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Besluiten Algemene Ledenvergadering 2021/ 
Ronald Verkuijl nieuwe voorzitter 
 

Net als vorig jaar maakte de coronapandemie het onmogelijk om half april de jaarvergadering op de 

normale wijze te houden. Het bestuur koos voor een procedure waarbij alle voorstellen ruim 

tevoren aan de leden bekend werden gemaakt. Het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting 

stonden daarbij centraal. Toegevoegd was het verslag van de kascommissie, die – na onderzoek van 

de jaarrekening – aan de ledenvergadering adviseerde om daarmee in te stemmen en het bestuur te 

dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Voorts lag er een voorstel om te voorzien in de 

vacatures-Van Ham en –Hoogenraad. Zij hadden de functie van voorzitter resp. penningmeester en 

waren conform de bepalingen in het huishoudelijk reglement aftredend en (na twee volle 

termijnen) niet herkiesbaar. In een extra vergadering (per zoom) op 14 april jl. heeft het bestuur 

vastgesteld dat de voorstellen de steun genieten van de leden. De voorstellen worden daarom 

geacht te zijn aangenomen door de Algemene Ledenvergadering. Conform voorstel is besloten:  

1.Het memorandum van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2020 vast te stellen; 

2.Het Activiteitenverslag 2020 vast te stellen; 

3.De Jaarrekening 2020 (bestaande uit de Verlies- en Winstrekening 2020 en de Balans per 31 

december 2020) vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen; 

4.Richard Okkerse en Henk de Vries te benoemen tot leden van de kascommissie; 

5.De Begroting 2021 vast te stellen; 

6.Ronald Verkuijl te benoemen in de bestuursvacature-Van Ham en Gerard Aerts te benoemen in de 

bestuursvacature-Hoogenraad.  

 

Aan het eind van de 

bestuursvergadering heeft 

vicevoorzitter Gert Jan 

Jansen dankwoorden 

uitgesproken in de richting 

van aftredende 

bestuursleden Jan de 

Haan, Gerard van Ham en 

Hans Hoogenraad. Het 

bestuur heeft Ronald 

Verkuijl aangewezen als 

nieuwe voorzitter en 

Gerard Aerts als nieuwe 

penningmeester. In de 

vacature-De Haan kon nog 

geen voordracht worden 

opgemaakt. Het bestuur 

hoopt dat – vooralsnog bij 

wijze van waarneming – 

voor de zomer te kunnen 

doen.  

 

Na afloop van de 

zoomvergadering is 

aftredend voorzitter 

Gerard van Ham naar het 

huis van de nieuwe 

voorzitter Ronald Verkuijl 

gewandeld. Daar, in het schaarse licht van een lantaarn maar op tijd voor het ingaan van de 

avondklok, heeft hij de voorzittershamer overgedragen. Het bestuur hoopt dat afgeschaalde 

coronaregels het na de zomer mogelijk maken om met iets meer cachet afscheid te nemen van de 

afgetreden bestuursleden. Ook de vorig jaar afgetreden bestuursleden Bart Pors en Marian Heeringa 

wachten door corona nog op een passend afscheid.  
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Gerard van Ham: de van de straat geplukte voorzitter  
 

Is dat nou echt waar, Gerard, het 

verhaal dat jij in 2012 van de 

straat geplukt bent om voorzitter 

van Die Goude te worden?  

Zo mag je het wel stellen. Actief 

in de vereniging was ik niet. Mijn 

vader is altijd lid geweest en 

thuis las ik de Tidinge. Na zijn 

overlijden in 1999 eindigde het  

lidmaatschap en na een tijdje 

besefte ik die artikelen te missen, 

waarop ik zelf lid ben geworden. 

Als geboren Gouwenaar voelde ik 

me verbonden met gebouwen en 

gebeurtenissen in de stad, maar 

ik had nog niet de behoefte om 

daar in verenigingsverband wat 

mee te doen. Begin 2012 zat Die 

Goude opeens zonder voorzitter, 

omdat Adri van den Brink het niet 

meer kon combineren met zijn 

taken als hoogleraar in 

Wageningen. Buurvrouw Marianne 

Lint was waarnemend voorzitster 

en sprak mij aan: “Jij bent 

Gouwenaar, je hebt belangstelling voor de stad, jij moet dit gewoon doen.” 

En mis je het werk al, nu je een week geen voorzitter meer bent? 

Ik kan niet zeggen dat het me pijn doet. Ik heb het met veel plezier gedaan. Het was een genot om 

met zulke enthousiaste vrijwilligers te werken, maar je weet dat er een einde komt aan een 

bestuursperiode. Daar heb ik zelf voor gezorgd. Te veel blijven bestuursleden plakken aan hun stoel 

en laten zich graag aanpraten dat ze onmisbaar zijn. Een levendige vereniging wisselt qua personele 

bezetting. Daardoor loopt het vanzelf anders; dat hoeft niet beter of slechter te zijn. Ik neem ook 

met gerust hart afscheid, omdat ik weet dat er twee bekwame mensen bij zijn gekomen. 

Wat waren de hoofdkenmerken van jouw koers? 

Ik vind het belangrijk dat mensen en groepen ruimte en vertrouwen krijgen. Mensen in het werk van 

de vereniging mengen persoonlijke inspiratie en professie, hebben vaak een loopbaan achter de rug 

en willen genoegen beleven aan hun werk. Daarom moet zo’n vereniging niet te formeel worden, 

maar je moet wel bepaalde afspraken maken. Werkgroepen moeten weten dat Die Goude geen 

filantropische instelling is, geen subsidieloket. De financiën moeten overzichtelijk blijven, geen 

aparte kassen bij werkgroepen. Dat hebben we de afgelopen periode goed in de greep gekregen. 

Meedoen in een werkgroep betekent in beginsel dat je lid wordt van de vereniging, maar zoiets wil 

ik dan weer niet tevoren als plicht afdwingen.  

Naar buiten hecht ik aan het predicaat dat we geen actiegroep zijn. Dat betekent niet dat we alles 

maar goed vinden. Die Goude heeft haar stem en haar invloed. In het laatste beleidsplan hadden we 

dit aanvankelijk iets te laconiek geformuleerd, waardoor een aantal leden de indruk kreeg dat het 

bestuur op zijn handen ging zitten. Dat hebben we rechtgezet. 

Toch zal er op dat punt wel discussie blijven, omdat we niet een pasklaar antwoord hebben op af en 

toe opkomende vragen wat Die Goude vindt van een concrete situatie of ontwikkeling waar uit 

cultuurhistorisch perspectief een vraagteken bij wordt gezet. 

Dan komt mijn geboren Gouwenaarschap boven. Als ik dat artikel van Caspar Blaauw over de werven 

lees in Tidinge, dan ga ik ter plekke even kijken. Als de Looierspoort wordt beschreven, word ik 

direct geraakt. Ik denk dat er meer mensen zijn die willen bijhouden wat er zoal in hun stad 

gebeurt. 

Waar ik laconiek onder blijf, is de dreiging dat nieuwe wet- en regelgeving, denk aan de 

Telecommunicatiewet, de privacy-regels, de ANBI-regeling, ons als vereniging tot ingewikkelde 
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maatregelen of procedures zou dwingen. Maar al te goed weet ik hoe de politiek met allerlei 

amendementen tot rammelende wetgeving kan komen die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is. 

Laat je niet gek maken.  

Advies voor de toekomst? 

Gehoord mijn standpunt over het belang van wisselen in het bestuur, zul je dat niet van mij 

verwachten. Verandering is een primaire behoefte van een vereniging. Ik trek mij terug, maar ik 

ben heus wel voor een klusje te porren. (GJJ) 

 

Hans Hoogenraad kijkt terug op negen jaar 
penningmeesterschap 
 

Hoe kwam ik in het bestuur? 

Toenmalig interim-voorzitster 

Marianne Lint had als 

beeldhouwster contact met mijn 

partner Jannie. Er was in 2012 

met spoed een nieuwe 

penningmeester nodig en omdat 

ik in de financiële wereld 

gewerkt had, kwam ik in beeld. 

Na ampele overwegingen (o.a. 

financieel gezonde vereniging en 

geen mensen in loondienst) ben 

ik in het diepe gesprongen, want 

ik had nauwelijks 

boekhoudkundige ervaring, maar 

wel een achtergrond met 

compliance en Excel. 

Wat is er veranderd in de 

financiële verslaglegging? 

In het begin ging bijna alles op 

papier en dit heb ik zoveel 

mogelijk omgezet naar een 

digitale versie. Op dit moment is 

bijna alles digitaal. Verder heb 

ik een apart e-mailadres voor 

het penningmeesterschap gecreëerd, zodat privé en zakelijk gescheiden worden. Bij de overdracht 

heeft dit ook het voordeel dat opvolgers hetzelfde adres kunnen blijven gebruiken.  

Wat heb ik geleerd? 

Na mijn aantreden heb ik ons financiële systeem direct in Excel opgezet. Dit was een uitdaging 

omdat er nog niets was. Door de compliance-achtergrond kon ik automatische controles inbouwen 

en mede daardoor de kascommissie en bestuursleden adequaat van informatie voorzien. In de loop 

van de jaren zijn de financiën verder gestroomlijnd en efficiënt gemaakt, altijd met oplossingen die 

het systeem vereenvoudigden. 

Hoe is het financieel gegaan met de vereniging tijdens mijn penningmeesterschap? 

Het eigen vermogen van de vereniging is tijdens mijn penningmeesterschap nagenoeg onveranderd 

gebleven (€151.000). Op mijn voorstel is een deel van het vermogen in een vermogensfonds gestopt, 

nadat ik daar veel onderzoek naar had gedaan. Dat liep aanvankelijk niet geweldig, maar in 2021 

heeft dat geresulteerd in een positief resultaat. Financieel is Die Goude een gezonde vereniging. Ik 

heb veel vertrouwen in de nieuwe penningmeester, Gerard Aerts. 

Wat wil ik meegeven? 

Na mijn aantreden kwam Gerard van Ham tot de gevleugelde uitspraak: ‘Hans is streng doch 

rechtvaardig.’ Mijn motto was verder: zuinig maar niet krenterig. Aan het nieuwe bestuur wil ik 

meegeven dat niet alles vastgelegd moet worden in regels, want zo beperk je vrijheden én 

verantwoordelijkheden. Al met al kijk ik terug op een fijne tijd met een zeer prettig bestuur. Ik kan 

op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.  
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Jan de Haan na ruim 9 jaar uit het bestuur 
 

In de Algemene 

Ledenvergadering van 2012 ben 

ik in het bestuur benoemd, 

maar ik zat er al iets eerder in 

als waarnemer. In 2009 was ik 

bij de Protestants-Christelijke 

Besturenraad met pensioen 

gegaan. Lid van Die Goude was 

ik; interesse voor geschiedenis 

heb ik altijd gehad. In het Land 

van Heusden en Altena was ik 

een van de oprichters van de 

historische vereniging. In de 

Nieuwsbrief, toen nog een 

stencil van twee pagina’s, stond 

een oproep voor een bestuurslid 

dat de ruimtelijke advisering 

zou kunnen versterken. Toen 

dacht ik: laat ik me eens 

aanmelden. Ik ben de zoon van 

een aannemer en een 

onderwijzeres. Ik had ook in de voetsporen van mijn vader kunnen treden. Bovendien was ik – 

inmiddels woonachtig aan de Kattensingel - met buurtbewoners betrokken bij de ontwikkeling van 

het wijkje erachter. Startpunt was de bouw van ‘De Abessijn’, waar ik namens de buurt ‘toezicht’ 

mocht houden. Voorzitter Adri van den Brink vroeg mij om te komen praten. Dat klikte meteen. 

 

Eigenlijk wist ik niet goed waar ik aan begon. Anderen in de vereniging hadden veel meer 

deskundigheid op het terrein ruimtelijke ordening, denk aan Han Breedveld of Sjaak de Keijzer, 

maar als secretaris en penvoerder kon ik toch een stimulerende rol vervullen. In 2013 kwam het 

eerste werkplan van de Werkgroep Ruimte tot stand. Met vaardigheden vanuit mijn werk, 

werksessies of wanddiscussies lukte het om de gedachteontwikkeling te bevorderen, bijvoorbeeld 

rond de Omgevingswet. In het bestuur leek niet iedereen geïnteresseerd te zijn in ruimtelijke 

ordening, wat wel te begrijpen is, omdat de vereniging zich vooral op het verleden van Gouda richt. 

Heel belangrijk vond ik ook het werk in het Platform Binnenstad en haar Randen, waar ik alle 

ontwikkelingen bezag vanuit cultuurhistorisch perspectief. Binnen het Platform waren mensen als 

Nico IJsselstijn actief die aandacht geven aan concrete ontwikkelingen die het aanzicht van de stad 

beïnvloeden. Ik hoop dat Die Goude vorm weet te geven aan de behoefte om te weten wat her en 

der staat te gebeuren, zonder het idee op te roepen dat we ertegen zijn en actie gaan voeren. 

Naast de ruimtelijke ordening heb ik plezierig contact onderhouden met de mensen van de 

Excursiecommissie en heb ik secretaris Bart Pors kunnen assisteren bij de distributie van de 

boekenserie Stad van de Gouwenaars en het organiseren van boekenmarkten. Heel praktisch werk, 

waardoor je niet alleen tientallen keren bij boekhandel Verkaaik komt, maar door de hele stad en 

contact krijgt met mensen door heel Nederland.  

Ik heb veel geleerd in deze periode. Dankzij het bestuurslidmaatschap leerde ik de mensen en de 

stad veel beter kennen. Ook ervoer ik dat de inbreng van Die Goude altijd zeer gewaardeerd werd. 

De gang van zaken in het bestuur is in ‘mijn’ periode niet wezenlijk veranderd. Misschien dat er in 

het begin iets minder structureel gerapporteerd werd vanuit de werkgroepen. Dat is verbeterd. 

Collegialiteit staat hoog in het vaandel. In het bestuur is veel deskundigheid gebundeld, waarbij de 

professionele historicus nog altijd een streepje voor heeft. Aan het Watergilde wordt veel ruimte 

geboden. Ik heb het altijd heel plezierig gevonden, ging nooit met tegenzin op pad. Grote 

bewondering heb ik voor de secretaris, eerst Bart Pors, nu Eric Boers, die dagelijks met Die Goude 

bezig is. Ik blijf natuurlijk betrokken bij de vereniging door de lezingen weer te bezoeken. Ook zou 

ik me meer in oud schrift willen verdiepen, maar dan moet ik wel eerst een cursus gaan doen. (GJJ) 
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Historisch verzamelalbum over Gouda verschenen 
 

Maandag 12 april jl. konden burgemeester Pieter Verhoeve en kinderwethouder Cultuur Jens Hak als 

eersten alle 324 plaatjes plakken in Gouda, een stad om trots op te zijn. In het Huis van de Stad 

waren Die Goude-voorzitter Gerard van Ham en de PLUS-eigenaars Remco van Ee en Waling 

Koornneef aanwezig om zowel het album als het pakket plaatjes te overhandigen. Van de 

projectgroep van Die Goude, die deze klus in enkele maanden geklaard heeft, waren Jean-Philippe 

van der Zwaluw en Nico Boerboom aanwezig. Jean-Philippe schreef de teksten; Nico maakte en 

verzamelde de foto’s en deed ook de beeldredactie. De redactie werd verder gevoerd door Eric 

Boers en Marc Couwenbergh.  

De drie initiatiefnemers kwamen in de raadszaal eerst aan het woord. De PLUS-directeuren 

benadrukten dat zij deze forse investering graag hebben gedaan, omdat zij zelfstandige lokale 

ondernemers zijn die zich betrokken voelen bij hun wijken. Remco van Ee is hier ook geboren en 

getogen. Zijn vader begon een 4=6-winkel op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de 

Erasmusstraat. 

Voor Gerard van Ham was het z’n laatste openbare handeling als voorzitter van Die Goude. Als ras-

Gouwenaar bracht hij enkele bijzonderheden over de geschiedenis van de twee PLUS-locaties, die 

de twee ondernemers wellicht ook niet kenden. Hij loofde het redactieteam dat de geschiedenis 

van Gouda in slechts enkele maanden in woord en beeld heeft samengevat voor een groot publiek. 

Hij zag het ook als opwarmer voor het ‘grote’ geschiedenisboek dat de vereniging in november gaat 

uitbrengen in de voorbereiding van Gouda750. 

Kinderwethouder Jens Hak vond het uitgeven van dit boek een heel goed idee. ‘Verzamelen vinden 

wij heel leuk en zo leer je automatisch meer over de geschiedenis van de stad. Hoe dingen vroeger 

gingen en wat wij daarvan kunnen leren om het beter te doen.’  

Burgemeester Verhoeve was ook verguld met de verschijning van het boek. De titel Gouda, een stad 

om trots op te zijn sprak hem bijzonder aan. Hij hoort nog wel eens Gouwenaars die last hebben 

van valse nederigheid. ‘Gouda is een wereldstad, merk ik tot in Japan, beroemder dan Heineken, 

maar we zetten onszelf soms weg als een dorp of provinciestad.’ Hij riep op uit te stralen dat we 

een monumentale en groeiende stad hebben. De geschiedenis is van ons allemaal en die bindt ons. 

Het nieuwe plaatjesboek kan daarbij een rol vervullen. (GJJ) 
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Burgemeester ontvangt eerste boek Bommen op Gouda 
 

Waarom werd een rustige provinciestad als Gouda tijdens de 

Tweede Wereldoorlog getroffen door geallieerde bommen? Werd 

het Sint-Jozefpaviljoen in 1944 opzettelijk gebombardeerd, 

ondanks de grote Rode Kruisvlag op het dak, of was het een 

ongeluk? Op deze en andere vragen m.b.t. de bombardementen 

op Gouda in de jaren ’40-’45 geeft het boek Bommen op Gouda 

ruim 75 jaar na dato antwoord. Burgemeester Pieter Verhoeve 

ontving op maandag 26 april bij het Goudse Monument voor de 

Gevallenen aan de zijkant van het oude stadhuis het eerste 

exemplaar uit handen van auteur Erik Kooistra. 

Voor een kleine groep genodigden, gevolg van de 

coronabeperkingen, leidde Gert Jan Jansen, vicevoorzitter van 

Historische Vereniging Die Goude, de openluchtbijeenkomst met 

enkele woorden van welkom in. Hij wees erop dat de vereniging 

de verspreiding van kennis over de Goudse geschiedenis als doel 

heeft, en daarbij een zwak heeft voor boeken. Daarna vertelde de 

auteur dat hij aanvankelijk niet aan een boek dacht. ‘Er kwam 

echter zoveel nieuw materiaal boven water, dat ik op aandringen 

en met hulp van mijn goede vriend Peter Ouweling, die inmiddels helaas is overleden, toch aan een 

boek ben begonnen. Ik heb daarna van veel mensen, met name bij Die Goude en bij het 

Streekarchief Midden-Holland, hulp gehad om dit project te volbrengen.’ Het achterhalen in de 

Londense archieven van de ware toedracht rond het bombardement op het Sint-Jozefpaviljoen op 

26 november 1944, waarbij zestien burgerdoden vielen onder wie twaalf zusters, beschouwde hij als 

zijn mooiste vondst. Burgemeester Verhoeve zei zich vereerd te voelen het eerste exemplaar te 

mogen ontvangen. Als burgemeester maar ook als voorzitter van het Platform Blindgangers had hij 

veel waardering voor het volbrachte werk. ‘Als ik oude Gouwenaars spreek, dan komt één deel van 

hun leven altijd aan de orde, en dat is de oorlog, en dan vooral de bombardementen. Die 

herinneren ze zich na al die jaren nog allemaal. En dankzij het platform weet ik dat er nog steeds 

regelmatig munitie uit de oorlog boven de grond komt, vaak dankzij jongelui die met 

metaaldetectors een terrein afspeuren. Dus nee, ik zeg wel vaker: de Tweede Wereldoorlog is nog 

niet voorbij, en ik beschouw het als zeer waardevol dat de kennis daarover wordt vastgelegd en 

doorgegeven.’ 

Die Goude heeft Bommen op Gouda als no. 44 in haar boekenreeks opgenomen. Leden van Die 

Goude kunnen het boek met korting kopen, ad €26,95, zie https://www.diegoude.nl/boeken-

bestellen/. Het boek is ook verkrijgbaar in de Goudse boekhandels; de prijs voor niet-leden is 

€29,95. (JPvdZ) 

https://www.diegoude.nl/boeken-bestellen/
https://www.diegoude.nl/boeken-bestellen/
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Remco van Gastel laat het Goudse bier stromen (Interview) 
 

De boekenvoorraad ligt bij Die Goude op zolder, de 

presentatie is gepland; niets staat de verkoop van Stad 

van Bier nog in de weg. De redactie praat met de auteur, 

de 43-jarige Remco van Gastel. 

 

‘Je vraagt je wellicht af hoe een jonge econoom, die in 

2009 in Gouda gaat wonen, tot dit onderwerp komt? Kort 

nadat ik naar Gouda verhuisde, ben ik de cursus 

Goudologie gaan volgen. Iedere zaterdag hoorde ik 

nieuwe verhalen over de stad, maar dat over het bier 

fascineerde me het meest. De directe inspirator tot het 

boek was echter Dick Winkelman, de uitbater van het 

Schipperswachtlokaal die afgelopen zomer helaas 

overleed. Hij zocht informatie voor een historisch 

bierfestival tijdens de Museumhavendagen. Ik ging voor 

hem op zoek naar een boek hierover, maar dat bleek er 

niet te zijn! Toen kwam ik op het – wellicht niet 

helemaal doordachte – idee om zelf een boek over Gouda 

en bier te gaan schrijven. Ik heb er bijna tien jaar over gedaan. 

Een idee via onderzoek omzetten in een boek, is een klus waar je tevoren goed over na moet 

denken. Ik ging gewoon van start en toen stapelden de redeneerlijnen zich op. De beschikbare tijd 

was ook een knelpunt. In een jong gezin - eerst een tweeling, twee jaar later nog een zoon – heeft 

ook de vader weinig vrije tijd. Inhoudelijk zat ik eerst op het verkeerde spoor. Ronald van der Wal 

van de Boekencommissie van Die Goude gaf me gelukkig een flinke duw in de juiste richting. Zonder 

zijn waslijst aan opmerkingen was dit boek niet ontstaan. Waar is het bier?, vroeg hij zich af. Ik 

bleek een kleine stadsgeschiedenis te hebben geschreven met het bier als rode draad. Dank dus aan 

Ronald van der Wal. Stimulerend waren ook de reacties van o.a. Paul Abels na het meelezen. Toen 

pas kreeg ik de zekerheid dat het een interessant en goed leesbaar boek zou worden. Voor het 

uitbrengen van het boek heb ik veel steun gehad aan Marc Couwenbergh, die nu de 

Boekencommissie van Die Goude aanstuurt. Na 

goede afweging is besloten om het als Die Goude 

en als auteur samen uit te geven. In de 

vormgeving kon ik mijn ideeën zo beter kwijt 

dan via een uitgever. 

Inhoudelijk was het zeer boeiend, maar ieder 

antwoord dat ik vond, leek twee andere vragen 

op te roepen. Hoe kan het dat juist Gouda 

uitgroeide tot de grootste bierexporteur van 

West-Europa? Hoe zat het dan met Haarlem of 

Delft? Welke rol speelden productiemethoden, 

vervoersmogelijkheden, regionale conflicten, de 

opstelling van het stadsbestuur, enz.? Veel heb 

ik daarbij gehad aan een nooit gepubliceerd 

werk van Van der Poest Clement. Het verder 

ontdekken en beschrijven van de stad Gouda in 

de greep van het bier werkte stimulerend. Het 

idee dat hier 200 brouwers actief waren, in een 

stad met naar schatting minder dan 3.000 

huizen, terwijl er nu niets meer aan herinnert. De namen die we wel kennen, zoals Van Reynegom, 

stammen van na het hoogtij der Goudse bierbrouwerij. 

De klus is geklaard. Op maandag 31 mei ga ik het eerste exemplaar aanbieden aan Lies Winkelman, 

de vrouw van Dick. Die presentatie zal helaas nog in beperkte kring zijn. Daarna ligt het boek in de 

boekhandel: €19,95, softcover, 304 pagina’s. Ondertussen ben ik bezig met de voorbereiding van 

een lezing voor Die Goude en met een artikel voor de Tidinge. Het bier wordt in Gouda weer op de 

kaart gezet.’ (GJJ)  
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Werkgroep Ruimte: Omgevingsvisie voor verbetering vatbaar 
 

De opstellers van de Werkversie van de 

Omgevingsvisie Gouda lijken zich sterker te 

hebben laten leiden door economische motieven 

dan door cultuurhistorische noties. Hoewel zij in 

grote lijnen rekening hebben gehouden met de 

inbreng van Die Goude, is de tekst op tal van 

aspecten – w.o. gebouwd erfgoed, historische 

band met het water en ontwikkelingen richting 

duurzaamheid – nog voor verbetering vatbaar. Dat 

is de strekking van het commentaar dat de 

Werkgroep Ruimte (WR) namens Die Goude op 

genoemde werkversie heeft geleverd. 

Op verzoek van de gemeente heeft Royal 

Haskoning DHV op 26 januari jl. een werkversie 

van zo’n vijftig pagina’s gepresenteerd als basis 

voor de Omgevingsvisie Gouda. In deze visie moet 

het beleid voor de leefomgeving komen te staan, 

met onder meer de ‘Goudse Waarden’ die de 

gemeente van plan is te beschermen. De 

werkversie is in de Raadscommissie Stad op 17 

februari jl. toegelicht en besproken. De 

uiteindelijke Omgevingsvisie zal overigens worden 

vormgegeven als website. 

Ten behoeve van deze eerste opzet konden 

standpunten en ideeën worden ingebracht, en de 

WR heeft dit in 2019 namens Die Goude gedaan. Zij constateert nu dat haar inbreng goeddeels is 

meegenomen, maar dat er een ingewikkelde tekst vol jargon is ontstaan met te veel ambities en op 

diverse onderdelen lacunes. Zo wordt in de werkversie niet gerept van cultuurhistorische waarden 

buiten de oude binnenstad, van het voornemen om de historische vaarroute door de stad te 

herstellen (heropening Havensluis) en van de relatie tussen toerisme, mobiliteit en leefbaarheid. 

Ook moet er volgens de WR, bestaande uit Han Breedveld, Jan de Haan en Bregje de Wit, meer 

aandacht komen voor de relatie tussen 

(verlaging) grondwaterpeil en bebouwing, de 

trend van meer thuiswerken en webwinkelen en 

voor het nut van een of meer transferia aan de 

stadsranden t.b.v. een duurzamere mobiliteit. 

Namens de gemeente Gouda heeft Sander Haak, 

strategisch adviseur ruimte, op het commentaar 

van de WR gereageerd. Hij betreurt het dat de 

ambities overkomen als een brij en erkent dat 

het een hele uitdaging is om alle belangen en 

opgaven integraal mee te nemen in zo’n eerste 

opzet van een Omgevingsvisie. Haak schrijft het 

te waarderen dat de werkgroep de werkversie 

zo grondig heeft bestudeerd en dankt haar voor 

de gedane suggesties. De komende tijd worden 

alle reacties verzameld en bestudeerd. Als alles 

volgens planning verloopt, kan het college van 

burgemeester en wethouders in mei een 

Ontwerp Omgevingsvisie publiceren. (JPvdZ) 

 

Noot van de redactie: Voor de verdere procedure is van belang of de Omgevingswet per 1 januari 

2022 wordt ingevoerd. Op 21 april jl. hadden demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) 

en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen daarover nog geen overeenstemming 

bereikt.  
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Gouds Watergilde: in VCP meer aandacht nodig voor verkeer 
over water 

Het Gouds Watergilde, werkgroep van Die Goude en lid van de Wateralliantie, heeft op 10 april jl. 

een zienswijze met betrekking tot het ontwerp Verkeerscirculatieplan (VCP) naar de gemeente 

gestuurd. De leden van het Watergilde vragen meer aandacht voor het verkeer over water van en 

naar Gouda. Zij betreuren het dat er geen woord wordt gewijd aan de mogelijke heropening van de 

Havensluis en dat er in het plan twee fietsbruggen over de Karnemelksloot zijn opgenomen die de 

doorvaart voor schepen tussen Gouda en Reeuwijk ernstig zouden belemmeren.*) 

Volgens de gemeente Gouda zijn de belangrijkste punten van het Mobiliteitsplan uit 2017 en het nu 

voorliggende VCP: fietsveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en doorstroming. Die 

doorstroming lijkt zich volgens het Watergilde uitsluitend te richten op openbaar vervoer, auto en 

fiets. Het bezoeken van Gouda over water blijft buiten beeld en wordt door sommige voorstellen 

zelfs bemoeilijkt. De relatie van de historische binnenstad met de Hollandsche IJssel en het autoluw 

maken van de Nieuwe Veerstal worden aangehaald, maar zonder de Havensluis te benoemen. Het 

Watergilde vindt dit spijtig. 

Verder hebben de proeven met het aangepast bedienen van het Reeuwijks Verlaat, de Kleiwegbrug 

en de bruggen over de Karnemelksloot aangetoond dat meer waterrecreanten naar Gouda komen als 

zij het rondje Rijn-IJssel kunnen maken. De vaarverbinding Gouda-Reeuwijk maakt onderdeel uit 

van dit rondje en onbeperkte toegang maakt de hele regio beter doorvaarbaar. Twee projecten 

gaan echter tegen deze gewenste ontwikkeling in. Project 50 en project 51 behelzen onderzoeken 

naar nieuwe fietsbruggen over de Karnemelksloot, ter hoogte van de IJssellaan resp. de Krugerlaan. 

Het idee is mede afkomstig van de Fietsersbond. Het Watergilde neemt hier stelling tegen, vindt 

zulke bruggen volstrekt overbodig en spreekt de hoop uit dat deze bruggen – die ook extra 

investerings- en beheerskosten met zich brengen – nooit worden gerealiseerd. 

Over de verdere procedure van het VCP staat (d.d. 23 april 2021) op de website van de gemeente 

Gouda dat de gemeente na 12 april aan de slag is gegaan met de ingediende zienswijzen: ‘Er volgt 

nog een overleg met de eerder betrokken belangenbehartigers van inwoners, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties. Daarna wordt het VCP voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt 

als alles volgens plan verloopt in juni 2021 een besluit over de uiteindelijke versie van het 

verkeerscirculatieplan.’ 

 

*) Noot van de redactie: Zonder stelling te nemen, tekenen wij aan dat leden van onze vereniging 

daar anders over kunnen denken. In Nieuwsbrief 113 van november 2020 houdt Die Goude-lid Jaap 

Rijnsburger een hartstochtelijk pleidooi voor de aanleg van die fietsbruggen. Zie:  

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/11/Nieuwsbrief-nr.113-november-2020.pdf. 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/11/Nieuwsbrief-nr.113-november-2020.pdf
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Binnenkort wordt Goudse Kerkenvisie openbaar 
 

Het College van B&W van Gouda maakt waarschijnlijk half juni het ontwerp openbaar van de 

Goudse Kerkenvisie ‘Geef Gouds religieus cultureel erfgoed door’. Het is opgesteld in opdracht van 

de eigenaren van kerken en ander religieus erfgoed, gefaciliteerd door de gemeente Gouda. Op 23 

januari 2020 tekenden zij hiervoor een intentieverklaring. (foto onder). 

Het is dus geen gemeentelijke visie die in ontwerp wordt vastgesteld en vervolgens ‘de inspraak 

ingaat’. Het wordt gepresenteerd als een visie vanuit het veld. Gemeentelijke besluitvorming is pas 

aan de orde als er uit de visie actiepunten voortkomen, waarvoor gemeentelijke inzet noodzakelijk 

is. 

 

Zoals gemeld in ons Jaarverslag 2020, is onze Werkgroep Gebouwd Erfgoed vorig jaar door de 

gemeente betrokken bij de ontwikkeling van zo’n visie. Op 26 april jl. heeft de werkgroep Gebouwd 

Erfgoed opnieuw een reactie gegeven op het voorlopige werkstuk, opgezet door 

projectmedewerkster Marina Laméris. Aangezien dit werkstuk het stempel ‘vertrouwelijk’ draagt, 

kunnen wij daarover nog niet inhoudelijk publiceren. 

 

Het (demissionaire) 

kabinet heeft de 

afgelopen periode het 

initiatief genomen tot 

de zogenaamde 

Nationale 

Kerkenaanpak. Via 

samenwerking van 

provincies, gemeenten, 

kerkeigenaren en 

erfgoedorganisaties wil 

minister Van 

Engelshoven van OCW 

een duurzaam 

toekomstperspectief 

bieden voor 

kerkgebouwen en ander 

religieus erfgoed. Alle 

gemeenten werden 

opgeroepen een zogenaamde Kerkenvisie te ontwikkelen. Afhankelijk van het aantal kerkgebouwen 

konden gemeenten daarvoor een doeluitkering uit het Gemeentefonds krijgen. De gemeenteraad 

van Gouda heeft op 30 januari 2019 het college van B&W bij motie opgeroepen zo’n uitkering voor 

het opstellen van een Kerkenvisie aan te vragen. Zie 

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/dossier-kerkenvisies. De bijdrage van € 50.000 werd in de 

zomer van 2020 toegekend, waarna in het najaar een inventarisatie is gemaakt van waardevolle 

kerkgebouwen en interieurs in Gouda.  
  

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/dossier-kerkenvisies
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Wat staat er in de nieuwe Tidinge van Die Goude? 
 

 

Deze maand verschijnt ook het tweede nummer van ons fullcolour kwartaaltijdschrift Tidinge. 

In zijn voorwoord haakt hoofdredacteur Paul van Horssen aan bij de herdenking van het feit dat de 

schrijver Herman de Man in november 75 jaar geleden bij een vliegtuigongeluk op Schiphol om het 

leven kwam. Jean-Philippe van der Zwaluw schrijft over ‘Goudse sporen in het werk van Herman de 

Man’.  

De andere bijdragen: 

 In ‘Loden penningen rond Gouda’ behandelt Allex Kussendrager de bakenloden waarmee 

schippers konden aantonen dat ze de verschuldigde tol voor sluizen, bruggen en andere 

doorvaarten voor de scheepvaart hadden betaald. 

 Geert Post gaat in ‘De verdwenen stoepen van Gouda’ na welke stoepen er in de stad geweest 

zijn en welke er nog zijn. 

 Voor het Gouwe Verhaal heeft Gert Jan Jansen dit keer de 95-jarige Jopie Wout-Elst 

geïnterviewd. De Boelekade is hoofdthema van gesprek. Ze is er geboren en woont er nog 

steeds.  
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Twee eeuwenoude documenten over Gouda in hedendaags 
Nederlands 

 

Twee historische documenten over Gouda zijn dankzij ‘Gouda 

op Schrift’, een werkgroep van Die Goude, in hedendaags 

Nederlands te lezen. Binnenkort komen er weer twee bij. U 

vindt ze op 

https://goudaopschrift.nl/index.php/publicatie/publicaties. 

a) de Kroniek van het Margarethaklooster uit 1453 

(https://margarethaklooster.huygens.knaw.nl/); 

b) de Stadsbeschrijving van Franco de Vrije van rond 1700: 

https://francodevrije.huygens.knaw.nl/. 

 

De Kroniek gaat over het ontstaan van het klooster dat in 

1386 in Gouda werd gesticht tussen de Spieringstraat en de 

Groeneweg. De Stadsbeschrijving is een van de oudste 

geschriften over de geschiedenis van Gouda.  
De teksten worden in drie versies gepresenteerd: de 
oorspronkelijke tekst, de getranscribeerde (leesbare) tekst 
en de vertaalde (begrijpelijke) tekst. Publicatie is mogelijk 
gemaakt dankzij ‘e-Laborate’ van het Huygens Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis, hét onderzoeksinstituut op het 
gebied van geschiedenis en cultuur. 

 

https://goudaopschrift.nl/index.php/publicatie/publicaties
https://margarethaklooster.huygens.knaw.nl/
https://francodevrije.huygens.knaw.nl/
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Tussenstand project ANWB-borden Gouda750 
Een bijdrage van Marianne Lint, projectcoördinator ANWB-borden Gouda750 
 

In Nieuwsbrief 116 is verslag gedaan van het Gouda750-project ANWB-bordjes dat Die Goude - mede 

op verzoek van de gemeente Gouda – is gestart. De projectgroep heeft inmiddels al heel wat werk 

verzet. Er is een spreadsheet opgesteld van alle huidige ANWB-borden, waarvan de vier leden van 

de projectgroep ieder een deel voor hun rekening namen. Gerard van Halem heeft ons team 

verlaten, Adri van den Brink heeft de leeggevallen plaats ingenomen. Het blijkt nog een heel 

gepuzzel om alle gegevens per bord boven tafel te krijgen. Niet alleen adres en huisnummer van het 

pand waarop het bordje hangt worden genoteerd, maar ook wordt gezocht naar de gegevens van de 

eigenaar van het pand en van het bord zodat er contact kan worden opgenomen als vervanging aan 

de orde is. Plus beoordeling van de leesbare staat en zien of de tekst nog wel klopt. Onze 

voorlopige conclusie is dat er minimaal 28 van de huidige ca.120 borden vervangen moeten worden, 

wellicht nog meer. Volgens informatie van de ANWB zijn er geen goede ervaringen met opnieuw 

inschilderen van de tekst, borden in slechte staat worden beter meteen vervangen. Bovendien ligt 

er op dit moment al een vijftal aanvragen voor nieuwe borden bij ons. Vaak van bewoners die de 

interessante geschiedenis van hun buurt willen uitlichten. 

 

Over het aanbrengen van een QR-code op de borden adviseert de ANWB om dit te doen via een 

doorzichtige sticker die weerbestendig en hufterproof op de borden kan worden bevestigd en meer 

flexibiliteit levert dan ingraveren. De gemeente Gouda is bereid om de hosting van de website 

achter die QR-code te verzorgen en bij te houden, door deze te koppelen aan de eigen website van 

de gemeente (GIS). Op deze wijze kunnen circa 25 QR-codes met een Engelse tekst en meer 

informatie en wellicht een wandelroute in de binnenstad worden aangebracht. Die borden zullen 

herkenbaar zijn aan een Engels vlaggetje bij de QR-code. 

 

Al deze 

plannen 

moeten wel 

betaald 

worden. Veel 

tijd is deze 

maand gegaan 

naar het 

werven van 

fondsen. Heel 

positief is dat 

de ANWB de 

helft van de 

kosten van de 

te vervangen 

borden voor 

haar rekening 

wil nemen. En 

sinds een week 

weten we dat 

we uit het 

werkbudget 

van Gouda750 

de andere 

helft van de kosten van de wegens slechte staat te vervangen borden krijgen betaald. De QR-codes 

en bijbehoren krijgen een eenmalige bijdrage uit het toeristenbudget van de gemeente. Voor de 

nieuwe borden van bewonersgroepen is een aanvraag ingediend bij de Goudapot. En we zijn nog op 

zoek naar andere subsidiegevers en fondsen voor de andere bijkomende kosten en extra 

activiteiten. Maar we kunnen dus in ieder geval starten, en gaan aan de slag! 
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‘StadvandeGouwenaars.nl’ op website Die Goude: uitgebreid 
en geactualiseerd 
 

Webmaster Nico J. Boerboom heeft begin maart de website van Die Goude anders ingericht om de 

opname mogelijk te maken van de gegevens van StadvandeGouwenaars.nl. Dat was een website die 

Nico privé had opgezet na het in de jaren 2012-2014 uitbrengen door Die Goude van de vier boeken 

van de serie Stad van de Gouwenaars. Naast een stukje geschiedenis over het maken van de serie 

staan hier alle aanvullingen en wijzigingen die sinds 2014 zijn opgetreden in de wijken die toen zijn 

gefotografeerd en beschreven. Als een soort digitaal deel 5 zijn alle straatnamen en hun betekenis 

in Westergouwe opgenomen. Van alle B&W-besluiten over straatnaamgeving sinds het uitkomen van 

de serie zijn kopieën opgenomen, inclusief een situatiekaartje. Veel informatie is ook als pdf 

beschikbaar. Als u dat uitprint en in de cassette met boeken legt, is het weer helemaal up-to-date. 

Zie: https://www.diegoude.nl/stad-van-de-gouwenaars/. 

Het dossier-Westergouwe (zie knop onderaan de betreffende webpagina) is recent geactualiseerd. 

Aanleiding is het B&W-besluit van 7 april jl. dat ook op de website is terug te vinden. 

(https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2021/04/4957-Besluit-getekend-samengesteld.pdf)  

Voor de sector ‘Stadswonen 1’ heeft de 

straatnamencommissie gezocht naar Goudse 

vrouwen die op hun terrein de eerste waren. Zo 

is er nu een Jacobina van Dantzig-Mellesweg, 

genoemd naar de eerste vrouwelijke wethouder 

van Gouda. De andere vijf zijn: Machteld 

Cosijns, de priorin van het Margarethaklooster of 

Margrietenklooster, Josine de Bruyn Kops, 

directeur van Het Catharina Gasthuis (nu 

Museum Gouda), Catharina Burier, boekverkoper 

aan de Wijdstraat, diacones Mieke Hoogerwerf 

en Maria Blom, de eerste vrouw die van het 

beiaardspelen haar beroep maakte.  

Voor de straten in ‘Landschappelijk wonen Oost’ 

is de commissie in de geschiedenis van het 

gebied gedoken. De gekozen namen zijn afgeleid 

van de Kadastrale kaart van Vrijheid van de stad 

Gouda uit 1613. Blijkens de kaart hadden deze mannen destijds ter plaatse grond in bezit. De kaart 

en een uitsnede daarvan zijn bijgevoegd. De commissie en (officieel) B&W hebben via de 

naamgeving weer ‘tot leven geroepen’: Andries ’t Boertgen, Maarten Olislager, Frederik Beuckel, 

Gerrit Stempels, Jan Scheepmaecker, Willem in de Coevoet, Michiel Bisschop en Hillebrand 

Herenbras. 

https://www.diegoude.nl/stad-van-de-gouwenaars/
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2021/04/4957-Besluit-getekend-samengesteld.pdf
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Cor Verhülsdonk gestopt bij Stadhuisdienst 
 

Vrijwilliger Cor Verhülsdonk is gestopt als vrijwilliger van de 

Stadhuisdienst, de groep leden van Die Goude die er op zaterdag 

voor zorgt dat toeristen niet voor een gesloten deur van het 

Stadhuis staan. Ook is er dan gelegenheid voor Gouwenaars om 

boeken van de vereniging aan te schaffen, soms met korting. 

Cor Verhülsdonk moest om gezondheidsredenen stoppen. Het 

trappen op en af lopen werd een probleem voor hem. Zelf weet 

hij niet precies meer wanneer hij als gids in het Stadhuis is 

begonnen, maar uit navraag bij anderen blijkt dat het toch zeker 

dertig jaar geleden was. Een andere oudgediende wist zich te 

herinneren dat er rond 1990 een afspraak is gemaakt tussen de 

gemeente Gouda en Die Goude. De historische vereniging kreeg in 

het Stadhuis een bergruimte voor de boekenvoorraad en het 

bestuur mocht in het Stadhuis vergaderen, waartegenover Die 

Goude ervoor zou zorgen dat enthousiaste vrijwilligers op 

zaterdag het Stadhuis zouden openhouden voor bezoekers.  

Cor Verhülsdonk is dus een van de oudgedienden die om en nabij 

dertig jaar lang als vrijwilliger invulling heeft gegeven aan die afspraak. Toen het beheer van het 

Stadhuis later overging naar TEKA volgde hij de uitvoering van de afspraken nauwgezet en 

betrokken. Namens de vereniging en de andere leden van de Stadhuisdienst zeg ik hem veel dank! 

Cor is inmiddels verhuisd naar Zorgcentrum de Hanepraij. Een bezoekje stelt hij zeker op prijs.  

Bep van de Streek, coördinator Stadhuisdienst 

 

Uit de Lezingencommissie 
 

De Lezingencommissie hoopt (en rekent er stiekem op) dat we na de zomer weer lezingen in 

Concordia kunnen organiseren. Maar natuurlijk alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen 

die dan gelden. Op maandag 6 september staat de lezing in het teken van Open Monumentendag 

(11/12 september). Het landelijke thema is ‘Mijn monument, jouw monument’. In Gouda wordt het 

thema ingevuld met het begrip ‘Gastvrijheid’. Hoe gastvrij was en is Gouda, en waaruit blijkt dat? 

Marianne van der Veer, historica en medewerkster van Streekarchief Midden Holland, zal ons voeren 

door de wereld van de gasthuizen die er in de late middeleeuwen in Gouda zijn geweest. Een bont 

gezelschap van ‘gasten’ bevolkte deze opvanggelegenheden. De lezing begint op 6 september om 

20.00 uur in Concordia aan de Westhaven 27, maar: onder voorbehoud. 

 

In deze lezingenloze coronaperiode heeft Clemens Imholz van de Lezingencommissie enkele 

interessante films gemaakt met sprekers over Goudse onderwerpen. De films zijn via de website van 

Die Goude te zien: diegoude.nl/werkgroepen/lezingen/. Hier staan ook de films van Nico J. 

Boerboom met historische foto’s en opnamen van Gouda. Aangezien Clemens heeft besloten dat hij 

meer tijd voor zichzelf wil hebben, gaat de Lezingencommissie, met dank aan Clemens voor zijn 

vele werk in de commissie, op zoek naar een opvolger voor Clemens en naar een mogelijkheid om in 

nieuwe films te voorzien. 

 

 

Op Open Monumentendag, in 2021 op 11 en 12 september, 

worden bekende en onbekende monumenten gratis 

opengesteld voor het publiek. Er is dan een flyer met 

informatie beschikbaar en er zijn beschrijvingen van de 

monumenten te vinden op locatie en op 

monumentenstad.nl. Thema in 2021 is Mijn huis is jouw 

huis: Gastvrijheid in Gouda. In samenwerking met Die 

Goude wordt ook een lezingenavond met dat thema 

georganiseerd. Zie hierboven. 
  

https://www.diegoude.nl/werkgroepen/lezingen/
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Het Metaheerhuis en Open Monumentendag 
Een bijdrage van Yvonne Balvers, lid OMD-comité Gouda 
 

Het thema van Open 

Monumentendag 2021 is: ‘Mijn huis 

is jouw huis: Gastvrijheid in 

Gouda’. Dat kun je op 

verschillende manieren invullen. In 

elk geval slaat het thema op de 

monumenthouders die hun pand 

openstellen voor publiek. Reden 

om deze en volgende keer een 

Goudse monumenthouder aan het 

woord te laten. Deze keer Donald 

Pagrach over het Metaheerhuis. 

 

Gebouw De Haven (Oosthaven 31) 

was van 1893 tot 1943 in gebruik 

als Joods bejaardenhuis. In 1899 

werd in de tuin bij dit pand een 

Metaheerhuis gebouwd, letterlijk 

‘Huis der reiniging’, een plaats waar een overleden Jood ritueel wordt gewassen, aangekleed en in 

de kist gelegd. Donald Pagrach, voorzitter van de Stichting Gouds Metaheerhuis: ‘Geen idee waarom 

het hier in de tuin is gebouwd, het hoort hier niet te staan. In andere plaatsen staat een 

Metaheerhuis op de Joodse begraafplaats. Aan de ene kant raar dat je als bewoner van het 

bejaardenhuis zo zicht had op je laatste fase, 

maar misschien was dat ook wel rustgevend.’ Daar 

De Haven gebruikt wordt als beschermde 

woonplek, is de tuin niet vrij toegankelijk. Slechts 

op twee momenten kan publiek bij dit monument 

terecht. Op 4 mei is er ter gelegenheid van de 

Dodenherdenking een herdenkingsplechtigheid en 

tijdens Open Monumentendag is iedereen op eigen 

gelegenheid welkom.  

Donald Pagrach zegt: Het is er dan altijd druk. 

Mensen lopen de route en ontdekken soms dan pas 

dat dit monument er is. Veel mensen uit Gouda 

weten er nog steeds niet van. Al jaren gaat de 

mare rond dat het karakter van beschermd wonen 

in De Haven zal komen te vervallen en er 

appartementen in zullen worden gebouwd. Dan 

kan het Metaheerhuis wellicht op meer momenten 

worden bezocht. Maar dat blijft afwachten.’ 

Op zich is van de oorspronkelijke functie weinig 

bewaard gebleven in het interieur. De bak waar 

het lichaam in moet liggen, hoe water werd aan- en afgevoerd, dat is bij de restauratie niet 

meegenomen, vertelt Pagrach. Enkele jaren na die restauratie zijn de namen van vermoorde Joodse 

mensen uit Gouda op een plaquette op de muur aangebracht. Voor hem staat daarbij de educatieve 

functie van dit voorlopig nog wat verstopte Goudse monumentje centraal. Hij ontvangt er 

schoolklassen die hij vertelt over die namen aan de muur. ‘Het Metaheerhuis is voor mij dan een 

haakje om aan kinderen te vragen: Hoe ga jij ervoor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren?’ Hij 

besluit: ‘Ik heb ook wel studenten in het laatste jaar van hun lerarenopleiding gehad. Je vertelt hun 

het verhaal van die namen en weet dat ze dat gaan meenemen in hun toekomstige klassen. Dat vind 

ik prachtig.’ (met dank aan Donald Pagrach, YB) 

 

Een korte film waarin Donald Pagrach meer vertelt over het Metaheerhuis, is te vinden op: 

https://www.openmonumentendag.nl/monument/joods-metaheerhuis/ 

Donald Pachrach 

https://www.openmonumentendag.nl/monument/joods-metaheerhuis/
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Nieuwe website Streekarchief biedt onderzoekers meer kansen  

 
Een genoegen voor iedereen die (wel eens) aan historisch onderzoek doet: sinds 30 maart jl. is de 
nieuwe website van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) toegankelijk. Het voornaamste doel 
was om de diverse archieven en collecties, zoals afbeeldingen, boeken en vergunningen, zo goed 
mogelijk doorzoekbaar te maken en bovendien te kunnen voorzien van scans.  
Tijdens de lockdown is gebleken dat historisch onderzoek vanuit huis niet alleen handig, maar soms 
ook noodzakelijk is.  
Op het eerste oog ziet de website er niet heel anders uit. De vormgeving heeft een opfrisbeurt 
gekregen, maar is zo simpel mogelijk gehouden. Voor het streekarchief staat toegankelijkheid 
voorop. Er moet genoeg informatie op staan om bezoekers te helpen bij hun onderzoek. De website 
is ‘responsive’ gemaakt: hij werkt nu ook goed op een smartphone of tablet. 
Op de nieuwe website kan nog steeds worden gezocht in alle collecties tegelijk, of in één enkele 
collectie. Het voordeel van deze laatste optie is dat er specifiek gezocht kan worden met 
zoekmogelijkheden die bij die collectie passen. Zo kan er bijvoorbeeld bij Genealogie gezocht 
worden op twee personen en heeft elke collectie haar eigen filters om de zoekresultaten te 
verfijnen. Ook het gebruik van wildcards (zoals het zogenoemde ‘sterretje’ om op naamvariaties te 
zoeken) en andere zoekoperatoren is nu mogelijk. 
Een belangrijke verbetering op de nieuwe website is dat er scans toegevoegd kunnen worden aan 
beschrijvingen en indexen. Zo is het gehele bevolkingsregister van de regio uit de periode 1830-1920 
nu digitaal doorzoekbaar en voorzien van de bijbehorende gedigitaliseerde bladzijde(n). Deze 
gigantische dataset met ruim 920.000 personen werd vorig jaar ingevoerd door de vrijwilligers van 
het Vele Handen-project ‘Hallo Midden-Holland’. Later dit jaar worden ook de indexen van de 
Burgerlijke Stand voorzien van gedigitaliseerde geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Daarna 
volgen de Doop-, Trouw- en Begraafregisters. Verder wordt de Beeldbank ieder jaar voorzien van 
meer gedigitaliseerde afbeeldingen, die afhankelijk van de geldende auteursrechten al dan niet vrij 
te downloaden en/of te gebruiken zijn. 
Een nieuwe website is nooit klaar. Ondanks het testen door onder andere leden van onze 
klantenraad en uitgebreide controles, kunnen er dingen over het hoofd zijn gezien. Wie fouten 
tegenkomt die zijn gemaakt bij het invoeren van gegevens, kan die via de website eenvoudig 
doorgeven, waarna ze snel zichtbaar worden gemaakt. Zo worden de gegevens doorlopend 
verbeterd. SAMH roept op om te laten weten wat u ervan vindt. De medewerkers van de 
dienstverlening staan bovendien klaar om te helpen bij vragen, voorlopig nog even per mail, 
telefoon of WhatsApp en straks – hopelijk - ook weer persoonlijk in de studiezaal. Kijk op 
www.samh.nl. 

http://www.samh.nl/
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Voorzitterswisseling bij Stichting Vrienden van Archief en 
Librije 
 

Per 1 maart jl. is Jan Willem Klein 

aangetreden als de nieuwe 

voorzitter van de Stichting 

Vrienden van Archief en Librije 

(SVAL). Hij was reeds bestuurslid. 

Jan Willem geniet ruime 

bekendheid als deskundige op het 

gebied van oud schrift en als oud-

medewerker van het Streekarchief 

Midden-Holland en het Stadsarchief 

Gouda. Binnen Die Goude is hij 

actief als bestuurslid van de 

Werkgroep Gouda op Schrift.  

 

De vacature van bestuursvoorzitter 

ontstond door het aftreden van 

Adri den Boer uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Adri was al vanaf 1982 bestuurslid en vanaf 1998 

voorzitter van de Stichting Vrienden van Archief en Librije. Ook had hij de redactie op zich genomen 

van De Schatkamer, het tijdschrift dat de stichting uitgeeft. SVAL-secretaris Thea van Wordragen 

geeft aan dat het Streekarchief Midden-Holland veel aan Adri te danken heeft. Onder zijn leiding 

zijn de Goudsche en de Schoonhovensche Courant gedigitaliseerd en te lezen via www.samh.nl. Adri 

weet veel van de geschiedenis van de omliggende gemeenten waarvan de archieven in het 

streekarchief bewaard worden. Dankzij deze kennis kon de stichting diverse boeken, kaarten en 

documenten voor het streekarchief verwerven.  

 
 

Het oudste stadszegel van Gouda 
 

Op 12 maart jl. meldde het AD Groene Hart de 

ontdekking door Bart Ibelings van een stadszegel 

van Gouda uit 1321. Het bleek te hangen aan een 

document over Lopik dat zich bevindt in het 

Utrechts Archief, opgemaakt op 12 maart 1321. 

Bart Ibelings kwam het tegen in het digitale archief 

en analyseerde het samen met Michael Lucassen en 

Marianne van der Veer van het Streekarchief 

Midden-Holland. Thea van Wordragen tipte ons dat 

het Utrechts Archief inmiddels zelf ook over het 

stadszegel heeft gepubliceerd. Zie 

https://hetutrechtsarchief.nl/%E2%80%A6/602-

oudst-bekende-stadszege%E2%80%A6. 

In het artikel wordt Bart Ibelings geciteerd 

wanneer hij het zegel beschrijft: ‘Op het fraaie 

maar eenvoudig uitgevoerde Goudse zegel zijn 

twee sterren te zien en in het midden een 

rechthoek (in zegeltaal: de paal), waarin golfjes 

zijn aangebracht. De sterren verwijzen naar het wapen van de familie Van der Goude (al bekend in 

1243), dat echter zes sterren kende. Pas in 1616 kwamen op het zegel zes sterren, net als tevoren 

al op het Goudse wapen, dat in 1418 voor het eerst gevonden wordt. De golfjes in de paal verwijzen 

naar de Gouwe die als rivier dwars door de stad liep. Het randschrift aan de buitenzijde van het 

zegel, waarop een Latijnse tekst zal hebben gestaan die verwees naar de stad Gouda, is grotendeels 

verloren gegaan.’ 
  

Adri den Boer (links) en Jan Willem Klein op 30 november 2012 

http://www.samh.nl/
https://hetutrechtsarchief.nl/%E2%80%A6/602-oudst-bekende-stadszege%E2%80%A6
https://hetutrechtsarchief.nl/%E2%80%A6/602-oudst-bekende-stadszege%E2%80%A6
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Herman de Manmaand met Goudse activiteiten 
 

Herman de Man (1898-1946) was een gevierd 

streekauteur wiens bekendste werk, Het 

wassende water, op de literatuurlijst van 

middelbare scholen stond en tot televisieserie is 

bewerkt. Zijn boeken spelen zich meestal af in 

de Krimpener- of Lopikerwaard en refereren 

soms aan Gouda. De interesse voor zijn werk is 

echter al jaren tanende. Een speciale Herman 

de Manmaand, van 8 juli t/m 8 augustus, gaat 

via recreatieve, cultureel-historische, culinaire 

en andere activiteiten, o.a. in Gouda, deze 

interesse nieuw leven inblazen. 

Vanuit Gouda vertrekt een fietstocht door de 

Krimpener- en Lopikerwaard langs plekken uit 

zijn leven en werk. Delen van het door hem 

beschreven landschap zijn ondanks alle 

veranderingen nu nog herkenbaar. Onderweg 

kunnen de deelnemers afstappen voor leuke 

activiteiten, historische en literaire informatie, 

eten en drinken. Biograaf Gé Vaartjes opent de 

maand op 8 juli met het levensverhaal van De 

Man, als de Covid-maatregelen dit tenminste 

toestaan. Ook in Gouda gebeurt het nodige. Eind 

mei verschijnt in de Tidinge het artikel ‘De 

Goudse sporen van Herman de Man’. Het Goudse 

Gidsengilde biedt een Herman de Manwandeling 

aan en bij het Streekarchief Midden-Holland is 

een maand lang een palletexpositie over Herman de Man te zien. Op 10 juli en 5 augustus is er een 

Gouds arrangement. De ontvangst is bij Kruim. Jean-Philippe van der Zwaluw spreekt over de 

relatie tussen Gouda en Herman de Man en Corry de Jong neemt het gezelschap daarna mee op haar 

literaire stadswandeling. Stadsdichter Peter Noordhoek schrijft een gelegenheidsgedicht. Er komen 

vertelvoorstellingen, boottochten, torenbeklimmingen en meer. Per 1 juni  komt er een speciale 

website hermandeman.nl, waarop ook gereserveerd kan worden. Op 

www.facebook.com/HermandeManschrijver worden al regelmatig tipjes van de sluier opgelicht.  

 

Voor nadere 

informatie kunt u 

contact opnemen 

met de 

initiatiefneemsters 

Lyanne de Laat, tel. 

06-30013037, e-mail 

ll.merla@planet.nl, 

of Gerda Hoogendijk, 

tel. 06-38138252. 

 

 

 

 

 

De initiatiefneemsters van 
de Herman de Manmaand 
in Gouda: Lyanne de Laat 
(links) en Gerda 
Hoogendijk (rechts)  

http://www.facebook.com/HermandeManschrijver
mailto:ll.merla@planet.nl
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Wat had Johannes Vermeer met Gouda? 
 

Eenvoudige vragen die wij op de 

Facebookpagina van Die Goude zetten, 

leiden soms tot interessante discussies 

en tot het herontdekken van reeds 

verworven historische informatie. Zo’n 

vraag kwam bijvoorbeeld op 12 april jl. 

van Peter Jochems die meldde bezig te 

zijn met een documentaire over de 

schilder Johannes Vermeer. Wat had 

de beroemde Delftse schilder met 

Gouda? Zijn vrouw Catharina Bolnes en 

haar rijke katholieke familie kwamen 

hiervandaan, dus Vermeer zal er wel 

eens zijn geweest. ‘Kunnen leden van 

Die Goude informatie verschaffen, 

zeker nu het SAMH gesloten is?’ Dankzij 

Erik Kooistra, Jan Lafeber en Frans Kok 

kwam prompt de nodige informatie boven. Coretta Bakker onderstreepte dat het SAMH veel 

informatie heeft over Reynier Corneliszn Bolnes en Maria Thins, de schoonouders van Johannes 

Vermeer. Daarbij kwamen vier bijna twintig jaar oude BBC-filmpjes boven water die Andrew 

Graham-Dixon in 2003 maakte, getiteld The Madness of Vermeer. Daarin speelt een jonge Goudse 

archivaris, aangeduid als Coretta Wibrams, een belangrijke rol. Zie foto hierboven van 

https://www.youtube.com/watch?v=7-xGKQVrBdA 

 

Hoe zat die relatie van Vermeer met Gouda nu in elkaar? De Goudse schoonouders van Vermeer die 

in 1622 waren getrouwd, hadden een slecht huwelijk waarin het regelmatig tot huiselijk geweld 

kwam. Het kwam tot een scheiding. Maria Thins vertrok met haar dochters Cornelia en Catharina 

naar Delft, alwaar de laatste de jonge Johannes Vermeer ontmoette met wie ze zou trouwen en van 

wie ze elf kinderen zou krijgen. Vader Reynier bleef in Gouda met zijn zoon Willem. Verder is ook 

het verslag van Vermeers laatste dagen en overlijden in 1675, door Catharina Bolnes verteld aan 

een Goudse notabele, in de archieven van het SAMH te vinden. Erik Kooistra weet te melden dat 

volgens dr. C.J. Matthijs het gezin Bolnes in 1622 woonde op wat nu Peperstraat 92/94 is. Reynier 

bleef hier na z’n scheiding (in 1641 of 1648) wonen, ook nadat zoon Willem enige tijd later alsnog 

naar Delft vertrok. Jan Lafeber voegt hieraan toe dat Reynier fabrikant van bakstenen was en dat 

Maria Thins in Delft o.a. in een huis op de Oude Langendijk woonde, en dat haar schoonzoon 

Johannes Vermeer, dochter Catharina en hun kinderen bij haar introkken, op de plaats waar nu de 

Maria van Jessekerk staat. In 1672 stortte de kunstmarkt in als gevolg van de Franse invasie en de 

Engelse aanval op zee (het Rampjaar) en werden veel agrarische gronden die Maria in eigendom had 

onder water gezet als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Hierdoor slonk de relatieve 

welstand van de Vermeers snel, maar ook die van (schoon)moeder Maria Thins. De kosten van het 

dagelijks levensonderhoud liepen echter door en deze waren vanwege de oorlogssituatie en het 

grote aantal kinderen van Johannes en zijn vrouw aanzienlijk. Maria stuurde hierop Vermeer naar 

Gouda om aanspraak te maken op het legaat van Dieuwertje Hendricksdr van 

Hensbeeck (1560-1603/1604) bestemd voor haar ‘schamele vrienden’ (lees: 

arme familieleden). Maria was een dochter van Dieuwertjes zus Catharina 

Hendricksdr van Hensbeeck, zo meldt dr. C.J. Matthijs in De takken van de 

dorre boom – Genealogie van de Goudse familie Van Hensbeeck. Zij werd aldus 

de eerste ‘schamele vriendin’ die een jaarlijkse uitkering van 96 gulden uit 

genoemd legaat ontving. Dat Maria ertoe overging om deze aanvraag in te 

dienen, kwam duidelijk voort uit haar wens om het gezin van haar dochter te 

steunen. Zij deed namelijk afstand van het vruchtgebruik van de 2.900 gulden 

die haar moeder had geërfd van zus Dieuwertje zodat haar dochter Catharina 

Bolnes dit bedrag kon ontvangen. Ook de jaarlijkse Goudse uitkering van 96 

gulden droeg zij vervolgens aan haar dochter over zodat deze haar verarmde 

man Johannes en grote kinderschare kon onderhouden.  

https://www.youtube.com/watch?v=7-xGKQVrBdA
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Een vlag met vele ladingen: De Bla(a)uwe Haan 
 

Op 9 maart heeft de Omgevingsdienst 

Midden-Holland namens de gemeente 

Gouda ingestemd met het slopen van de 

bebouwing en de kap van bomen bij 

Kattensingel 61 en 62. Dit betreft de 

resterende panden van De Blaauwe 

Haan op een groot terrein dat ook 

Kattensingel 47 omvat en dat een 

nooduitgang heeft tussen Van 

Beverninghlaan 12 en 14. De naam van 

dit voormalige kaaspakhuis blijft in 

principe bestaan. Als de plannen van 

projectontwikkelaar SENS Real Estate 

doorgaan, komt er een 

appartementencomplex met 24 

huurwoningen aan de Kattensingel 

genaamd De Blaauwe Haan en worden 

er 35 grondgebonden koopwoningen met groenzone op het achterliggende terrein gebouwd. Voordat 

met de bouw wordt gestart, gaan archeologen onderzoek doen. De plannen hebben van 25 maart 

t/m 5 mei ter inzage gelegen.  

Sommigen zien een blauwe haan als embleem van Gallië (later Frankrijk), anderen als symbool voor 

regeneratie, kracht en alertheid. Rond 1745 en mogelijk iets eerder dook deze naam in Gouda op. 

Niet aan de Kattensingel, maar aan de Zeugstraat ter hoogte van de huidige nrs. 40 A t/m D. Hier 

begon een koekbakker zijn bedrijf aan huis dat enkele generaties floreerde. Op 25 november 1816 

werden ‘Huis, Erve en Koekbakkerij, genaamd De Blaauwe Haan’, met pakhuis, gelegen wijk F no. 

11, in De Zalm geveild. In de advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant waarin de veiling 

werd aangekondigd, wordt gesproken van het pand ‘waarin de Koekbakkersaffaire [= het bedrijf], 

en bijzonder de opregte en alom gerenomeerde Goudsche Sprits-Bakkerij zedert meer dan 70 jaren 

met ongemeen succes is en als nog wordt geëxerceerd;…’. Ook het naastgelegen huis op no. 12, op 

de hoek van de Kappenaarsteeg (thans Cappenersteeg), werd die dag geveild. 

De Bla(a)uwe Haan was als naam niet voorbehouden aan de koekbakkerij. Rond 1780 werd een huis 

met erf en lijnbaan aan de Kattensingel, ooit drie percelen (wijk Q nrs. 170, 171 en 172), tot 

blekerij De Blaauwe Haan omgevormd, met drie bleekvelden. Opeenvolgende eigenaren breidden 

het bedrijf uit door aangrenzende percelen op te kopen: Wijnand Naats (vanaf 1801), Martinus 

Peeters (1821), Pieter Hoogenboom (1843) en A. Jaspers (1854). Jaspers bouwde in 1859 

droogzolders, omdat z’n bleekvelden door de roetoverlast – gevolg van de opmars van 

stoommachines – onbruikbaar werden. Na het overlijden van zijn zoon/opvolger J.Th. Jaspers zette 

vader Jaspers het bedrijf enige tijd voort, alvorens het aan P. Hofwegen te verkopen. Deze liet in 

het pand een badinrichting (‘warmbad-waterinrichting’) aanleggen. Na zijn dood op 26 maart 1889 

kwam de Stoom Wasch- en Badinrichting met woonhuis enz., zijnde ‘de vroegere Kleederblekerij De 

Blaauwe Haan’ op maandag 17 juni 1889 in de openbare verkoop. Het einde van De Blaauwe Haan in 

de Goudse blekerijsector? Niet echt. In 1892 bouwde Salomon Lafeber reeds de ‘Stoomwasch- en 

strijkinrichting De Blauwe Haan’, met één ‘a’, aan de Karnemelksloot 110, op de hoek met de Burg. 

Martenssingel. Vier jaar later verkocht hij zijn bedrijf aan Hendrikus Anthonius Jaspers, die het flink 

uitbreidde en moderniseerde. Dit bedrijf bleef decennialang bestaan, heette van 1922 tot 1942 N.V. 

Stoomwasschery De Blauwe Haan en was nog tot begin jaren vijftig actief.  

Nadat het complex aan de Kattensingel in 1889 was gekocht door kaashandelaar Cornelis van Eijk, 

werd de blekerij omgebouwd tot kaaspakhuis, op Kattensingel 66, naast het bijbehorende woonhuis 

op no. 65. Het pakhuis werd door zoon Jan Leendert van Eijk en diens opvolgers regelmatig 

uitgebreid en in 1903 werd er een nieuw complex neergezet, ten oosten van de bestaande 

bedrijfsgebouwen. Naastliggende panden en percelen werden in de loop der tijd opgekocht, 

waardoor het hele complex op enig moment Kattensingel 61 t/m 70A, Crabethstraat 15 t/m 33 en 

een perceel grond aan de Van Beverninghlaan omvatte. Er kwamen stukjes spoorlijn naar de 

Kattensingel voor aan- en afvoer van kazen, er werden een smelterij en een kistenmakerij met 

drooginstallatie gebouwd en het bedrijf werd in 1912 de N.V. Kaashandel-Maatschappij ‘Gouda’. Na 
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WOI groeide Van Eijk uit tot de grootste particuliere kaashandel van Nederland, met exporten naar 

Europa, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Kaaspakhuis en woonhuis bleven de naam De Blaauwe Haan 

dragen. Tijdens WOII werd er tabak geteeld waar toen een groot tekort aan was. In de jaren vijftig 

werd het bedrijf eigendom van de Nationale Coöperatieve Zuivelcentrale. In 1969 werd het 

monumentale pand aan de Kattensingel afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Het complex  

werd later overgenomen door De Producent, die De Blaauwe Haan eind 2019 verliet. 

Zijn we er daarmee wat De Bla(a)uwe Haan in Gouda betreft? Nee, nog niet, want ‘De Blauwe Haan’ 

was in de eerste decennia van de 20e eeuw ook de naam van spritsbakkerij L. van Bochove en diens 

opvolger, brood-, koek- en banketbakkerij M. Mimpen, aan Westhaven 57, en eind 20e eeuw van 

twee antiekhandels, een in de Lange Groenendaal en een aan de Blekerssingel. De Bla(a)uwe Haan 

was (en is) dus een vlag van bijna driehonderd jaar oud die in Gouda al vele ladingen dekte. (JPvdZ) 

 

 

Kievitsbloemen: de wilde tulpen van Gouda 
 

Rond de tijd dat de kieviten hun eerste 

eieren leggen, komen de kievitsbloemen 

voorzichtig tevoorschijn. Knikkende 

bloemen, paars met een 

schaakbordachtig vlekkenpatroon. Bij 

het verschijnen van deze Nieuwsbrief, 

half mei, loopt de bloei ten einde en 

worden de zaden gevormd. Maar, wáár 

zijn ze dan te vinden?  

De ‘wilde tulp’, zoals het bolgewas hier 

genoemd werd, voelt zich thuis op 

plekken waar rivierklei is afgezet op 

veen, en die worden overspoeld bij 

hoogstaand water. Tot in de jaren 

vijftig van de vorige eeuw zagen de 

drassige graslanden nabij de Hollandse 

IJssel en de Gouwe paars van de 

kievitsbloemen in het vroege voorjaar. 

Geplukt werden ze ook massaal. Chris 

van Leeuwen schetst in De Levende 

Natuur (1957) zijn herinneringen aan de 

jaarlijkse ‘tulpenslacht’, waarbij men 

het Land van Steijn in trok om daarna met armen vol kievitsbloemen al of niet richting markt te 

gaan, een oud volksvermaak - niet alleen in Gouda trouwens. Een ware slachting ook, want na de 

pluk verleppen de bloemen snel. 
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De wilde kievitsbloem is in 

aantallen dramatisch 

achteruitgegaan. De soort is nu 

aangemerkt als bedreigd en 

heeft een wettelijk beschermde 

status. In onze omgeving zijn de 

laatste restanten van de wilde 

populaties te vinden in de 

Polder Stein (Natura 2000-

gebied) en in de Polder 

Bloemendaal. De oorzaak van 

deze moderne versie van de 

tulpenslacht zit hem in 

veranderd landgebruik, verlaging 

van het grondwaterpeil en 

overbemesting. 

Toen men rond Gouda in de 17e 

eeuw slootbagger ging 

opbrengen op de schrale 

blauwgraslanden om ze 

productiever te maken, 

ontstonden overgangszones waar 

de wilde kievitsbloemen extra 

goed gedijden. Los daarvan 

werden kievitsbloemen en 

andere bolgewassen vanaf de 

17e eeuw ook als sierplant 

geteeld, waardoor sommige 

exemplaren wellicht konden 

‘ontsnappen’ en verwilderen, als 

de standplaats gunstig was. Het 

onderscheid tussen wild en 

verwilderd is daarom niet altijd 

duidelijk.  

Getuige verschillende 17e-

eeuwse wandtegels van de Goudse plateelbakkerij De Swaen met een kievitsbloem, was de plant 

gekend en waarschijnlijk geliefd. Over het al of niet in het wild voorkomen zegt dat natuurlijk 

niets. Want, tja, Museum Gouda heeft ook een serie tegels uit die tijd met mythologische 

zeewezens…  

Feit is wél dat de paarsgeblokte en witte kievitsbloemen zich elk voorjaar laten zien aan het 

Heempad in Gouda. Veertig jaar geleden, in 1981, werd het Heempad aangelegd tussen de 

Prinsessenflats en de Bloemendaalseweg. In Natuur dicht bij huis (2016) vertelt stedelijk ecoloog 

André van Kleinwee hoe dit groengebied destijds als proeftuin diende, het was de kraamkamer voor 

het ecologisch groenbeheer in heel Gouda. Hij experimenteerde er in de jaren tachtig met de inzaai 

van streekgebonden planten, natuurlijke oevers, graslandjes en bermen. In de loop der jaren 

groeide de proeftuin uit tot een heemtuin met een diversiteit aan flora en fauna, waar altijd wat 

valt te ontdekken. (Marjan Veerman)  
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Beelden in Gouda 
Een bijdrage van Sjouk Engels 
 

Horen beelden bij de 

geschiedenis van Gouda? 

Herkent u bijvoorbeeld het 

beeld op deze foto nog? Het 

stond bij het voormalig 

hoofdpostkantoor van Gouda 

aan de Ridder van Catsweg, 

hoek Bleulandweg. Het beeld 

heet ‘de Danser’ en is in 1986 

gemaakt door Marijke de Goey. 

Het is een stalen buitenbeeld 

van 11 x 3,5 x 2 meter. In de 

volksmond werd het ‘de 

Paperclip’ genoemd. De 

‘Marijkeblauwe’ kleur, die zij 

in veel van haar monumentale 

werken toepast, is hier ingezet 

om de zichtbaarheid onder 

hemelkleuren en jaargetijden 

te waarborgen. Marijkes werk 

is sterk autonoom. Het gaat 

een dialoog aan met de 

architectuur, het beeld 

versterkend, dat ordening 

bestaat bij de gratie van 

chaos. In haar monumentale 

werk overspant en beheerst ze grote ruimten. Metaal sluit zich aan. Het werpt zijn weerbarstigheid 

af, doet zich buigen, knopen, knikken en strikken. En zoals Marijke eens zei: ‘Een derde van mijn 

werk gaat de grond in, want de Nederlandse bodem is als appelmoes. Daarvoor moet je ingenieurs 

hebben, die de mogelijkheden van een werk testen op windgevoeligheid, stabiliteit, fundering en 

flexibiliteit.’ 

Marijke (*1947 Utrecht) wilde chemie studeren maar dat mocht niet, want dat was voor jongens. 

Dus is ze naar de kweekschool gegaan. Van 1974 tot 1977 ging ze naar de Rietveld Academie in 

Amsterdam. Marijke is internationaal zeer bekend, ze heeft wereldwijd geëxposeerd en werk 

verkocht. In 1985 heeft ze ‘de prijs van de stad Gouda’ gekregen. Bij de sloop in 2010 van het 

hoofdpostkantoor in Gouda is het imposante beeld domweg in stukken gesneden en op de 

schroothoop terechtgekomen. 

 

Marrianne Waalwijk-van der Spree, beeldend kunstenaar en kunstmakelaar van de wijk ‘het Nieuwe 

Park’, en ondergetekende, Sjouk Engels, vrijwillig adviseur kunst, zijn allebei begaan met 

buitenkunst, omdat deze de leefomgeving aankleedt. Soms vallen beelden pas op als ze even 

weggehaald worden. Soms moet een beeld of een reliëf worden verwijderd, maar kan het om 

bepaalde redenen niet meer op die plek worden teruggeplaatst. Dan zoeken wij graag een nieuwe 

locatie die geschikt is voor dat kunstwerk. Daarmee krijgt het een tweede kans en gaat het niet 

verloren. Samen met wijkteams, bewoners, organisaties en de gemeente Gouda, zijn we hier al 

meer dan tien jaar mee bezig. Op onze website https://beeldeningouda.wordpress.com/ staat 

informatie over beelden die zijn herplaatst omdat ze in de weg stonden, over beelden die helaas 

vernietigd of verdwenen zijn, over beelden die beschadigd zijn en over nieuw geplaatste beelden in 

Gouda. Als u een melding wilt maken of een vraag stellen over beelden in het openbaar gebied, 

gebruik dan het contactformulier op onze website. Ook kunt u een ‘melding openbaar gebied’ bij de 

gemeente Gouda maken: https://www.gouda.nl/direct-regelen/stad-en-projecten/kapot-stuk-of-

onderhoud-nodig.  

https://beeldeningouda.wordpress.com/
https://www.gouda.nl/direct-regelen/stad-en-projecten/kapot-stuk-of-onderhoud-nodig
https://www.gouda.nl/direct-regelen/stad-en-projecten/kapot-stuk-of-onderhoud-nodig
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (10): 
Eeva van Dalen-Vepsäläinen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Dit keer 

is het – wellicht wat oneerbiedig gezegd - een verzoeknummer. Janny de Ruiter schrijft de redactie 

dat de rubriek over Carla Rodenberg leuk is om te lezen. Zij kent zelf ook iemand die door Carla is 
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geschilderd. ‘Het is een mooi 

portret dat bij haar thuis 

hangt. Als jullie 

belangstelling hebben, wil ik 

wel contact leggen.’ Op zo’n 

suggestie gaan wij graag in. 

Voor de goede orde checken 

we of Carla nog achter het 

werk staat. ‘Ja, leuk, ik ken 

Eeva al heel lang. Haar 

artistieke vaardigheden 

komen tot uiting in hoeden en 

kleding, maar ze schildert 

ook. Ik heb haar twee keer 

geportretteerd. Deze is met 

zijn lichte tinten een echt 

voorjaarsportret. Maar denk 

eraan, het is Eeva met twee 

e’s. Ze komt uit Finland.’ 

 

Eeva Vepsäläinen woont 

inmiddels langer in Gouda 

dan ze inwoonster van haar 

geboortestad Helsinki was. Ze 

doet in Finland een opleiding 

om kleding te maken, 

coupeuse, maar om financieel 

rond te komen gaat ze ook bij 

Finnair werken. In de tijd dat de computers het werk nog niet beheersen, is zij werkzaam in het 

maken van boekingen over de hele wereld. In Helsinki ontmoet Eeva haar latere man, Arie van 

Dalen, nucleair geneeskundige in het Bleulandziekenhuis. Hij is daar voor de aankoop van 

hoogwaardige ziekenhuisapparatuur. In 1978 verhuist ze naar Nederland. Doorgaan in hetzelfde 

werk bij Finnair in Amsterdam zit er door de verslechterde economische situatie niet in. In het huis 

aan de Van Strijenstraat, waar ze later gaan 

wonen, is ruimte voor een atelier. Eeva 

wordt lid van kunstencentrum Burgvliet, 

maar fulltime kunstenares wordt ze niet. 

Kleding maken blijft de rode draad in haar 

leven. Met haar man reist ze Europa en de 

wereld af langs musea, na diens 

pensionering nog vaker. Eeva is actief in de 

Goudse Streek, de teken- en schilderclub 

die haar werkruimte in het Nelson 

Mandelacentrum heeft en die jaarlijks een 

expositie houdt in de Agnietenkapel. Het 

fotograferen en schilderen gaat verder dan 

een liefhebberij. Op voorstel van Janny de 

Ruiter doet ze bij haar op de Turfmarkt mee 

aan de Atelierroute. Na het overlijden van 

haar man in 2010 is het stiller geworden, 

maar ze gaat door met het schilderen van 

landschappen en het maken van hoeden. De 

coronatijd maakt dat museum- en 

vriendenbezoek wegvallen. Ook het 

jaarlijkse bezoek aan Finse vriendinnen mist 

Eeva zeer. Maar het wordt altijd weer 

lente. Daarvan getuigt het portret. (GJJ) 

Silhouet van Gouda door Eeva van Dalen-Vepsäläinen 
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Vrijwilligers gezocht voor project ‘Gouda en de Oude 
Hollandse Waterlinie’ 
 

Voor de uitvoering van het project ‘Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie’ heeft het 

provinciebestuur € 10.000 toegekend aan Die Goude. Het besluit is bij brief d.d. 18 maart 2021 

bekendgemaakt.  

De gelijknamige werkgroep van Die Goude heeft het plan opgesteld voor het project. Onderscheiden 

worden de volgende activiteiten: 

 een kleine expositie in het Streekarchief Midden-Holland in samenwerking met archeologische 

vereniging Golda, rondom de Nationale Archeologiedagen in juni 2021; 

 een expositie in de Goldapoort van de Museumtuin, beginnend in december 2021 en doorlopend 

tot december 2022 over de Statensluis en het IJsselfront; 

 een grote expositie in de Agnietenkapel in de lente van 2022, georganiseerd vanuit Die Goude, 

de andere activiteiten ook door derden; 

 diverse publicaties over het thema, waaronder een artikel van Hans Verwey en Marcel van 

Dasselaar over de Statensluis en de 'drie' Mallegatsluizen, en het verder uitdragen van de 

betekenis van eerdere publicaties van o.a. Sander Enderink, Leen Ouweneel en Wouter Troost. 

 

Voor de expositie in de Agnietenkapel in het jubileumjaar 2022 zijn vrijwilligers nodig. De 

werkgroep is te klein om dat twee tot drie maanden open te houden. In een volgende Nieuwsbrief 

zal de opzet van deze expositie worden aangegeven, zodat een beter beeld ontstaat van wat er 

wordt gevraagd, maar nu reeds kunt u via info@diegoude.nl laten weten belangstelling te hebben 

om aan de expositie mee te werken. De expositie staat gepland voor de periode mei-juni 2022.  

 
 

Fotoverantwoording en colofon 

Nico J. Boerboom: blz. 1 en 15 Gert Jan Jansen: blz. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14 en 

27(o) 

Paul van Horssen: blz. 7 Gemeente Gouda: blz. 9, 10 en 11 

Gouda op Schrift: blz. 13 Collectie-Verhülsdonk: blz. 16 

OMD-Gouda/Kees Brinkers: blz. 17 SAMH: blz. 12, 18, 22 en 23(b) 

Thea van Wordragen: blz. 19(b) Utrechts Archief: blz. 19(o) 

@ NL Christel Photography: blz. 20(o) BBC/Youtube.com: blz.21(b) 

Rijksmuseum: blz. 21(o) Golda: blz. 23(o) 

Museum Gouda: blz. 24(o) Marjan Veerman: blz. 24(b) 

Gerard Bakker: blz. 26 Eeva van Dalen-Vepsäläinen: blz. 27(b) 

  

Logo’s en scans van betreffende website of van 

boek 

b=boven; o=onder; m=midden; l=links; r=rechts 
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