeoorlog, waardoor hun reis gevaarlijk is en maanden
duurt. Dankzij Henrica’s erfenis kan Jacob in Gouda het pand Westhaven 62 kopen.
Wassenberg: ‘In Gouda ambieert hij een positie in het stadsbestuur. Hij wordt kerkmeester en lid
van de schutterij, waar hij de reglementen zodanig wil herschrijven dat de schutters meer inspraak
krijgen. Hij zal het tot kolonel van de schutterij schoppen. Zijn patriotse sympathieën maken dat
hij lid wordt van de Patriottische Sociëteit en het letterkundig genootschap De Goudsbloem. In 1786
wordt hij lid van de vroedschap, alwaar hij de ergernis van de ‘oudere’ vroedschapsleden opwekt.’
Bij de inval van de Pruisen en de plunderingen door de prinsgezinden in september 1787 wijkt hij
met zijn vrouw uit naar Leiden, waar hij een rol speelt bij de Bataafse Omwenteling van 1794/1795.
Hij vervult daarna tal van functies, waaronder diverse gezantschappen in Parijs en een
handelsmissie naar Italië, die alle slecht uitpakken. De Gouwenaars kiezen hem in de tweede
Nationale Vergadering, waar hij voorzitter wordt en dubbel spel speelt. Ook dit loopt voor hem
echter fout af. Na de eerste staatsgreep van Daendels c.s. begin 1798 gaat hij opnieuw naar Parijs.
Blauws leven leest als een avonturenroman, waarbij hij o.a. ontsnapt aan arrestatie in Parijs,
scheidt van zijn vrouw om met een 23-jarige Franse actrice te kunnen samenwonen, het pand
Westhaven 62 voor een schamele 2.100 gulden verkoopt en baantjes als belastinginspecteur in
Dordrecht en journalist voor de Opregte Haarlemsche Courant aanneemt. Hij stuurt zijn hele
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archief naar de Republiek omdat hij een boek wil samenstellen waarin hij de ware rol van bepaalde
vooraanstaande mannen bij alle politieke gebeurtenissen onthult.
Als jong patriot zette hij zich in voor de vrijheid, in de zin van deelname aan het bestuur oftewel
democratische inspraak; eerst in Gouda, vervolgens in Den Haag en daarna als diplomaat. Aan het
eind van zijn leven is hij ervan overtuigd dat de vrijheid niet bereikt zal worden omdat de
nastrevers ervan in de minderheid zijn, maar hij verwacht dat die vrijheid er ooit zal komen. Op 12
oktober 1829 overlijdt hij, in armoede, in Parijs. Zijn dood wordt in de Republiek nauwelijks
opgemerkt. Alleen Johan Enschede maakt enkele aantekeningen over met name de integriteit en
vaderlandsliefde van zijn overleden correspondent.
Bekijk en beluister Tanja Wassenbergs lezing over het opmerkelijke levensverhaal van Jacob Blauw
(51.20 minuten), rijkelijk geïllustreerd met historische beelden, op YouTube via
https://www.youtube.com/watch?v=reAtxwH0uLo&feature=youtu.be. (JPvdZ)

In april weer twintig Stolpersteine in Gouda erbij
Namens de Stichting Stolpersteine Gouda laat Soesja Citroen weten dat er in april twintig nieuwe
Stolpersteine zullen worden geplaatst in Gouda. Op twaalf verschillende adressen komen zo
gedenkstenen aan Joodse stadgenoten die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het aantal
Stolpersteine in Gouda komt hiermee op 298. Ook deze keer kan kunstenaar Gunter Demnig
vanwege corona niet zelf aanwezig zijn. Cees van Miert en Loet van Vreumingen hebben inmiddels
de nodige ervaring opgedaan. Cees de Wit doet de technische voorbereiding. Vooralsnog moet
worden uitgegaan van een onofficiële gebeurtenis zonder publiek. Mocht versoepeling van de
coronaregels een gezamenlijk ritueel toch mogelijk maken, dan zal Soesja Citroen daarvan terstond
bericht doen. Ook op de Facebookpagina van Die Goude wordt dat vermeld.
Waar komen de twintig nieuwe stenen en voor wie?
 Blauwstraat 13: een steen voor Felix Wertheimer;
 Blekerssingel 28: twee stenen voor echtpaar Otto Teitler en Hildegard Cohn;
 Crabethstraat 36: twee stenen voor echtpaar Alfred Landau en Henriette Nehemias;
 Fluwelensingel 77: een steen voor Margot Todtenkopf;
 Graaf Florisweg 15: een steen voor Henni Freudenstein;
 Graaf Florisweg 98: een steen voor Basia Austeiczer-Udler;
 Kuiperstraat 7: stenen voor echtpaar Harrij Juras en Beile Mehrkrebs en voor Ignatz Schönfeld;
 Raam 5: een steen voor Max Paul Strauss;
 Sophiastraat 41: twee stenen voor echtpaar Felix Falk en Käthe Liesbeth Ollendorf;
 Sophiastraat 46: drie stenen voor echtpaar Arthur Lamm en Iska Fried en dochter Irene Lamm;
 Sophiastraat 53: een steen voor Annie Dorothea Richter;
 Wijde Poort 2: twee stenen voor Kurt en Ernst Mayer.
Er is weinig fotomateriaal
beschikbaar van de bovengenoemde
twintig Joodse inwoners van Gouda.
Soesja Citroen meldt op 9 maart jl.
nog volop bezig te zijn met het
uitzoeken en schrijven van hun
verhalen. In het boek Joods Gouda II
van Tom Verwaijen staat Annie
Dorothea Richter op een groepsfoto
van het personeel van het Centraal
Tehuis voor Israëlieten in Nederland,
het tehuis voor joodse bejaarden aan
de Oosthaven. Zij is de vrouw met de
bril die op de tweede rij staat. Annie
Dorothea Richter woonde zelf op
Sophiastraat 53.
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Stond er in 1754 een toren achter de Potterspoort?

Dankzij de Vereniging van Goudse Museumvrienden beschikt Museum Gouda sinds kort over een
nieuwe historische stadsschildering. De Utrechtse kunstenaar Paulus van Liender (*1731-†1797)
maakte in 1754 een gedetailleerde voorstelling van een landschap, waarin de binnenstad ‘raakt’ aan
het buitengebied. De aandacht wordt getrokken door een middeleeuwse stadspoort, waarachter een
toren staat met een opengewerkte lantaarn en – iets verderop – een draaiende molen. In een
toelichting in Nieuwsbrief 40 van de Museumvrienden geeft conservator Ingmar Reesing aan dat hier
de Potterspoort is weergegeven, een van de vijf stadspoorten die Gouda ooit bezat. Het Museum is
extra verheugd over de verwerving, omdat zich in het museum reeds een voorbereidende
pentekening van Van Liender bevindt. Daarop staat de naam ‘Potterspoort’. Het schilderij roept
volgens Ingmar Reesing een interessante kunsthistorisch-geografische vraag op. De toren die zowel
op de pentekening als op het schilderij linksachter de Potterspoort staat, kan geografisch niet
geduid worden. Het lijkt wel de Onze-Lieve-Vrouwentoren aan de Nieuwehaven, maar die was vanaf
het standpunt van de schilder niet te zien. Hoe kan dat? Dat het om een andere poort zou gaan, is
onwaarschijnlijk. Is het wellicht een toren die er maar kort gestaan heeft en daarom niet is terug te
vinden op oude plattegronden van de stad? Is hier sprake van artistieke vrijheid? Dus leden van Die
Goude: wat denk u ervan? Graag uw reactie naar nieuwsbrief@diegoude.nl.

Jan Potharst stopt als stadhuisvrijwilliger
Jan Potharst heeft zich vanwege zijn leeftijd afgemeld als vrijwilliger
voor de stadhuisdienst. Bep van de Streek, coördinator van de
Stadhuisdienst, geeft aan dat hij eigenlijk vorig jaar al wilde stoppen,
maar nu is het definitief. Zeker twintig jaar heeft hij op zaterdagen in
het Stadhuis op de Markt toeristen en andere bezoekers wegwijs
gemaakt. Hij kende het gebouw goed, want Jan Potharst is achttien
jaar wethouder van Gouda geweest en daarna kwam hij er als
bestuurslid van Die Goude.
Bep heeft Jan Potharst bedankt voor zijn diensten en het bestuur heeft
daar een bloemetje aan toegevoegd. Dit berichtje in de Nieuwsbrief
sluit daarop aan.
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Fotoalbum of genealogische puzzel van Rineke Bik
Onze oproep om foto’s of papieren over Gouda niet zomaar weg te gooien vindt ook buiten Gouda
gehoor. Eind februari was er een mailtje van Aaldrik Hermans uit Laren (NH) : ‘In het leegstaande
huis van het overleden echtpaar Rineke Franzen-Bik en Giep Franzen zijn foto’s gevonden waarvan
ik denk dat ze in de jaren twintig in Gouda zijn gemaakt. De namen Bik, Weurman en Van Hofwegen
worden genoemd, maar verder is er nauwelijks tekst. Die Goude mag ze hebben.’

Tja, daar liggen ze dan in Gouda. Zegge en schrijve één foto zit erbij waarvan vaststaat dat die in
Gouda is genomen. Een jonge vrouw fietst op de Kleiweg. Verder veel mensen achter het huis, op
een bootje en portretten. Is daar wel een verhaaltje van te maken? Om welke families gaat het
eigenlijk? Het startpunt is Rineke Bik, want uit haar huis komen de foto’s. Gelukkig hebben we Jan
Lafeber als lid. Dan is het niet moeilijk om eventuele relaties met de families Weurman en Van
Hofwegen boven water te krijgen. Hij produceert alras een zgn. waaieroverzicht, waarin de namen
staan van de ouders, alle grootouders en overgrootouders van Rineke Bik. Het heeft een hoog Gouds
gehalte. De enige foto waar een paar namen achterop staan, is een mooie aanvulling. Daar staan de
moeder van Rineke op, Catharina Johanna (Rien) Weurman, haar grootmoeder Johanna van
Hofwegen en haar overgrootmoeder Catharina Hageman.
Bij de naam Bik denken we meteen aan de oude en de jonge dokter Bik en diens broer William en
aan hun (groot)vader Jacobus Johannes Bik, bekend van de zgn. papschool. (Zie het Gouwe Verhaal
van Han Bik https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Gouwe-verhalen-Han-Bik2017-1-6.pdf.Toch moeten we iets verder terug om de relatie te leggen. Izaak Bik, de
overgrootvader van Rineke Bik, was een volle neef van de initiatiefnemer van de papschool.
De naam Weurman komen we in Gouda tegen als gruttterij in de Koster Gijzensteeg, als
garagehouder op de Bogen, maar ook als rijtuighouder, later garagehouder en Austin-dealer aan het
Regentesseplantsoen.
De naam Van Hofwegen tenslotte is in Gouda zeer wijd verspreid. Jan Lafeber heeft op Facebook
laten zien dat Rinekes overgrootmoeder Catharina Hageman en haar man Hendrik van Hofwegen
dertien kinderen hadden, van wie er negen de huwbare leeftijd bereikten. Te veel om nu uit te
zoeken, dus voorlopig kunnen de geportretteerden op de foto’s uit Laren nog niet van een naam
worden voorzien. Wat niet is, kan nog komen, want ongetwijfeld zijn er leden van deze families die
hun stamboomonderzoek allang klaar hebben, zou het niet, Cilia van Hofwegen?
Rest de vraag waarom Aaldrik Hermans de foto’s interessant genoeg vond om nader te bekijken en
ze door te geleiden naar Gouda. Aaldrik is wetenschappelijk onderzoeker van de Tweede
Wereldoorlog en doet (in zijn vrije tijd) promotieonderzoek naar joodse onderduikadressen in het
Gooi. Een van die onderduikadressen was op Drift 27 in Laren, ook bekend als het zogenaamde
Kinderhuisje van Anne Frank. Het huis werd in de oorlog bewoond door G.G.J. Bik en zijn gezin,
groothandelaar in koek, biscuits, chocolade en suikerwerken. Dochter Rineke Bik (enig kind)
trouwde met Giep Franzen. Zij overleden kinderloos op het adres Verlengde Engweg 7a in Laren
waar de foto’s werden gevonden. (GJJ)
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (9): Wim Deetman
In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Deze
keer betreden we de wereld van politiek en bestuur. In de jaren negentig van de vorige eeuw kreeg
Carla een opdracht van het presidium van de Tweede Kamer. Daar had men zich gerealiseerd dat in
de galerij van portretten van oud-Kamervoorzitters er drie ontbraken. Allemaal mannen: Dolman,
Deetman en Bukman. Carla werd gevraagd om Wim Deetman te portretteren, inmiddels
burgemeester van Den Haag. Hij was in Gouda gemeenteraadslid en woonde vele jaren op Abel
Tasmanlaan 40. De kunstenares herinnert zich dat hij altijd keurig op tijd was voor het poseren,
maar ook vaak de telefoon aan het oor had, omdat er weer een spoedtelefoontje was. In het
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mondelinge contact was hij uiterst vriendelijk maar
ook terughoudend. Verrassend was zijn reactie toen
Carla groen dacht te kiezen als kleur voor de
achtergrond van het portret; CDA, nietwaar? Wim
Deetman kwam met het voorstel om de
achtergrond rood te houden. Dan zul je het hebben
ook, dacht Carla en de kleur werd aardig fel
aangezet. Langs de lijst in de linkerbovenkant hield
ze echter wel een baan groen aan, zodat hij niet te
zeer zou schrikken. Onder de titel ‘Portret van
Carla knalt er bovenuit’ doet Theo de Jong in de
Goudsche Courant van 28 augustus 1998 verslag van
de onthulling in de Statenpassage op het Binnenhof.
De ‘fine fleur’ van cultureel Gouda blijkt daarbij
aanwezig te zijn geweest. Vergeten is echter te
vermelden dat Carla Rodenberg in zekere zin de
opvolgster is van de Goudse burgemeester James.
De portrettengalerij van Kamervoorzitters is
namelijk begonnen met tekeningen van hem, net zoals hij die maakte van burgemeesters van
Gouda. Op 5 maart 1966 werd de galerij officieel geopend. In 1973 maakte ‘Karel James’ nog een
portret van Anne Vondeling.
Willem Joost Deetman werd op 3 april 1945 in Den Haag geboren. Al tijdens zijn studie politicologie
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ging hij werken bij de Vereniging Besturenraad ProtestantsChristelijk Onderwijs in Nederland (VBPCO). Na zijn cum laude afstuderen in 1972 kwam hij er
volledig in dienst, uiteindelijk als directeur van de sector middelbaar onderwijs. Daar leerde hij ook
zijn vrouw kennen, Margriet Dijkstra. Het gezin ging in Gouda wonen, in tweede instantie op Abel
Tasmanlaan 40. Al enige jaren actief bij de jongeren van de Christelijk-Historische Unie kwam
Deetman in 1974 voor die partij in de Goudse gemeenteraad (ARP/CHU-fractie). Vier jaar later werd
hij de eerste voorzitter van de CDA-fractie in de raad. Inmiddels was hij ook landelijk politiek bezig.
In hetzelfde jaar, 1978, trad hij toe tot de CDA-fractie in de Tweede Kamer en werd daar
onderwijsspecialist. Dat dubbelmandaat bleef tot 1981 bestaan. In augustus nam hij afscheid van de
Goudse gemeenteraad; in september werd Wim Deetman staatssecretaris van onderwijs in het
tweede kabinet-Van Agt. Al snel (mei 1982) was hij minister van onderwijs. Zijn bezuinigingsmaatregelen maakten hem minder populair bij studenten en leraren. De Goudse Abel Tasmanlaan
kreeg zelfs te maken met demonstraties. Buurtgenoten gingen nieuwsgierig op straat staan kijken
tot het gerucht kwam dat de studenten molotovcocktails bij zich hadden. Na de verkiezingen van
1989 keerde Deetman terug als lid van de Tweede Kamer en werd daarvan voorzitter. Dat bleef hij
tot 1996 toen zijn benoeming tot burgemeester van Den Haag volgde. Daarna – tot zijn pensioen op
70-jarige leeftijd – was Wim Deetman lid van de Raad van State. Gouda bleef in zijn hart. Graag
kwam hij terug voor het leiden van debatten aan de vooravond van gemeenteraadsverkiezingen.
Herkent u Wim Deetman in het portret?
In het Reformatorisch Dagblad van 9 augustus 1988 schrijft P. van de Breevaart (mooie Goudse
naam trouwens) over hem: ‘Nuchterheid en zakelijkheid zijn Deetmans grote kracht, vooral als hij
die eigenschappen weet te verpakken in een goede tactiek. De onderwijsminister moet het niet
hebben van zijn vermogen om een wervend verhaal of gloedvol betoog te houden. Hij is terdege een
gedreven bewindsman, die keihard werkt, maar weinigen zullen iets van die bezieling merken. Hij is
op z'n best als hij in een niet te groot gezelschap voor de vuist weg spreekt.’
Na zijn benoeming tot burgemeester van Den Haag typeert Kees Fens hem in De Volkskrant van 16
november 1996: ‘Pas toen hij voorzitter TK was, besefte ik zijn ware aard: die van volkomen
afwezigheid van elke aandacht vragende uiterlijkheid. Zijn wellicht door de natuur gegeven saaiheid
heeft hij tot cultuur gemaakt. Hij is integer als eikenhout. (…..) Hij kiest voor de kleurloosheid, in
kleding, gedrag, bril, taal. Hij moet tot die altijd ontroerende klasse van mensen behoren die zich
elke keer opnieuw moeten voorstellen. Iedereen is hun uiterlijk vergeten. Hij is Nederlands als een
dijk, een polder, een binnenwater, een aak of, als men wil, een moderne winkelstraat, waar je
naast Blokker een firma Deetman verwacht, in weinig esthetische, maar onverwoestbare
huishoudelijke artikelen. Degelijkheid is zijn handelsmerk.’ (GJJ)
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Chris van Leeuwen: de ecoloog en zijn Goudse wortels (2)
In Nieuwsbrief 115 bood Marjan Veerman de lezers
een eerste kennismaking met een bijzondere
Gouwenaar, de natuurvorser en structuurecoloog
Chris van Leeuwen. Ze lichtte toe hoe Van Leeuwen
zijn jeugd in Gouda doorbracht en in het
buitengebied rond de stad zijn liefde en
belangstelling voor de natuur ontwikkelde. Tijdens
de oorlog brak hij zijn officiële studie af, maar
bestudeerde als onderduiker alles wat met de flora
te maken had. Hier vervolgt zij haar verhaal.
Na de oorlog was de motivatie voor de studie
geologie weg. Woonruimte vinden en trouwen
hadden nu prioriteit. Van Leeuwen vond na wat
omzwervingen een baan bij Staatsbosbeheer, en via
bemiddeling van de werkgever van vriendin Ank
kregen ze in 1949 woonruimte en konden ze – na
negen jaar verkering - eindelijk trouwen. Ze zouden
twee dochters krijgen. Bijna tien jaar later, in 1957, volgde een aanstelling bij het RIVON - het
latere RIN – waar hij in 1968 hoofd van de afdeling Botanie werd.
De veldkennis van Van Leeuwen was fenomenaal volgens zijn vakgenoten. In de loop der jaren heeft
hij – samen met anderen - vele duizenden vegetatie-opnamen gemaakt. Daarnaast was hij een
denker. Hij dacht in systemen en structuren. Op basis van zijn veldobservaties ontwikkelde hij een
theoretisch model, de “Relatietheorie”. Dit model dient als hulpmiddel in het natuurbeheer, dat als
doel heeft om de biodiversiteit in stand te houden of te herstellen. De Relatietheorie maakt
inzichtelijk welk effect veranderingen in ruimte en tijd (= dynamiek) hebben op de stabiliteit en
soortenrijkdom van een ecosysteem. Van 1970 tot 1985 was Chris van Leeuwen behalve aan het RIN
ook verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij doceerde ecologie en
natuurtechniek aan de studenten Bouwkunde, sectie Landschapskunde. Het ontwakend
milieubewustzijn in de jaren ’70 maakte de colleges ecologie van Van Leeuwen drukbezocht, aldus
zijn opvolger Taeke de Jong in 2004. Maar uit de verhalen van studenten komt ook het beeld naar
voren van een bevlogen spreker die met veel alledaagse voorbeelden zijn abstracte theorie wist te
verduidelijken.
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Chris van Leeuwen
heeft een lange lijst
van wetenschappelijke publicaties op
zijn naam staan,
maar bekend is zijn
naam vooral als een
van de auteurs van de
drie delen Wilde
Planten – flora en
vegetatie in onze
natuurgebieden (uitg.
Natuurmonumenten
1971). Hierin uit hij
(zachtjes gezegd) zijn
zorg over eventuele
uitbreiding van de
stad Gouda richting het Veerstalblok in de Krimpenerwaard. Van de schraalgraslanden met hun
unieke flora is dan al weinig meer over, en dat is ‘te wijten aan het zondigen tegen de eerste
vuistregel voor het beheer van natuurreservaten’. Het landschap van zijn jeugd is voorgoed
verdwenen.
Maar de nalatenschap van Chris van Leeuwen, de toepassing van zijn Relatietheorie, weerspiegelt
zich toch ook nu nog, als je goed oplet, in de ‘natuur’ - wat dat dan ook is - in en rond Gouda. Zie
de ontwikkeling van het Veenweidepark in de Polder Veerstalblok door het Zuid-Hollands
Landschap. Of kijk naar de soortenrijke bermen langs de Bloemendaalseweg. Ze zijn het resultaat
van veertig jaar consequent ecologisch beheer. Wij kunnen nu alleen maar (?) hopen dat stukjes
wilde natuur zoals die langs de Spoorzone bij de Winterdijk niet ten prooi vallen aan de dynamiek
van het bouwlustige Gouda. (Marjan Veerman, met dank aan Chris’ dochters Jacqueline en Liesbeth
van Leeuwen)

Fotoverantwoording en colofon
Nico J. Boerboom: blz. 1, 6(b), 8(o), 10, 14(o)
en 22
Bram Rabouw: blz. 6(lo)
Henk Daems: blz. 7(b)
Bas Landweer: blz. 9(b)
Clemens Imholz: blz. 12
Museum Gouda: blz. 14(b)
GC/SAMH: blz. 17
Staatsbosbeheer: blz. 19(o)
Logo’s van betreffende website

Gert Jan Jansen: blz. 4, 5, 7(o), 9(o), 15, 20,
23(b) en 24
Collectie F.J. de Vries: blz. 6(ro)
Remco van Gastel: blz. 8(b)
Sjouk Engels: blz. 11
Tom Verwaijen/Joods Gouda II: blz. 13
Gerard Bakker: blz. 16
TU Delft: blz.18(b)
Natuurmonumenten: blz. 19
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 780 op papier.
Druk papieren versie: HenksBox.
Redactie afgesloten op 17 maart 2021.
De Nieuwsbrief: uitgave van de Historische Vereniging Die Goude
Redactieadres:
Postbus 307, 2800 AH Gouda
Mailadres: nieuwsbrief@diegoude.nl
Telefoon: 0182-539297
Websites: https://www.diegoude.nl/; https://goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/ en
https://goudaopschrift.nl
Facebook: pagina’s ‘Historische-Vereniging-Die-Goude’ en ‘Gouds-Sluiswachtersgilde’
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BIJLAGE
Activiteitenverslag 2020 Historische Vereniging Die Goude
Dit verslag geeft een overzicht
van de activiteiten van Die
Goude in 2020. In de
nieuwsbrieven is meer
informatie te vinden over de
afzonderlijke activiteiten. Ook
op onze website en Facebook is
veel informatie te vinden. We
begonnen 2020 met 896 leden;
eind dat jaar waren het er 912.
We schreven 53 nieuwe leden
in en we moesten dus 37 leden
uitschrijven, van wie 3 door
overlijden.
corona
2020 Is een heel bijzonder jaar
geweest. De coronapandemie
heeft haar sporen nagelaten en
zal dat ook in 2021 nog doen.
Velen hebben in 2020 last
gehad van de
coronamaatregelen of hebben
persoonlijke verliezen geleden.
De pandemie heeft uiteraard
ook veel effecten gehad op de
geplande activiteiten van Die
Goude. Heel veel dingen
konden niet doorgaan of zijn
aangepast aan de
mogelijkheden van dat
moment. Dat heeft veel
flexibiliteit van onze
vrijwilligers gevraagd. Het
bestuur heeft dat zeer
gewaardeerd.
bestuur
Het bestuur vergaderde acht keer, waarvan helaas vele keren digitaal. Anja Roelofs en Marc
Couwenbergh werden benoemd voor een eerste termijn in het bestuur. Bart Pors en Marian
Heeringa traden na twee termijnen af. Ook Arie Dullaart beëindigde, om persoonlijke redenen, het
bestuurslidmaatschap. De portefeuilleverdeling was als volgt: Gerard van Ham voorzitter; Eric Boers
secretaris, contact stadhuisdienst; Hans Hoogenraad penningmeester; Gert Jan Jansen
vicevoorzitter, communicatie (waaronder Nieuwsbrief), contact Historisch Platform Gouda; Bianca
van den Berg werkgroep Gebouwd Erfgoed; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact
Sluiswachtersgilde, Oude Hollandse Waterlinie; Jan de Haan werkgroep Ruimte, contact werkgroep
Excursies; Anja Roelofs Lezingencommissie, tijdelijk waargenomen door Paul van Horssen; Paul van
Horssen Tidinge, Geschiedenisprijs, contact redactie ‘Oud Gouda’; Marilou Remmelts werkgroep
Gouda Tijdmachine; Marc Couwenbergh Gouda op Schrift en Boeken.
vrijwilligers
Die Goude prijst zich gelukkig dat ongeveer een op de acht van onze leden zich actief inzet voor de
vereniging. Ieder jaar weer melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen
of pakken vrijwilligers nieuwe activiteiten aan. Helaas moest de vrijwilligersborrel voor begin 2021
worden afgezegd door de coronamaatregelen. Ter compensatie hebben alle actieve vrijwilligers van
Die Goude eind 2020 een klein geschenk gekregen als blijk van grote waardering.
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Algemene Ledenvergadering (ALV)
Helaas moest de ALV in een sterk aangepaste vorm worden gehouden. Uiteindelijk is er geen fysieke
of digitale vergadering geweest. De voorstellen van het bestuur aan de ALV zijn uitgebreid
gedocumenteerd en schriftelijk voorgelegd aan alle leden. Leden konden tegen voorstellen bezwaar
maken, waarna het bestuur de bezwaren met zijn advies zou voorleggen aan alle leden. Geen van
de leden heeft bezwaar gemaakt tegen de voorstellen, zodat het bestuur kon vaststellen dat alle
voorstellen op 24 juni door de ALV waren geaccordeerd.

Beleidsplan 2020-2023
Een van de onderwerpen die in de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld is het nieuwe
ambitieuze Beleidsplan 2020-2023. In het plan zijn alle voorgenomen activiteiten voor de komende
vier jaar vastgelegd.
communicatie
De communicatie kreeg weer veel aandacht. In 2020 zijn zeven nummers van de veelgeprezen
Nieuwsbrief uitgebracht. Daarvan werd nummer 112 van oktober 2020 via de website voor het eerst
ook als bladerbrief beschikbaar gesteld. Gezien de sterk beperkte mogelijkheden om informatie aan
leden en andere belangstellenden kenbaar te maken, is de Nieuwsbrief uitgebreid van normaal 20
naar nu 24 bladzijden. De
website van Die Goude werd
vaak bezocht. Op Facebook
werd nagenoeg dagelijks en
soms meer keren per dag
nieuwe informatie
geplaatst. Het aantal vaste
bezoekers steeg naar meer
dan 1300.
Tidinge
De redactie bracht vier
nummers uit van het zeer
gewaardeerde blad Tidinge.
In het blad is in 2020 een
start gemaakt met een
artikelenreeks over de
Goudse boekcultuur tot
1600. De plannen voor
themanummers in 2022, het
jaar van Gouda 750 en het
18e lustrum van de
vereniging, kregen verder
vorm. Het redactiestatuut
werd vastgesteld en is op de
website van Die Goude
geplaatst.
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Op 27 januari 2020 is er in sociëteit Concordia veel belangstelling voor de lezing van Ad van Liempt

lezingen
De Lezingencommissie begon het jaar veelbelovend met twee interessante lezingen, maar daarna
kon geen van de lezingen doorgang vinden. Alleen de lezingenavond ter gelegenheid van Open
Monumentendag kon met medeorganisator Open Monumentendag en met medewerking van de
stichting Sint-Jan in de langste kerk van Nederland worden gehouden. Daar is ruimte om met een
flink gezelschap op voldoende corona-afstand te blijven. In plaats van de lezingen heeft de
Lezingencommissie enkele leuke filmpjes over onder meer twee Goudse architecten op de website
gezet. Via de link op onze website kunnen de filmpjes worden bereikt op internet.
excursies
Zoals ieder jaar organiseerde de Excursiecommissie twee excursies; deze konden door de
coronapandemie helaas geen doorgang vinden.
Stadhuisdienst
De stadhuisdienstvrijwilligers van Die Goude ontvingen op vele zaterdagen bezoekers in het
stadhuis. Maar ook daar had de Stadhuisdienst veel last van corona. Ondanks vele maatregelen
moest het stadhuis, als museum, toch sluiten tot in 2021. Door de pandemie was het aantal
bezoekers (ca. 1100) slechts iets meer dan de helft in vergelijking met een ‘normaal’ jaar.
publicaties
De voorbereiding van een
stadsgeschiedenis voor het grote
publiek ter gelegenheid van 750
jaar stadsrechten Gouda in 2022 is
dit jaar voortgezet. Er is een
substantiële subsidie gekregen van
de stichting Fonds Gouda 750 voor
het maken van een aantal
reconstructietekeningen van
gebeurtenissen in vroeger tijd
waar geen beeldmateriaal van
bestaat. Vlak na de zomer
verscheen een omvangrijk boek
over het leven van Cornelis Joan
de Lange, Vrijheer van
Op 25 september 2020 ontvangt burgemeester Pieter Verhoeve uit handen
Wijngaerden en Ruygbroek. Het
van auteur Jean-Philippe van der Zwaluw de biografie over De Lange van
eerste exemplaar kon worden
Wijngaerden, nummer 43 in de Boekenreeks van Die Goude
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uitgereikt aan de burgemeester. Maandelijks werd de rubriek ‘Oud Gouda’ verzorgd voor de
papieren versie van het gratis blad deGouda.nl.
geschiedenisprijs

Met het wegvallen van het voorprogramma van de ledenvergadering kon de geschiedenisprijs door
jurylid Sander Enderink pas op 2 juli worden uitgereikt aan Timon van den Bosch. Hij schreef 75 jaar
na de bevrijding, zoals de jury aangeeft, een intrigerend en confronterend profielwerkstuk. Op 5
oktober jl. heeft jurylid Paul van Horssen (foto boven) de extra Geschiedenisprijs 2020 van Die
Goude uitgereikt aan Roos van Duuren en Milou van Leeuwen voor hun zogenoemde praktische
opdracht over Suriname en de Nederlandse Antillen in de Tweede Wereldoorlog.
Watergilde
De studenten van Hogeschool Inholland
presenteerden na vijf maanden studie eind
januari hun visie op de herinrichting van het
Veerstalblok. Het Watergilde werkte mee
aan de zienswijze van de Wateralliantie op
de plannen van de gemeente en het
Hoogheemraadschap Rijnland over de
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. De
Wateralliantie stelde een andere optie voor
dan waarvoor de gemeente en het
Hoogheemraadschap uiteindelijk hebben
gekozen.
Sluiswachtersgilde
Het Sluiswachtersgilde heeft dit jaar helaas geen activiteiten met de sluizen en bruggen kunnen
uitvoeren. Corona liep het gilde voor de voeten. Gezondheid en veiligheid voor publiek en zeker ook
onze vrijwilligers gaat voor, zeker in die situaties waarin de 1,5 meter in het geding komt.
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ruimtelijke advisering
De werkgroep Ruimte heeft in het afgelopen jaar slechts beperkt kunnen werken aan haar
voorgenomen activiteiten. Corona gooide roet in het eten, maar ook de gezondheid van enkele
vrijwilligers liet veel te wensen over.
monumenten
De werkgroep Gebouwd Erfgoed heeft verder overleg gevoerd met de gemeente over de aanpak van
de energietransitie met betrekking tot monumentale gebouwen. Ook leverde de werkgroep opnieuw
een bijdrage in de klankbordgroep van de herontwikkeling van de Gouwekerk en gaf zij advies aan
de gemeente over de kerkenvisie.
nieuwe werkgroepen
In 2020 is de tijdelijke projectgroep Gouda
Tijdmachine erkend als werkgroep van Die
Goude. Voor de verdere uitwerking en
realisatie van het project is een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten
met het Streekarchief Midden-Holland. Met
de stichting Oude Hollandse Waterlinie
worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet
om de werkgroep Gouda van die stichting
bij Die Goude op te nemen als werkgroep
Oude Hollandse Waterlinie.
samenwerking met andere organisaties
Opnieuw werd samengewerkt met veel
andere organisaties. Ook in 2020 is weer
nauw samengewerkt in het Historisch
Platform Gouda, met de Open
Monumentendag Gouda en met Goudse
Sint-Jan. Ook is opgetrokken met het
Platform Binnenstad (en haar randen) bij
ruimtelijke advisering en is deelgenomen
aan de Wateralliantie. Voor de herdenking
in 2022 van het 500e geboortejaar van
Coornhert is in het najaar subsidie
aangevraagd.
Er werden diverse foto- of diacollecties
aangeboden aan Die Goude, die
geïnventariseerd en digitaal verwerkt
werden met het doel ze geschikt te maken
voor aanbieding aan Streekarchief MiddenHolland. Via berichten op Facebook konden
deze foto’s of dia’s vaak worden aangevuld
met relevante informatie. Van de dochter
van een van de bestuursleden van Die
Goude uit de periode van de Tweede
Wereldoorlog en vlak daarna kreeg Die
Goude acht keramiekborden die zijn
uitgereikt aan haar vader ter gelegenheid
van het steeds weer 100e extra lid in die
periode. Eind 2020 zijn de borden
overgedragen aan Museum Gouda waar ze
direct een plek in de collectie hebben
gekregen en in de loop van 2021 gaan ze
voor het eerst in het museum
tentoongesteld worden.

Op 12 februari 2020 overhandigt Nico J. Boerboom aan Joke Radstaat
van het Streekarchief Midden-Holland foto's en dia's van de
fotografen Henk en Piet Daems, gedigitaliseerd en beschreven

Op 23 december 2020 neemt Julia Zwijnenburg van Museum Gouda de
acht plateelborden in ontvangst die door Die Goude zijn geschonken
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